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ORGAN NARODOWEJ PARTII ROBOTNICZEJ
£p O L A K“ koezmje na miesiąc 3,00 złote z odno

REDAKJA, ADMINISTRACJA, EKSPEDYCJA i BIURO
Naród. Partii Robot mieszczą się w Katowicach przy uL
szeniem! do domu. Ogłoszenia za jeden wiersz jednoW
słowach
tylko
chęć
widzlm
łatnowy wysokość milimetr 0,10 zł, wiersz reklamowy
Warszawskiej nr. 20, wejście z ul. Bankowej. Konto ban
— w działaniu potęgę. | a
0,35 z£
< Za nieściśłość podanych przez telefon
kowe: Bank Związku Spółek Zarobk., oddział katowicki.
Pocztowa Kasa Oszczędności, oddział katowicki nr. 304101.
obwieszać* nie bierzemy, żadnej odpowiedzialności.
W razie wypadków, spowodowanych siłą wyższą, przeszkód w zakładzie, strajków lub tym podobnych nieprzewidzianych okoliczności wydawnictwo nie odpowiada za dostarczenie pisma, a abonenci
nie maja pvawa domagania się niedostarczonych numerów lub odszkodowania. . Telefonu nr. 1706. Skrzynka pocztowa nr.’205- ^ Adres redakcji i administracji: Katowice, ulica Warszawska 20/
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Czwartek, dnia 27 sierpnia 1925

Warszawa, 25. 8. (Pat.) Dnia 25. bm. od
bywała się przez cały dzień konferencja w Mini
sterstwie pracy i opiek! społecznej z głównym in
spektorem pracy Klottem i z organizacjami robotniczemi i przemysłowcami w sprawie możliwości
zlikwidowania strejku w przemyśle metalowym.
Przedstawiciele organizacyj robotniczych oświad
czyli, że gotowi są na podjęcie nowych rokowań
o ile przemysłowcy poczynią dalsze ustępstwa.

Związek przemysłowców oświadczył, że deklaracja
złożona 21. bm. jest ostateczna i że ze względu na
obecne koniunktury gospodarcze nie jest w stanie
poczynić dalszych ustępstw. Wobec powyższego
oświadczenia termin wspólnej konferencji na razie
nie został ustalony. Ze strony rządu są w dalszym
ciągu czynione starania aby streik przynajmniej
zlikwidować unikając rozszerzenia się go na inne
gałęzie przemysłu.

Rok XXIV

DALSZE ROKOWANIA CELEM LIKWIDACJI
STREJKU BANKOWCÓW FRANCUSKICH.
Paryż. 25. 8. (PAT.) Minister pracy kon*
tynuuje usiłowania celem zlikwidowania konfliktu za
robkowego w bankach. Wczoraj przed południem
przyjął u siebie dyrektorów bankuw.
Journal donosi, że rokowania rozwijają się nor
malnie, jednak nie można, powiedzieć, żeby miały
przebieg pomyślny. Istnieje pewne odprężenie i dla
tego strejkująey postanowili nie urządzać manifestacyj-

SPŁATA DŁUGÓW FRANCUSKICH ANGLJL
Paryż. 25'. 8. Dzienniki z zadowoleniem pod
kreślają serdeczną atmosferę, jaka cechuje rozmo
wy ministra Caillaux z kanclerzem Churchillem.
(iroźba lokautu w przemyśle budowlanym w Niemczech.
Korespondent ,,Journala” pisze, że kompromis zo
Berlin, 25. 8. (Pat.) Ogólne zebranie robot nia przez pracodawców zgody na wyrok. -Jeżeli stał już zapowiedziany. Współpracownik „Petit Paników budowlanych w Berlinie zajmowało dzisiaj nie przyjdzie w ostatniej godzinie do ugody, w pią risien”, zanotowawszy pogłoski, jakoby Anglja —*
przed południem wydanym w piątek wyrokiem roz tek nastąpi generalny lokaut 600.000 robotników zmniejszyła swe pretensje do 15 mil.i. ft. st. rocznie
gdy tymczasem Francja ofiarowuje 12 miljonów,
jemczym. We czwartek po południu odbędą się w budowlanych.
przy ozem obie te sumy mają pochodzić ze spłat,
ministerstwie pracy rokowania w sprawie wyrażęwynikających z planu Davesa, oświadcza, iż cyfry
te mają tylko wartość oceny, ilustrują jednakże fakt
ferencja w sprawie komunikacji lotniczej. W kon że odległość między tezą angielską a francuską zna
WZMOŻENIE SIE WYWOZU WĘGLA DO
ferencji weźmie udział cały szereg państw euro cznie się zmniejszyła.
WĘGIER.
pejskich.
Polska otrzymała również zaproszenie.
Warszawa, 25. 8. (Pat.) W ostatnich dniach
Skład
delegacji
polskiej nie został jeszcze. ustalony. wzmógł się znacznie transport węgla polskiego do
UZNANIE DLA FRANCJI W SPRAWIE SPŁAT’,1
Węgier tranzytem przez Czechy.
DŁUGÓW WOJENNYCH.
Paryż. 25. 8. (PAT.) ,,Petit Parteien” doGABINET RZESZY OMAWIAŁ1 SZCZEGÓŁOWO
nosi z N. Yorku że były komisarz amerykański w
TREŚĆ NOTY FRANCUSKIEJ,
STREjK ANGIELSKICH MARYNARZY.
Nadrenji, Pierpont Noyes, po powrocie z Europy
Berlin, 25. 8. (Pat.) Na dzisiejszem posiedze oświadczył, iż należy lojalnie przyznać, że Francja
Wellington, 25. 8. (Pat.) Angielscy mary
narze i maszyniści w Auckland postanowili dzisiaj niu gabinetu Rzeszy była gruntownie omawiana czyni nadzwyczajne wysiłki j ponosi wielkie ofiary,
treść odpowiedzi francuskiej na notę niemiecką w w retu odbudowy swych finansów. Fiskalny wysi
rozpocząć streik.
sprawie bezpieczeństwa. Omawianie szczegółowe łek Francji jest, zdaniem Noyes a, naogół nieznany
odbędzie się jutro po południu.
zagranicy. Francuz zabierający rocznie 500 dola
ROBOTNICY TRANSPORTOWI I PORTOWI
rów, płaci wyższy podatek dochodowy, niż ameryPOPRĄ STREJK ANGIELSKICH MARYNARZY.
kanin, zabierający 10 tysięcy dolarów. Wreszcie
M e 1 b o u r n, 25. 8. (Pat.) Związek robotników PUBLIKACJA NOTY FRANCUSKIEJ NASTĄPI przypomina Noyes, że sprawozdanie Davesa stwier
W PIĄTEK.
portowych i transportowych postanowił jednogłoś
dziło niemożliwość w obecnych warunkach ekono
nie poprzeć streik angielskich marynarzy. Związek
Berlin, 25. 8. (Pat.) Wedle wiadomości pism micznych spłacenia sum równych całej sumie długu
będzie starał się o wyżywienie i pomieszczenia dla tutejszych publikacja noty nastąpi w piątek. Ber francuskiego, zaciągniętego w Angłji i w Stanach
strejkujących.
liner Tageblatt donosi jednak z Paryża, że wedle Zjednoczonych.
oficjalnych doniesień nota ma być oddana prasie
we środę wieczorem tak, że publikacja jej nastąpi Z MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU SOCJÄ*
WSZELKIE SPRAWY SPORNE POMIĘDZY
LISTYCZNEGO W MARSYLJI.
POLSKA A NIEMCAMI ROZSTRZYGANE BĘDĄ łaby. we czwartek.
Paryż.
25. 8. (PAT.) Dzienniki donoszą z
PRZEZ TRYBUNAŁ W HADZE.
Marsylii, że międzynarodowy kongres socjalistyczny
Haga, 25. 8. (Pat.) W wielkiej sali pałacu POWODY ZWŁOKI DORĘCZENIA NOTY FRAN wybrał komisję, która ma doprowadzić do porozu
CUSKIEJ NIEMCOM.
sprawiedliwości zapadła dziś decyzja stałego mię
mienia między różnymi sprzecznymi poglądami.
dzynarodowego trybunału w kwestjach spornych"
Londyn. 25. 8. (PAT.) Dyplomatyczny sprawozdawca
Marsylja. 25. 8. (PAT.) Ustalona na 312
między Polską i Niemcami tyczących państwowej „Daily Telegraph” dowiaduje się, że zwłokę w doręczeniu rzą liczba głosów na międzynarodowym kongresie soc
fabryki Związków Azotowych w Chorzowie i wy dowi niemieckiemu odpowiedzi francuskiej przypisać należy jalistycznym dzieli się proporcjonalnie do siły stron
właszczenie 12-tu wielkich posiadaczy ziemskich wschodnim aljantom, którzy tekst odpowiedzi poddali bardzo nictw poszczególnych krajów. Anglja i Niemcy po
W Polsce. W posiedzeniu wzięli udział liczni człon siarannym badaniom. Spodziewają się tu, że rząd berliński jesz siadają po 40 głosów. Francja 25. Belgia 71, Wło
kowie ciała dyplomatycznego, między innemi rów cze w tym miesiącu wyśle rzeczoznawców dyplomatycznych i chy 16, Szwecja 18, Danja 12, Stany Zjednoczone
nież poseł polski. Wydana decyzja obejmuje około prawniczych do Londynu celem wymiany zdań z angielskimi i i Holandia po 11, zaś inne' kraje po 4,2 lub nawet
30 stron wywodów prawniczych i nie przychyla belgijskimi rzeczoznawcami w sprawie formy paktu bezpieczeń jednym głosie.
się do protestu Polski o uznanie niekompetencji stwa. Rokowania tych rzeczoznawców nie miałyby charakteru
Marsylja 25. 8. (PAT.) Międzynarodowymiędzynarodowego trybunału w tej sprawie. Try "obowiązującego. ^ .
kongres socjalistyczny powziął uchwałę domagającą
bunał zastrzegł sobie ponowne zajęcie stanowiska
się rzeczywistego wprowadzenia na całym świacie
przy rozprawie głównej. Równocześnie polecił try
8-mto godzinnego dnia- pracy bez' zezwalania' na^ciieNACJONALIŚCI NIEMIECCY
bunał prezydentowi na podstawie art 33 statutu^,
usprawiedliwione godziny dodatkowe. Rezolucja do
PRZECIW PAKTOWI BEZPIECZEŃSTWAtrybunału ustanowienie terminów celem wniesie
maga się również zniżenia ośmiogodzinnego maxi
mum czasu pracy przy zajęciach specjalnie niezdro-1
nia dalszych wniosków i- wywodów stron. Posie
Berlin. 25. 8. (PAT.) Niemiecko-narodowa „Deutsche
Tageszeitung” ogłasza rezolucję poufną, powziętą przez niewych lub wymagających wielkiego natężenia.
dzenie trwało półtorej godziny.
———————

W KOPENHADZE ODBĘDĄ SIĘ ROKOWANIA
POMIĘDZY POLSKĄ A LITWĄ.
Warszaw a, 25. 8.. (Pat.) Dnia 31. bm. mają
się rozpocząć w Kopenhadze bezpośrednie pertrak
tacje między delegacjami rządu polskiego i litew
skiego. Rokowania obejmą kwestję z zakresu sto
sunków gospodarczych między Polską a Litwą, w
szczególności zaś z Kłajpedą,
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
W SPRAWIE KOMUNIKACJI LOTNICZEJ.
Warszawa, 25. 8. (Pat.) Od 28. do 30. bm.
odbędzie się w Sztokholmie międzynarodowa kon

mieeko-narodowy związek krajowy, z której wynika, że niemieccy
narodowcy nie zgadzają się na pakt gwarancyjny z mocarstwa-'
mi koalicji, a dotychczasowa ich rezerwa objaśnia się tern, że
chcieli oni załatwić w reichstagu sprawy celne.

ZWIĄZEK „WINDTHOR5TA“ NIE GODZI SIĘ NA
POLITYKĘ CENTRUM.
Berlin, 25. 8. (Pat.) „Vorwärts“ ogłasza pi
smo ze sfer Centrum, wedle którego na burzliwem
zebraniu prowizorycznego zjednoczonego Zwią
zku Windthorsta Berlin-Brandenburg większość
delegatów oświadczyła, że z pewnych względów
nie godzą się na politykę centrum i zgłaszają swe
wystąpienie z partji.
..""" ■■■"■

POWODZIE WE FRANCJI.
Marsylja.- 25. 8. (PAT.) - Szalejące na południo-wschód od Marsylji gwałtowne burze wyrzą
dziły wielkie szkody. Szczególnie ucierpiały od wy
lewu rzek miasta Apt, Salon, Villelaure i ich oko
lice. Kilka linji kolejowych w Rejonie Cavaülon
zostało zalanych wodą.
OSTATECZNA EWAKUACJA DUESSELDORFU.
Duesseldorf. 24. 8. (PAT.) Dzisiaj o g,
3- eiej przed południem ostatnie ’oddziały załogi fran
cuskiej opuściły Duesseldorf. Tern samem przyczó
łek mostowy Duesseldorfu został ewakuowany, po
4- ry i pół letniej okupacji.

Ataki na demokrację.
Wnet we wszystkich państwach europejskich pro bie ze strony delegacji polskiej brania go na kawał.
wadzi się walkę otwartą lub też skrytą przeciw de Także dochodzą wieści, że koronę polską chce się
mokracji. Demokracja wskutek wycieńczenia gospo zaofiarować drugiemu synowi króla ‘angielskiego,
darczego wszystkich państw,- spowodowanego dłu księciu Yorku.
gotrwałą wojną, znalazła się w nader trudnem po
Ruchu monarchistycznego w Polsce w rzeczy
łożeniu. Od niej bomem wymaga się pokonywania samej poważnie brać nie można. Okazuje on się
przeszkód, wynikłych na tle ekonomicznym, żąda jednakowoż bardzo szkod’iwym dla demokracji sa
jąc by ona stworzyła możliwe warunki egzystencji mej, która wskutek kryzysu gospodarczego znajdu
dla społeczeństwa.
je się w położeniu bardzo trudnem. Wziąwszy bo
Nie dość, że żąda się od demokracji, w obec wiem pod uwagę, że demokracja polska buduje pańnych nadzwyczaj ciężkich warunkach rzeczy bardzo 8two z niczego, bez wszelkich środków, to dopiero
trudnych, zwalcza się ją zaciekle przy zastosowy- wtedy uprzytomnić sobie możemy ogrom pracy na
w<aniu najróżniejszych metod.
łożonej na jej barki.
Wziąwszy pod uwagę wschód Europy zauważa
Wszelka zresztą krytyka w takich warunkach,
się, że Rosja sowiecka terorem stara się zabić jest bardzo łatwą chociaż mało zaszczytną.
wszelkie tylko kiełkowanie idei demokratyzmu. Na
Społeczeństwo nasze trzeba koniecznie uświado
równi bowiem z reakcją monarehistyc-zną toczą się mić, że upadek demokracji stanowi wzmożenie się
w Sowdepji walki z wszelką ideą demokratyzmu.
nacjonalizmu, a wraz z nim rozpętanie nowego prze
Na południu Europy rzecz nie lepiej s’ę przed lewu krwi. Dalej powinno społeczeństwo zrozumieć
stawia. Włochy za pomocą terom i finansów pod że tylko demokracja może stworzyć warunki domaską nacjonalizmu wykorzystali masy dla niec I brobytu może zagwarantować spokój i wolność —
nych swych celów.
| wszystkim warstwom państwa naszego.
W.
W Niemczech zaś od zamianowan a Hindenburga prezydentem Rzeszy, reakcja coraz szersze za
toczą kręgi. Słyszy się coraz częściej glosy, doma
POMYŚLNY DLA FRANCJI WYNIK WALK
gające się rewizji konstytucji weimarskiej. Bowiem
z rewizją konstytucji nastąpiłaby możliwość zapro
W MAROKKO.
wadzenia monarchji, a temsamem demokracja po
Paryż, 24. 8. (Pat.) Matin donosi z Fezu, że
niosłaby sromotną klęskę. Przy ostatnich wyborach
raoh prezydenta Rzeszy zresztą nacjonalizm wyka szczepy stojące po stronie Francji, objęły z powro
zał liczbę swoich sił. Gdy jeszcze Niemcom uda tem wsie z których musiały uchodzić w okresie in
się przekonać koalicję, że oni dążą tylko drogą po wazji Ryfów. Po odrzuceniu Ryfów okazało się, że
kojową do odbudowy swego państwa, znosząc nad wsie trzeba będzie odbudować. Rylowie bowiem
nimi kontrolę, istniejącą na mocy Traktatu Wersal ustępując spalili wszystkie domy i zatruli studnie,
skiego, wtedy nacjonalizm nietylko zgniecie zaczątki rzucając do nich trupy..
demokratyzmu, ale rozpęta nową wojnę.
Rabat, 24. 8. (Pat.) Nowa grupa tubylców
Francja również zupełnie wolną nie jest od
złożona
z 400 rodzin z okręgu zachodniego i środ
wpływów reakcji. Wprawdzie w narodzie francu
kowego
poddała się władzom francuskim. W Querskim zaszczepioną jest głęboko idea demokratyzmu,
wobec czego też monarchiści nie mają tam zbyt ku powstańcy usiłowali napaść niespodzianie na
wielkich widoków powodzenia. Jednakowoż oni są tubylców, walczących po stronie Francji i wyzy
i kapitałem, który posiadają, przeszkadzać będą de skując właściwości terenu zaatakowali linje fran
cuskie. Wojska francuskie w porę uprzedziły pod
mokracji w realizacji jej planów.
Polska na równi z Francją dąży do utrzyma- stęp i odparły przeciwnika bez żadnych strat dla
n a ustroju republikańskiego. Zdarza się jednako siebie. W okręgu Aregu lotnicy przy pomocy bomb
woż, że i u nas znajdują się bałamuci, którzy zwal zabili 8 powstańców i 10 ranili.
czają tak republikę jak i demokrację.
Na równi wiec z nacjonalistami niemieckimi,
włoskimi i francuskimi starają się wykazać, że je
ODZNACZENIE CZESKIE.
dynie demokracja wytworzyła obecne trudne wa
Praga. 24. VIII. (PAT.) Prezydent Marunki, podnosząc, że przy zaprowadzeniu ustroju,
monarchisłycznego byłoby znacznie lepiej. Wprawi s4ryk nadał odznakę orderu Białego Lwa drugiej
za zasługi cywilne p. Janowi Mrozowskiemu
dzie ruch monarchistyczny w Polsce nie ma zbyt
prezesowi
najwyższego sądu w Warszawie oraz od
wielkich widoków powodzenia. Osoby jednakowoż,
propagujące ten ruch, przez rozsyłanie okólników znakę Białego Lwa trzeciej klasy za zasługi cywil
do funkcjonariuszy tak państwowych jak i prywat ne p. Tadeuszowi Sobolewskiemu, radcy prokurato
nych, kupców i przemysłowców wywołują niepo rii generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. trzebną zupełnie dysputę na temat:
republika czy
monarchia”, szkodząc ogromn e idei demokratyzmu.
iSmuńem jest dalej to, że osoby, kierujące ruchem
KLASA ROBOTNICZA
monarchistycznem w Polsce, są to osobistości, któ
POWINNA
URZECZYWISTNIĆ POKÓJ.
re posiadają pewien autorytet moralny w kraju, ma
M a r s y 1 j a. 23. VIII. (PAT.) Havas, Na
jące poniekąd być wzorem obywatela Rzeczypospo
litej Polskiej. O ile wiemy, patronują całemu ru międzynarodowym kongresie socjalistycznym Helfer chowi gen. Dowbór-Muśnicki, gen. Raszewski/ hr. ding, b. niemiecki minister finansów oświadczył, że
Kurnatowski i inni. Ostatnio przez monarchistów klasa, robotnicza, powinna urzeczywistnić pokój przed
po’skieh wysunięta propozycja co do objęcia tronu zrealizowaniem socjalizmu. Mówca złożył hołd pa
polskiego przez kg. Sykstusa Parmeńskiego spotka mięci Jauresa, i wskazał, że w duchu zasad Jauła się z zupełnym fiaskiem. Dzień l-g0 kwietnia, w resa należy kontynuować walkę, umacniając zasa
ktorem zaofiarowano księciu koronę, wydał sie mu dę solidarności narodów.
bardzo nieodpowiednim, wobec czego wyprosił so-

POWIEŚĆ NA TLE Z CZASÓW JANA SOBIESKIEGO
(Ciąg dalszy)
„
udała się do pałacu Jagiellony, objawiając jej
ze królowa pragnie się z nią widzieć natychmiast.
Jagiellona wiedziała, co się stało i domyślała się
przyczyny tego nagłego zawezwania, umiała jednak
stłumić demoniczny uśmiech tryumfu.
Bez^ zwłoki spełniła życzenie królowej i ukazała
się wkrótce w jej apartamentach.
Marja Kazimiera wyszła naprzeciw niej i oddaliła
fnne damy dworu.
— Jestem nieszczęśliwa, wojewodzino, — wyz
nała z załzawionemu oczyma, — jestm zgubiona! Mój
mąż wie wszystko!
— Wszystko! najjaśniejsza pani! — zapytała Ja
giellona.
— Król wie, źe nie mogę włożyć naszyjnika.
— Czy to jest wszystko, najjaśniejsza pani?
Marja spojrzała zdziwiona.
— Alboż to mało, wojewodzino? — zapytała.
— Obawiam się, czy król nie wie czegoś więcej...
— Nie wiem dokładnie, co wie, wojewodzino, mó
wiła dalej w zaufaniu Marja Kazimiera, — wiem tylko,
źe wszystko stracone!
— Ja jeszcze nie widzę tego, najjaśniejsza pani!
— Król właśnie objawił życzenie, ażebym w tym
naszyjniku przybyła w przyszłym tygodniu na festyn
do księcia prymasa.
— Jeszcze tydzień czasu do festynu!
— W tydzień jednak hrabia Rochester nie wróci
ze Stambułu.

— Trudno to przypuścić, najjaśniejsza pani! Gdy
byśmy jednak postarały się pojechać za nim i sprowa
dzić go? — zapytała Jagiellona.
— I ja wpadałam już na myśl, że możnaby było
włożyć naszyjnik tak jak jest, a brak ogniwa pokryć
zręcznie!
— I mnie się zdaje, źe to byłby najlepszy sposób!
— Sądzisz zatem wojewodzino, źe hrabiego Ro
ch estera możnaby jeszcze dogonić?
— W każdym razie wypadałoby spróbować tego!
Jabym radziła najjaśniejszej pani, dziś zaraz tej nocy
wyjechać...
— Jakto, sądzisz wojewodzino, że ja miałabym...
— Pojechać za hrabią, i jeżeli mi wolno prosić,
przyjąć mnie za towarzyszkę podróży!
— Mój Boże!... ależ to mogłoby...
— Wydać się? — uzupełniła Jagiellona, widząc
wahanie się gkrólowej, — jest to jednak jedyny śro-“
dek, najjaśniejsza pani, ażeby się stanowczo. uwolnić
od niebezpieczeństwa! Najjaśniejsza pani powie, że
wyjeżdża do starostwa płockiego. Pojedziemy za hra
bią Rochestrem. Jeżeli nam się uda dogonić go, odbie
rzemy naszyjnik i wrócimy do Warszawy. Jeśli nie,
pojedziemy dalej...
— A festyn, wojćwodzino?
— Festyn odbędzie się bez nas, najjaśniejsza pani!
— Ależ mój mąż!
— Lepiej, że festyn będzie bez królowej, niż gdy
by królowa miała być bez naszyjnika!
— Masz słuszność, wojewodzino! Jest to zuchwały
projekt, bardzo zuchwały, — rzekła Marja zrozpaczo
na, — ale przyjmuję go.
— W takim razie sądzę, że wszystko dobrze się
skończy! — zapewniła Jagiellona, — czy najjaśniesza
pani każe czynić przygotowania?

W „Ilustrowanym Kurjerze Codziennym“ za
mieszcza p. Dr. Franciszek Pajerski artykuł p. t.
„Zagadnienie emigracji w Polsce“, w którym to ar
tykule rozpisuje się szczegółowo o naszej emigracji
W Francji. Pisze on, że emigracja polska przybrała
już formy wielkich rozmiarów, o czem świadczy
liczba 500.000 roobtników polskich. Składają się na
nich górnicy, rolnicy i inne zawody. Rozmieszczeni
są po całej prawie Francji, jednak najwięcej w
dwóch departamentach t. j. Nord i Pas de Calais,
gdzie znajduje się około 200.000 Polaków. Położe
nie górników jest lepsze ,niż robotników rolnych.
Składa się na to wiele przyczyn. We Francji
niema dużo obszarów dworskich, zatem robotnicy
pracują na roli u chłopów francuskich, gdzie im się
nudzi, a będąc przeważnie analfabetami nie znając
języka są niejednokrotnie wyzyskiwani i nie mają
sposobu upomnienia się o własne krzywdy. Wobec
rozrzucenia i pojedynczego przeważnie rozmiesz
czenia, trudno mówić o jakiejś organizacji, co prak
tykuje się między górnikami, którzy są zgrupowa
ni w setki, a nawet tysiące po kopalniach francus
kich. Opieka w tych wypadkach jest łatwiejsza i
dostępniejsza, niż przy robotnikach rolnych.
Rząd polski jest w stałym kontakcie z rządem
franc, i choć pertraktacje są chwilowo przerwane
a raczej odroczone, to jednak po wakacjach niewąt
pliwie będą kontynuowane. W każdym jednak ra
zie ze strony francuskiej poczyniono już ustępstwa
na polu szkolnictwa, które przy napływie sił nau
czycielskich rozwija się coraz lepiej.
Pracodawcy francuscy są zadowoleni z robot
nika polskiego, czemu dał wyraz p. Pringhoff, pre
zes syndykatu właścicieli kopalń, który na posie
dzeniu i w obecności francuskiego ministra oświa
ty i pracy wyraźnie oświadczył, że właśnie dzięki
robotnikowi polskiemu udało się doprowadzić pro
dukcję węglową we Francji do stopnia, przedwo
jennego. Błądzą — mówił — ci, co w celach asymilaeyjnych chcą uniemożliwić robotnikowi temu
kształcenie się we własnym języku i spełniania obowiązków religijnych. Mowa ta była skierowaną
przeciwko zwolennikom bezwzględnej asymilacji
obcych narodowości we Francji, a jest popieraną
przez rząd i tych, co Polsce chcieliby narzucać i
dyktować rady co do naszego stosunku do mniej
szości narodowych i nic omieszkają zaznaczyć swe
go współczucia z temi mniejszościami, ale w innych"
celach. Sprawdza się tutaj przysłowie: „łapaj zło
dzieja“.
Próby zasymilowania polskiego robotnika pry
sną jednak, gdyż pominąwszy już wrodzoną od
porność na obce wpływy, a dalej nie będąc osad
nikami, lecz chwilowymi emigrantami, wreszcie
dzięki wielkim skupieniom utrzymanie ducha naro
dowego i łączności z macierzą jest zapewnione. Mó
wiąc o tych skupieniach warto zaznaczyć, że nie
które miasteczka, jak Lence i Broues mają w więk
szości mieszkańców polskich. Emigracja zatem pol
ska w Francji nie jest stałą i przyjdzie czas, kiedy
powróci do ojczyzny, jeżeli nie w całości, to jednak'
więcej niż połowa wróci.
Stosunek polskiego robotnika do ludności fran
cuskiej był i jest rozmaity. Z początku oburzano się
na robotników polskich, którzy tu przybyli z West
falii, że dzieci ich rozmawiają między sobą po nie
miecku choć rodzice są Polakami i mówią ze sobą
— Odjedziemy jak można najprędzej, tej nocy je
szcze! — odpowiedziała królowa, żegnając Jagiellonę
z wszelkiemi oznakami przyjaźni i zaufania.
W godzinę potem Marja Kazimiera z wojewodziną
I niewielkim orszakiem opuściła Warszawę, wyjeżdża
jąc niby do Płocka.
Gdy nazajutrz oznajmiono królowi o tej podroży,
nie domyśli! się on o co chodziło, a był zbyt dumnym
i szlachetnym, aby miał kazać śledzić swą małżonkę.
Wieczorem Jan Sobieski siedział w towarzystwie
kilku starych towarzyszów broni w wielkiej sali ry
cerskiej, której ściany zawieszone były zbrojami, strzel
bami, mieczami, tarczami i bronią wszelkiego rodzaju.
Iszym Beli, Tatar, podawał napełnione winem
czasze i sam jeden usługiwał zebranym.
Około północy Jabłonowski iWiśniowiecki odda
lili się.
Król uścisnął ich ręce, jako starych kolegów z pod
sztandaru.
Wkrótce potem wyszedł także ostatni gość króla,
wiernie doń przywiązany, Sieniawski.
Stara zbrojownia przy blasku świec stojących na
stole w środku sali, czyniła poważne, szczególne wra
żenie.
Koło świecznika stały puhary.
Sobieski wypiwszy wino, wstał, aby odejść do
swych pokoi.
Tatar zdawał się bardzo zaniepokojony, czego
zwykle po nim widać nie było.
Był on ciągle przy boku króla, ale mimo to miał
siągle na oku drzwi i zbroje, znajdujące się w ich bli
skości, i?k gdyby się obawiał, żeby, która z nich ni?
ożyła.
(Ciąg dalszy nastąpi) ,

po polsku. Temu oczywiście zaprzeczyć trudno, i
lecz fakty takie są coraz rzadsze, a znikną po wpro
wadzeniu szkolnictwa polskiego wśród emigracji.
Skrajne żywioły, jak komuniści i skrajni socja
liści też występują wrogo wobec Polaków, gdyż ro
botnik polski wyraźnie i przy każdej sposobności
manifestuje swe uczucia narodowe i religijne i nie
daje się łatwo wziąć na lep żywiołów wywroto
wych. Większość robotników stoi ideowo na grun
cie programuNarodowej Partii Robotniczej, a część
sprzyja programowi Chrześcijańskiej demokracjiRobotnicy rolni są przeważnie Piastowcami, choć
liczby ich ustalić się nie da, a to ze względu na roz
rzucenie. Mało jest natomiast stronników partji so
cjalistycznej.
Organizacja jest o tyle utrudniona, że ustawo
dawstwo francuskie nie dopuszcza, by cudzoziem
cy byli członkami zarządu związków zawodowych
(ustawa z roku 1884). Okoliczność ta uniemożliwia
tworzenie polskich związków zawodowych. Ponie
waż jednak robotnik" potrzebuje opieki i ochrony
swych interesów zawodowych, zatem trafią się co
raz częściej, że polscy robotnicy wstępują do t. zw.
powszechnej konfederacji pracy, która jest związ
kiem związków zawodowych we Francji, zatem
organizacją czołową robotnika francuskiego. Przed
kilku laty komuniści opuścili tę konfederację 1 stwo
rzyli własną. Obie te organizacje silą się, by wcią
gnąć polskiego robotnika w sferę własnych wpły
wów i wydają nawet pisma polskie, by propagan
dę swoją ułatwić. Natomiast dla zaspokojenia po
trzeb kulturalnych i narodowych Polaków istnieje
Związek Robotników Polskich z siedzibą w Lille,
gdyż prawo francuskie dopuszcza organizacje czy
sto kulturalne oraz oparte na wzajemnej gospodar
czej pomocy. Tutaj zarząd może spoczywać w rę
ku cudzoziemców. Trafia się aż nazbyt często, że
robotnik polski wstępuje .do konfederacji zawodo
wej, ale równocześnie i do Związku Robotników
Polskich i tutaj wyznaje inną ideologię. Na tle tych
stosunków powstają tarcia między konfederacją
pracy, a polskim związkiem i jego członkami, jednak
w ostatnich czasach zwycięża zapatrywanie roz
sądniejszych członków jednego i drugiego związku,
stojących na tern stanowisku, że Polski Związek
Robotników zospokaja potrzeby kuituralno-narodowe, zaś konfederacja pracy troszczy się o tego ro
botnika pod względem zawodowym. Inny stosu
nek narazić jest niemożliwy, dopóki ustawodaw
stwo francuskie nie ulegnie zmianie pod tym wzglę
dem, na co zresztą się nie zanosi. Te potrzeby du
chowe zaspokajają towarzystwa sportowe, artysty
czne, uniwersytet ludowy, grupy dramatyczne itd.
Opiekę nad emigracją sprawują polskie konsu
laty w Lille, Lyonie, Strasburgu, Paryżu i Marsylji,
a to stosownie do instrukcji radcy emigracyjnego
przy ambasadzie polskiej w Paryżu. Dużo niewąt
pliwie zrobiono, ale więcej jest do zrobienia na tem
polu, ale to się uda tylko wtedy, gdy będą po temu
fundusze i personel konsulatów będzie rozumiał
swoje zadanie, a nic spełniał ślepo instrukcyj otrzy
manych i będzie miał więcej niż dotąd serca dla
polskiego robotnika, jako brata swego na obczyźnie
Pod tym względem jednak dałoby się dużo powie
dzieć.
Mimo to na sprawę położenia robotnika we
Francji należy patrzeć trzeźwo i liczyć się z rze
czywistością, rozumiejąc, że Polak we Francji nie
może mieć tych samych praw co w Polsce i że na
wet przy wydatnej opiece tam, gdzie skupiają się
setki tysiące ludzi, mogą zdarzyć się wypadki gru
bych nadużyć i oszukaństwa, niedotrzymywania wa
runków umowy, a z drugiej strony i przestępstw ze
strony samych robotników. Zresztą i u nas nie brak
awanturników, łazików, a nawet gorzej.
Zaznaczyć jednak należy, że już na podstawie
dotychczasowych pertraktacji władze francuskie
zobowiązały się do wprowadzenia inspektorów rol
nych, znających język polski, której to instytucji
tam nie znano dotąd, a dalej w wielu miejscowo
ściach pod wpływem żądań robotników i rządu pol
skiego wprowadzono ulepszenia w urządzeniach ko
palnianych, do których przywykł robotnik polski w
Westfalii (kąpiele w kopalniach francuskich mało
znane). Chyba rząd będzie i nadal czuwał, by stan
dotychczasowy polepszał się i znalazł wyraz w de
cyzjach mającej się zebrać odroczonej konferencji

IV.
Odjazd z Padwy. — „Witze“ ks. Ziętka. — Krzy
kliwe reprezentowanie się „Deutschsprechende“ —
Przyjazd do Rzymu. — Wchód przez >,bramę
święta“. — Msza papieska.
W P,'ulwie zwiedzaliśmy oprócz kościoła a ra
czej Bazyliki św. Antoniego, jeszcze 2 kościoły św.
Justyny i M. B. Wniebowziętej — katedre Ks. Ar
cybiskupa.
Muszę jeszcze się wrócić do naszej wizyty n
św. Antoniego Po Mszy św., którą celebrował ks.
Dr. Kubina a podczas której Polacy, ,.Serdeczna
Matkę/' śniewak odzywa sie od ołtarza no mleku

tanrejszy O. Franciszkanin i wygłasza nam w na
szej mowie prześliczne polskie kazanie. Łatwo so
bie wyobrazić, co za zdziwienie wszystkich ogar
nęło. ("-rób św. Antoniego, to naprawdę wspaniałe
miejsce. Żadnego cesarza tak się nie uczciło, jak
tego pokornego sługę św. Franciszka. Naokoło oł
tarza wisi mnóstwo szczudeł, obrazów i różnych
woł, wskazujących na wielkie cuda. jakie się za
wstawieniem św. Antoniego dzieją.
Wieczorem, dnia 19. 8. odjeżdżamy z Padwy
już prosto do Rzymu. Nie bardzo przyjemna po
dróż w tym skwarze ale urozmaica ją się śpiewem
Niemcy występują zwarcie i na każdej stacji demon
strują swoją niemiecką pieśń, pomalowuią wozy
kredą na niemiecko — ..Deutsche Gruppe" itd.„ oo
u Polaków wywołuje niechęć! Polacy znów orga
nizują swoje popisy śpiewackie, tak iż słyszeć teraz
tylko śpiewanie to polskie to niemieckie. Trochę
się wrócę, bom zapomniał z Wiednia podać charak
tery .styczny ,,Witz" ks. prob. Ziętka „aus Szopienitz”. Podpada on wszędzie swoją gadatliwością
i ,.urdeutsche Gesinnung”. W parku w Schoeńbrunn
widzi kilku robotników pracować i tak ich zagadu
je: „Wann kommt der Kaiser wieder"? ,,Jo des
wess'n wer nit”! ,,Na da wollen wir beten, dass
er wieder zurueckkommt”. Robotnicy parskają śmie
chem. Naturalnie i niektórzy pielgrzymi nie mogą
się powstrzymać od śmiechu.
Ale jadąc teraz z Padwy do Rzymu muszę opis&ć krótko krajobraz. Jednem słowem kraj wy
palony od słońca, piaszczysty i mniej urodzajny.
Widać plantacje winne, tu i owdzie palmy ale nie
mógłbym powiedzieć, że bardzo ładne. Jadąc z
Krzeszowic na Kraków, ma się mniejwięcej podob
ny krajobraz.
W Orse kilka stacji przed Rzymem wsiada do
naszego pociągu nasz Najprzew, Administrator Aposiolski dr. Hlond. Pielgrzymi go serdecznie wi
tają, urządzając na stacji „Staendchen” na głosy. W
toku jazdy odwiedził ks. Administrator wszystkie
przedziały, pytając się każdego pielgrzyma o powo
dzenie. To wywołuje zadowolenie wśród wszyst
kich.
W czwartek 20. VIII. o godzinie IVĄ wjeż
dżamy do Rzymu. Rozlega się spontanicznie śpiew
,^Ciebie Boże wielbimy”. Na dworcu jest obecny
J. E. Ks. Arcybiskup Cieplak i Pan Minister Por
łowski z Ambasady polskiej. Po przywitaniu roz
lega się okrzyk na cześć Ks. Arcybiskupa Ciepla
ka, mieszany okrzykiem „Hoch".
Następnie udawają się wszyscy do swych kwa
ter. Trzeba przyznać, że Ks. Gawlina i Ks. Dr.
Kubina wszystko świetnie zorganizowali. Wszystko
odbywa się na czas. Obiad, wypoczynek, jazda i
zwiedzanie.
Po południu o godz. 4-tej odbywa się ceremon
ialny wchód przez „święta bramę” do Bazyliki św.
Piotra. Wchód ten odbywa się dla Polaków osob
no i dla Niemców osobno. Obie grupy jedną po
drugiej prowadzi nasz ks. Biskup. Krzyż jubileu
szowy niesie z polskiej strony pan mecenas Kudera. z niemieckiej strony nieznany mi pielgrzym. Ba
zylika robi na wszystkich potężne ważenie. Nie
da sie w takiej krótkiej korespondencji opisać, co to
za wspaniały gmach. Niech wystarczy, gdy powiem
iż jest to największy kościół na świecie. Co do ar
chitektury i sztuki stanowi nieocenioną wartość. Po
zwiedzeniu Bazyliki św. Piotra udali się wszyscy
do swych kwater.
W piątek 21. 8. udaliśmy się wszyscy na Mszą
św. celebrowaną przez Papieża. Masa ludzi zmie
ściła się w kaplicy. Gdy Papież wchodził wzno
szono na jego cześć okrzyki we wszystkich języ
kach. Podczas Mszy św. śpiewano po polsku, nie
miecku, włosku i po łacinie. Papież robi na wi
dzów przyjemne wratżenie. Uśmiechnięty wzrostu
raczej małego, z nadzwyczaj czerstwem wyglądem
prezentuje się bardzo dobrze. Po nabożeństwie je
chaliśmy do 2-ch bazylik Sw. Marta Maggiore i św.
Jana La tera na. Wszędzie odbywały się nabożeńst
wa odpustowe. W pierwszej bazylice krzyż odpu
stowy niósł p. radca Wojewódzki Patryn w dru
giej p. dr. Joszko z Pszczyny. Bazyliki św. Marji
Maggiore i Laterańska należą do najpiękniejszych
na świecie. W pierwszym mamy jako relikwię de
ski od żłóbka Pana Jezusa w drugim głowy św.
Piotra i Pawła. Oba te piękne kościoły pozosta
wiają na widzu tak wielkie wrażenie, iż się nie jest
w stanie w kilku słowach to określić.
Zresztą wszystko co się dotąd widziało robi
na widza swoje, że się tak wyrażę indywidualne wra
żenie. to też to, co opisuję, są moje pierwsze i osobiste wrażenia. Może później czerpiąc ze wspom
nień będę. mógł ten i ów szczegół lepiej opisać. Te
raz na to ani nie ma się czasu, ani uporządkowane
go materiału.
Zaznaczę, że równocześnie z nami przybyli do
Rzymu z Katowic pieszo 3 gimnazjaści. Szli oni
od 7 go lipce a przybyli dnia 19-go sierpnia do Rzy
mu. Rezolutni ci chłopcy, nazywają się Koraszewski. Gacka i Gwóźdź. Teraz pojadą z nami do
domu.
W Rzymie panują obecnie skrawy 38” atoli
wszyscy są zdrowi, każą się swoim kłaniać. W ostatniei chwili spotkałem się z naszym ks. Knosałą. Wygląda zdrowo i twierdzi, iż świat za mały,
bo wszędzie można spotkać Polaków i znajomych.
Rzym, 21. 8. 25 r.
Grządziel.

Ze Z# Matt 51#.
W dniu 23. VIII. 25 r. odbyto się zebranie kort»
stytucyjne sekcji byłych d-ców i działaczy armji Pow
stańczej zwołane przez Zarząd Powiatowy po w. kato
wickiego.
Celem zebrania było ujęcie w jedno grono tych,
którzy kiedyś stali na czele, a dziś od pracy się usu
wają.*
O godz. 10,30 zagaił prezes powiatowy p. Kula
Zjazd Konstytucyjny byłych d-ców i działaczy byłej
armji powstańczej. Powitał serdecznemu słowami obecnych w liczbie 55, dziękując za tak liczne stawie
nie się. W treściwych słowach przedstawił cel ze
brania.
Wyjaśniał,, że zasłużeni działacze z walk pow
stańczych i plebiscytowych zostali ominięci przy awan
sach, nominacjach i oznaczeniach. Celem zebrania
jest wypracowanie odpowiedniego memorjału celem
wręczenia p. Ministra Wojny p. gen. Sikorskiego, pod
czas jego pobytu w Katowicach.
Następnie zabrał głos p. Furgoł wyjaśniając w
krótkich słowach obecne położenie powstańców. P.
Kowalski w przemówieniu podaje, ze d-ców i dzia
łaczy bardzo pokrzywdzono przez różnego rodzaju
obiecanki, których nie wykonano. P. Kinowski w
swem przemówieniu przedstawił położenie powstańca
obecnie nietraktowanego tak jak to sobie właściwie
zasłużył.
Wywody wszystkich mówców przyjęto
oklaskami. Następnie dokonano wybór zarządu grona
byłych d-ców.
Wybrano p. Kulę prezesem, wiceprezesem p. Ki
nowski ego, sekretarzem p. Furgoła jednogłośnie przez
aklamację. Skarbnikiem p. Staniczka, zast. sekretarza
p. Walerus. Na rewizorów kasy wybrano pp. Renea,
Nędzę i Chrostka.
Do komisji statutowej _ wybrano jednogłośnie pp.
Baranek, Królik. Krawczyk, Malinowski, Gabor.
Do komisji odznaczeń wybrano jednogłośnie:
z Obw. I.: Postrach II, Drzyzga III, Kossak IV,
Kawa V, Pucha VI, Włoka VII, Borek VIII, Wilk
Franciszek IX, Nowak Teodor X.
Na wniosek prezesa p. Kuli wybrano jednogło
śnie p. Postracha honorowym prezesem, Baranek pro
ponuje, że w sprawie przyjęcia do zrzeszenia byłych
d-ców rozstrzygnie Komisja regulaminowa.
, Proponowano składki 50 gr mieś. i wstępne l
złoty. P. Prezes Kula dziękował obecnym za liczne
przybycie 1 zapewnia, że plan powzięty na zebraniu
konstytucyjnem daje się po większej części wykonać.
Następnie p. Furgoł wygłosił krótki referat zachęcając
do wspólnej pracy. Na składkę dobrowolną zebrano
22,50 zł.
Zakończenie nastąpiło o godz. 12.30.
Zebranie miało charakter bardzo poważny.
Wszyscy mówcy podkreślali, że Zw. Powst. ŚI. powiwinien być utrzymany w całości a stworzenie takiej
sekcji było potrzebne, żeby i wszyscy byli d-cy więcej
wzięli się do pracy, dla dobra Ojczyzny,
Sądząc z wynurzeń mówców, należy przypuszczać,
iż życie wśród powstańców zacznie bić tętnem żwawszem jak dotąd.
Byłtam

Migawki gdańskie.
Jakiś obywatel z wyglądu trochę starozakonny,
wsiada w Gdańsku do autobusu, kupuje bilet dc
Wrzeszcza za gotówkę i jedzie. Autobus mknie
po różnych nieznanych ulicach, wynalezionych przez
„Verkehrspolizei«; dla uprzyjemnienia i przedłużenia
drogi, mija Wrzeszcz, mija Oliwę, ale pasażer jedzie
dalej. Konduktorowi wydaje się cała rzecz podejrzaną.
Widocznie przypomina sobie, że pasażer kupił bilet
na krótszy dystans. Wreszcie sprawdza bilety i przekonywuje się, że podejrzenie jego było słuszne.
„Panie“, rzeczy „dlaczego Pan nie kupił biletu
do Sopotu?
„Dlaczego ja mam kupować bullet do Sopotu?
— Ja chcę do Wrzeszcza!“
„Tak, ale Wrzeszcz dawno minyliśmy! „
„To czego Pan nie krzyczy, kiedy jest Wrzeszcz?
— Ja jestem stratny.“
Ja chcę do Wrzeszcza! Czy można na ten sam
bilet jechać z powrotem?“ Oczywiście, że nie. Tym
czasem przyjeżdżamy do Sopotu. Starozakonny oby
watel wysiada; ja też. Pragnąc przyjść z pomocą
rodakowi, objaśniam go, którędy ma pójść na spotka
nie autobusu, który go zawiezie z powrotem.
„Po co ja mam jechać z powrotem? — Ja tu
mieszkam.“
Po chwili dodaje: Czy ja potrzebuje jemu (kon
duktorowi) mówić, gdzie ja mieszkam? — To jest
moja tajemnica?" —
(Autentyczne). W jednym lokalu nocnym w So
pocie występuje „diva", z wieku i urzędu robiąca
honory domu w lokalu, „Stimmung“ i śpiewająca róż
ne piosenki, nieszczędząc „bisów“ nawet gdy niema
brawa. Chcąc ożywić towarzystwo, i wyjść z nim
w kontakt, zapytuje wreście gości, w jakim języku
życzą sobie, by śpiewała: Po niemiecku, czy po ro<
syjsku. Robi się „plebiscytowe“ zamieszanie sali.
Wreszcie zapada wyrok. Całe towarzystwo, zgodnie
i jednogłośnie uchwala by śpiewała po . . . żydowsku.
Życzenie publiczności staje się zadojść. Po chwili
słychać śliczną kołysankę: „Schluf Mojsele“. —

Czyja zasługa ?

poszkodowani nie mogli nawet dochodzić sądownie swoich
strat.
W tych dniach Goldfagen zasiadł jednak na ławie oskarżo
nych w Potsdamie. Jak wielką była jego praktyka, dowodzi fakt
że jednego z klijentów zdołał „poszkodować” na 300.000 mk.
złotych. Sąd ustalił obraz wesołego i beztroskiego życia opieku
na arystokracji.

Ciekawem, jak sobie niektórzy ludzie umieją
przypisywać różne zasługi.
Otóż niedawno temu złożono jak to już gdzie
indziej się stało, płytę na cześć nieznanemu żołnie
rzowi.
W Berlinie posiadał on w mieszkaniu trzysta kostjumów i
Tą okazję wykorzystał jakiś pismak z ,, Polon tyleż jedwabnych koszul! A przed samem uwięzieniu zamówił
ii'1* ażeby sobie zrobić reklamę i napisał, że jeszcze 120 ubrań.
płytę tą złożyli kolejarze należący do Polskiego
Cały dwór przyjaciół, przyjaciółek nie odstępował go ani
Związku Kolejarzy. Nie wierzymy wprost w to,
na
krok,
towarzystwo piło, jadło, tańczyło, grało w karty i na
ńeby czytelnicy Polonji” mogli w takie głupstwa
iwierzyó, boć każde dziecko wie, iż pp. K. Z.-kow- wyścigach.
Obrona dowodziła, że Goldfagen jest nienormalny: na jej
ców o taki czyn posądąać nie można, a pozatem
niema w Tarn. Górach wcale P. Z.-kowców. Pły wniosek oddano, go pod obserwację. Psychjatrzy jednak doszli
tę tą złożyli kolejarze Z w. Kol. ZZP. i Powstań do wniosku, że p. Goldfagen ma wszystkie „klepki” w porząd
ku. Jednak sąd niemiecki pod wrażeniem cyfr kostjumów i ko
cyszul
uznał, że Goldfagen jest moralnie niedorozwinięty, że jest
Już jednak jest taki zwyczaj, że P. Z. kowcy
chorobliwym manjakiem, znalazł łagodzące winę okoliczności.
zawsze się chwalą z tego, co inni zrobili.
Na to też mają swoją ,,PoIonję”, która każde Goldfagena skazano na 15 miesięcy więzienia i pozbawiono
praw na 3 lata.
ich głupstwo reklamuje jako zasługę.
• Obecnie kolejarze z Tarn. Gór rozmyślają nad
Goldfagen jest z wyroku ogromnie zadowolony.
tern, cz.yby nie było dobrze, złożyć także płyty i dla
yeh z ,,PoIonji” którzy się sami rodzą.
hi - hi.

Dokument pruskiej „kultury“.
Warszawska „Unja“ ogłasza „list ojca“ z Ełku
w Prusiech wschodnich, który w niniejszych ustępach
orzytaczamy, jako charakterystyczną ilustrację metod
stosowanych w szkolnictwie niemieekiem:
„Któregoś dnia — brzmi pismo — mój chłopak,
wracając z miejscowej szkoły, wręczył mi, widocznie
wruszony, z zaczerwionemi od płaczu z oczyma, ma
łą deszczułeczkę, nic nieznaczące drewienko, z wy
pisami atramentem słowami: Sonnabend 11 Uhr".
— Złapał mnie, dostałem — wyjąknął, tłumiąc
łkanie.
— Kto cię złapał? Coś dostał? — pytałem zdu
miony, nic nie rozumiejąc.
„Okazuje się, że Herr Lehrer przypłapał moje
dziecko na prowadzonej po polsku rozmowie. Dał
mu wówczas deszczułkę. To znaczy, że syn mój
ma w ciągu tygodnia tropić wszystkich swoich ko
legów i przekazać drewienko temu z nich, który odezwie się po polsku. Ten z kolei ze swej strony
ma uczynić tak samo i t d.
„W ten sposób wytwarza się łańcuch „przestęp
ców.
„Ten, który ostatni znalazł się w posiadaniu
haniebnego narzędzia inkwyzicji, obowiązany jest
stawić się w oznaczony dzień u pana nauczyciela.
Tam następuje śledctwo. popierane argumentami
gumowych lasek. Po wymuszeniu zeznań, wzywa
się wskazaną ofiarą i powtarza tęsamą egzekucję
znowu — do skutku, aż wszyszcy wyłapani na roz
mowie polskiej są skatowani!
„W ten sposób łańcuch wraca do swego punktu
Gdyby prze
wyjścia — to jest do małego Janka.
trzymał u siebie ten ohydny znak — dostałby odpowiedno wzmocnioną porcję batów.
Oto, jak są zabezpieczone kulturalne prawa mniej
szości polskiej w Prusach wschodnich! Dokument
przypominający żywo historję Wrześni! W wieku
20-tym.

Likwidator mienia arystokracji.
Wkrótce po upadku monarchji Habsburgó>w nad modrym
Dunajem zjawił się wytworny w obejściu i odziany według o*
stafniej mody młodzieniec — pod nazwiskiem Zygmunta Goldfa
gena i zajął się ratowaniem losu materialnego zrujnowanej ary
stokracji ziemiańskiej i dworskiej Dla większości członków tej
warstwy przyszły wówwczas ciężkie dni. Trzeba było sprzedadać i zastawiać majątki rodowe, kosztowności familijne, meble,
dywany, obrazy. Oczywiicie dokoła tych ludzi kręciła się cała
chmara chciwych i sprytnych kupców, maklerów, pośredników.
Wśród tego tłumu p. Goldfagen wyróżniał się swoją wyrozu
miałością, taktem, bezinteresownością, zdołał zyskać zaufanie
wielu „likwidujących” swe mienie rodów, daw' rady, wska
zówki, pomagał, a wszystko z miną człowieka współczującego
niedoli podupadłych.
Nie zwracano uwagi, że kochany „Sigi” jednocześnie obra
sta w pierze, bogaci się nieomal z dnia na dzień. W ciągu
trzech lat Goldfagen zrobił ogromny majątek, wydarzyły mu się
w trakcie tego jakieś trzy procesy, wytoczone przez oszukanych
mocodawców, wysiedział nawet 9 miesięcy w więżeniu w Wiełniu, ale nie przeszkodziło mu to przetranzlokować się do...
Pragi Czeskiej, i tam rozpocząć równie gorączkową i „owo
cną” działalność.
Udało mu się nawiązać bliższy kontakt z hrabią Thunem,
który wydal mu plenipotencję na wszystkie obszerne majątki,
lasy i t. p. Hr. jThun siedział w Paryżu < i MooteOrlo, a p.
Goldfagen powolutku wyprzedawał i likwidował rodową i na
bytą fortunę hrabiego, od czasu do czasu wysyłając swemu kiijentowi nieznane sumki i skargi na ciężkie czasy.
W ciągu półtora roku Goldfagen potroił swój majątek, ale
stosunki z hr. Thunem i arystokracją niemiecko-czeską zepsuły
się, wobec czego w końcu 1922 r. przeniósł się do Berlina.
Przywiózł ze sobą cale pakt listów polecających i osiadł
tv niemieckim Wersalu - Potsdamie. Tu otworzyły się przednim
nowe horyzonty. Potsdam wkrótce uznał, że zesłała go Opa
trzność na ratunek. Zdołał przekonać szereg ojców podupa
dłych rodzin, że trzeba puścić w kurs klejnoty rodzinne, wy
przedać nieco nieruchomości i f. p. Goldfagen działał na swoje
ofiary, jak hypnotyzer.
Koije prababek, cenne medaljony, reiikwje rodów, złoto,
Srebro — wszystko płynęło rzeką do Goldfagena, który z pomo
cą swoich agentów sprzedawał te przedmioty w P?ryżu, Ant
werpii, Amsterdamie, a nieraz jakiemu Amerykaninowi w Ber
linie. Ponieważ większość przedmiotów, oddana była na słowo,

Rezpaeja organizatora zwycięstwa.
Rzym, w sierpniu.
Faszyzm zdobył większość mandatów w wybo
rach w Palermo. Dotychczas Wiochy południowe
byty ostoją liberalizmu, walczącego z przemożną partją
rządzącą. Na czele tej południowej opozycji stał
p. Orlando, znakomity polityk, świetny mówca, po
pularny i szanowany w całym kraju jako „organizator
zwycięstwa“ tak też nazwany po skończonej wojnie.
Pod jego rządami, których hasłem w najcięższych
chwilach klęsk było „wytrwać“ (resistere) Włochy
zyśkały swoje wielkie zwycięstwo w wielkiej wojnie
pod Vittorio — Venette. Kiedy faszyzm zwalczał
wszystko i wszystkich, jako wrogów narodu i państwa,
musiał zatrzymywać się przed dostojną postacią Orlanda, którego podpis figuruje na traktacie wersalskim,
bowiem lepszego patrjoty w całej Italji nie było.
Postanowiono podważyć tę kolumnę liberalizmu
w sposób demokratyczny, nowoczesny — przez wy
bory komunalne. Wynik ich nie był taki, aby Orlan
do mógł uznać się za pokonanego Różnica ogólnej
sumy głosów, otrzymanej przez listy faszystów i gru
py wolności (tak zwała się lista p. Orlanda) wynosi
ła cyfrę nieznaczną około 10,000 głosów. A jednak
p. Orlando mandat złożył i w liście, w którym tę
regzygnację ogłosił, motywuje ją nie klęską wybor
czą, a „sposobem prowadzenia walki wyborczej“.
W głosowaniu wzięło udział tylko 37 i pół procent
uprawnionych. W czasie akcji wyborczej i aktu wy
borczego dochodziło nieraz do gwałtów i zajść.
Najwidoczniej więc p. Orlando uważa atmosferę, w
której ogromna większość wyborców uchyla się od
głosowania, a reszta głosuje w atmosferze gwałtów,
za nieodpowiednią i nie widział innego sposobu za
manifestowania swego protestu, jak zejście z areny
politycznej.
Człowiek, który potrafił wezwać cały kraj do
wytrzymałości w walce z wrogiem zewnętrznym, zło
żył broń w walce wewnętrznej. Widocznie brak po
parcia masy skłonił go do tego kroku, albo nadzieja,
że akt ten wywrze głębsze i uzdrawiające wrażenie
w całym kraju.
Prasa włoska zastanawia się nad zagadnieniem,
czy czyn Orlanda — to etap w walce, czy jej zakoń
czenie? Czy antyfaszystowski liberalizm uznał się
za pokonany i wycofa się przykładem Orlanda z areny
politycznej, powierzając innym przyszłym wodzom
dalsze wzmagania? Czy też krok Orlanda — to
hasło, apel do wytrwania w nowym etapie wewnętrz
nej walki, ostrzejszym niż dotąd i ostatecznym?
Na pytania te odpowiedź da dopiero wznowienie
sesji izb. Jeżeli opozycja awentyńska pójdzie za
przykładem swego wodza i złoży mandaty do izb,
wycofując się do życia prywatnego, faszyzm będzie
jedynym gospodarzem polityki włoskiej aż do wyło
nienia się nowych, dziś jeszcze niewidocznych sił.
Jeżeli jednak rezygnacja p. Orlanda, to tylko
nowe wezwanie do wytrwania, to nie wątpliwie wy
bory komunalne w Palermo będą tylko przemijającym
etapem w walkach wewnętrznych włoskich i wódz
liberalizmu włoskiego wróci niezadługo na swój po
sterunek.
T.
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w ni robotnicy. W Silezji Lipiny, w Wełnowouf w
Państwowąj fabryce ołowiu w Strzybnicy są te sa
me stosunki.
Zespół Pracy udał się do Komisarza Demobilizacyinego i po przedłużeniu sprawy postanowiono,
zażądać od pracodawców zwołanie Wydziału facho
wego, który zastanawiać się powinien, kto' jest fa
chowcem lub szychciarzem. W umowie taryfowej,
kategorje owych robotników są jasno wymienione.
Lecz to nie .wystarcza pracodawcom. Całą siłą
dążą do tego, ażeby nie pozwolić robotnikowi pra
cować na 8 godz. przeto wzięli sobie za zadanie od
wlekać przegrupow. owych kategorii, ażeby przez
to zniechęcić robotników i zaufanie, które dotych
czas jeszcze robotnik posiada w swe] organizacji,
podkopać.
Robotnicy z drugiej strony powiadają, że 8-godzinny czas pracy sam przyjdzie.
Nie przyjdzie on sam. Pomimo, że rozporzą
dzenie już posiadamy, pracodawcy wzbraniają się,
bo znają za dobrze naszą siłę. Otwórzcie hutnicy
oczy. bo macie prawo żądać 8 godzinny czas pra
cy. Pomóżcie waszym kolegom zorganizowanym w
tej walce. To tylko możecie przez solidaryzowanie
się zmienić w naszej organizacji.
Solidarność Waszą wykażecie tylko przez zor
ganizowanie się w dawnej, wypróbowanej organi
zacji zawodowej, jaką jest ZZP.
K. K.

Sprawy skarb. I gospodarcze.
Wywóz produktów gospodarstwa rolnego
w pierwszem półroczu r. b.
W ciągu pierwszego półrocza b. r. wywóz bydła rogate
go i innych produktów gospodarstwa rolnego z Polski, zajmu
ją jedną z poważniejszych pozycji w naszym eksporcie. — W
ciągu omawianego okresu wywieziono z Polski 41.390 sztuk by
dła rogatego, wartości 7,790 tysięcy złotych, 407.930 sztuk trzo
dy chlewnej wartości 31.920 tys,ęcy złotych, 110,705 szt. płac.
twa domowego, wartości 636 tys. zł. - 28.207 tonn mięsa świe
żego, solonego i mrożonego wartości 41.104 tys. złotych i 13
tys. 555 tonn jaj wartości 21.851 tys. złotych. Ogółem wywóz
produków gospodarstwa rolnego przyniósł po stronie dodatnie;
bilansu handlowego Polski w ciągu pierwszego półrocza b. r.

Przywóz zboża i mąki w pierwszym półroczu b- r.

Sprawy robotnicze.
Dalsze przegrupowanie na 8-godz. dzień roboczy
w hutach metalu.
W myśl rozporządzenia, p. ministra Pracy i 0pieki Społecznej powinni wszyscy robotnicy w hu
tach Metalowych, począwszy od 10. 8. hr., praco
wać 8 godzin na dobę za wyjątkiem fachowców,
rzemieślników, oraz płatnych w chwili obecnej dnió
wkowe kategorii robotników i robotnic placowych.
Jak wygląda realizacja, owego rozporządzenia!
Pracodawcom ani się śni, aby dani robotnicy" praco
wali 8 godzin. Przegrupowali tu i owdzie pewne
kategorie, resztę jednakowoż uważają za fachow
ców i dniówkowych. W spółce Gischego powinni
pracować robotnicy zajęci 8 godzin w walcowni
cynku, fabrykach ołowiu, szamoty przy białych mły
nach. lecz dyrekcja dotychczas nic ku temu "nie po
czyniła, bo to naraz wszystko fachowcy i szychciarze. Lecz kiedy się rozchodziło o dodatek dla fa
chowców. to dla nich nic nie brio. bo to produkty-

Przywóz mąki i zboża w pierwszym półroczu roku bie
żącego, skutkiem zeszłorocznych nieurodzajów, stawił jedną z
ważniejszych pozycji przywozowych w nasżym bilansie handlo
wym. W ciągu omawianego okresu przywieziono do Polski
173.916 tonn mąki pszennej, wartości 87.987 tys. zł (w pierw
szym półroczu roku 1924 - 34.683 tonny, wartości 12.314 tys.
zł), mąki żytniej 25.996 tonn wartości 10.743 tys., pierwsze pół
rocze roku 1924 40 tonn, wartości 9 tys. zł, żyta 40.622 tonny
wartości 12.017 tys. zł (pierwsze półrocze r. 1924 — 19 tonn,
wartości 2 tys. zł), pszenicy 30.357 tonn, wartości 11.244 tys.
zł, (w pierwszem półroczu roku 1924 ~ 1.136 tonn, wartości
203 tys. zł), owsa 66.322 tonn, wartości 17.152 tys. zł (w
piewszem półroczu r. 1924 144 tonny, wartości 17 tys. złótych).
Z cyfr powyższych widać, jak dalece ujemny wpływ na
nasz bilans handlowy miał zeszłoroczny nie urodzaj,'kióry w po
staci przywozu mąki i zboża obciążył nasz bilans handlowy ca
pierwsze półrocze roku bież. o 139.143 tys. zł. Najcięższym
miesiącem pod tym względem był czerwiec, w którym importo
wano zbóż i mąki na ogólną sumę 32.123 tys. złotych, co sta
nowi 18.9 procent ogólnej wartości przywozu w tym siesiącu.

1 Mi i #1 im# et
Ktoś wrzodem wielkim nazwał duże miasto no
woczesne.
Istotnie w stłoczonych kamienicach z maleńkienu podwórzami mieszka mrowie ludzkie — miesz
kanie za mieszkaniem, człek przy człeka. W pyle,
kurzu, w powietrzu, zameezyszczoncm od wyzie
wów, biegną po uhcac-h, spacerują, załatwiają in
teresy ludzie dorośli, dzieci i starcy. Skupiając swe
siedziby tak gęsto na ograniczonej przestrzeni, bez
wiednie wytwarza człowiek jak najpomyślniejsze
podłoże dia wszelkich chorób. Zwolna też toczą
ruchliwą masę miejską — zwłaszcza w warstwach
niższych, — gruźlica, skrofuły, rachitis, choroby
weneryczne; co jakiś czas dziesiątkuje ją i wy cie
czą dur, dyfteryt, szkarlatyna. Marnieje człowiek
x rasa
Na zachodzie dawno już zwrócono uwagę na
zgubne skutki budownictwa zwartego i wielopiętro
wego. Zwłaszcza w pięknych krajach północnego
Zachodu w Skandynawii. Holandii. Anglii, zmiana
systemu budownictwa mieskiego jest rzeczą niemal
całkowicie dokonaną. — W Holandji,. która bodaj,
że przoduje w tym ruchu, nic budują obecnie ihn.
niż domów mieszkalnych, tylko dom ki parterowe dla
jednej rodźmy. Rozumie się. że wyłącza się z tego
w wielkich miastach dzielnice handlowo-przcmysłowe; gdzie się skupiają, biura kantory, sklepy i skła
dy. A odieg ość wyrówny w a dogodna komunikacja
gęste tramwaje, kolejki, samochód i rower.
W tym też kierunku śm ało musi podążyć roz
budowa miast polskich. Złym wzorem dla budow
nictwa naszych miast jest Warszawa. Przypomnij
my sobie co niedawno m. in. powiedziała o Warsza
wie sławna rodaczka nasza p. Curie-Skłodowska,
gdy ją zapytano, jak jej sie podoba obecnie jej mia
sto rodzinne: ..Tak tu mało ogródków zieleni...’'
Za wzór rodzimego rozplanowania i budownictwa
miejskiego weźmy sobie raczej typ zadrzewionego,
miasteczka polskiego. Wszak obok dziury zabłoco
nej. cuchnącej a ciasno zbi ej w kupę, istnieje także
wdzięczny typ im i a steczka polskiego, tonącego w
zie’eni sadów i ogrodów — ot taki np. Kazimierz
nad Wisłą, Wieluń w Woj. łódzkim. Lipno w zie
mi dobrzyńskiej.
Miasta nasze stoją właśnie na przełomie. Cze
ka je rozbudowa i w elki o inwestycje, które prze
obrażą nasze ośrodki miejskie i na długo ustalą to
ry ich rozwoju.
Praca przygotowawcza jest już w toku. Odby
wają się pomiary, opracowuje się plany regulacyj
ne, planuje się racjonaln e rozbudowę. Otóż pyta
nie, czy w planach tych dość szeroko uwzględnia
się ogrody publiczne, parki, zieleńce, a następnie bo
iska sportowe, place do zabaw itp.? 1 czy uwzglę
dnia się'nowoczesną ideę miast ogrodów?
. Ton i koronek temu ruchowi budowlanemu, ja
ki narazić istnieje wybitnie nadają spółdzielnie bu
dowlane i magistraty. Dla idei miast ogrodów oko
liczność ta. zasadniczo biorąc bardzo pomyślna. W
nrzeds ęwzięciach bowiem zbiorowych i publicznych
'atwiej wcielać nowe zasady, niż w prywatnych.
Od władz miejskich i spółdzielni budowlanych,
dużo zależy, jak będziemy mieli zabudowane nowe
dzielnicę naszych miast.

To i owo.
Saw inko w na ekranie*
„Próletkino" wystawiło film, ilustrujący życie Borysa S&winkowa. Jako oddzielne epizody obraz pokazuje zamordowa
nia Plehwego, w ks. Sergiusza Aleksandrowicza, „robotę'’ Azela i Hapona.

Sobowtór prezydenta Doumergue‘a»
Prezydent Doumergue znany jest nie tylko ze swojej wiel
kiej popularności, ale także z serdecznego przywiązania do ro
dzinnego departamentu Nimes, w którym stosunek ludności doń
jest wprost patrjarchalny. Prezydent często odwiedza incognito
miasteczko Nimes. Któregoś dnia spacerował po ulicach mia
steczka i siadł w cieniu rozłożystego kasztanu. Nagle usłyszał
głos, idący z grupy stojących w pobliżu kobiet: „Boże, prezy
dent! Chcę go pocałować!”
Stropiony prezydent odpowiedział: „Tak.,, mówią, że je
stem do niego podobny... Ale na miłość Boską, nie krzyczcie
tak głośno, gotowi są pomyśleć, że naprawdę jestem prezyden
tem)... Byłoby mi bardzo przykro.,.”
Prezydent skorzystał z konsternacji, wywołanej tą repliką
i oddalił się.

Walki ryb.
W Sjamie istnieje zupełnie oryginalna zabawa — walki ryb
. la walk wybiera się specjalny gatunek niewielkich a wojowni.zjch rybek, które w „Okresie bojowym” zmieniają zabarwie,;lf Juskt, przechodząc z koloru blado-żółtego przez złoty, czerv rń aż do purpurowo-czarnego. Widowisko jest okrutne, ale
icdnocześnie fantastastyczne. Do akwarjum londyńskiego ogrodu
Zoologicznego sprowadzono parę takich okapów. Często demon
strowane są ku uciesze publiczności rybie wałki, które obalają
orzysłowie o „rybiej krwi” bez namiętności.

Nniwersytet katolicki w Chinach.

W Pekinie ma być otwarty w tych dniach uniwersytet ka
tolicki. Inicjatorem tej instytucji jest dziennikarz jung-Len-Cze,
który wystąpił z projektem tym jeszcze w r. 1917 i złożył go
oapierzowi Benedyktowi XV. Projekt powędrował do przeora
Benedyktynów o. Sfozingera j obecnie ma być zrealizowany.

Sprawy partyjne.
Do Szanownych zarządów okręgowych
powiatowych i filijny cli Narodowej Partji
Robotniczej na Górnym Śląsku.
Konferencje zarządów okręgowych,
powiatowych, filijnych, oraz mężów zaufania i referentów* z udziałem postów na
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Sejm Ślą
ski, odbędą się w następującym porządku.
Dla okręgu Król. Huta, Świętochło
wice, Tarnowskie Góry, Lubliniec, w nie
dzielę. 13-go września rb. w Król. Hucie.
Dla powiatu Rybnickiego, w niedzielę,
20 go września rb. w Rybniku.
Dla okręgu Katowice — Ruda, powia
tów Pszczyna, Bielsko i Cieszyn w nie
dzielę, 27.*września rb. w Katowicach.
Okręg Rybnik, Pszczyna, Bielsko i Cie
szyn rozdzielono ze względu na niedogo
dną komunikację.Porządek dzienny.
1) Sytuacja polityczna i gospodarcza
w Polsce. Referenci posłowie obu
Sejmów.
2) Sprawy organizacyjne.
3) Ogólno Krajowy Kongres delegatów
Narodowej Partji Robotniczej.
Prezesi powiatowi w Król. Hucie, Ry
bniku i Katowicach winni wynająć lokale
w których się konferencje odbędą i przy
najmniej tydzień przed odbyciem konfe
rencji ogłosić w naszych organach „Polaku"
i „Śląskiem Głosie Porannym".
Zaproszenia zostaną wystane zarzą
dom filijnym z biura NPR. w Katowicach.
Ze względu na bardzo ważne obrady
uprasza się zarządy filijne oraz mężów
zaufania i referentów o kompletne i punktu
alne przybycie na wyznaczone koferencje.
Na konferencje zaprasza się również
przedstawicieli naszych bratnich organi
zacji jak Z. Z. P. Związku Tow. Polek przy
N. P. R., Związku Młodzieży „Jedność"
oraz Klub inteligencji sympatyzującej z na
rodowym ruchem robotniczym.

na Województwo Śląskie.
Franciszek Roguszczak, prezes.

Zagłodzony doktór nauk ekonomicznych.
Uniwersytet w Fitadelfji przyznał w tych dniach dyplom
doktora nauk ekonomicznych zmarłemu z głodu studentowi Ackerstreomowi — Szwedowi z pochodzenia. Student ten ztrarl z
wycięczenia w szpitalu miejskim.

Gwiazdy sceniczne starożytności.
Czasy grecko-rzymskie mogą się pochwalić sporą plejadą
gwiazd scenicznych, których sława, popularność i dochody nie
ustępowały sukcesom artystycznym i materjalnym Carusa, Karsawinej, Pol i Negri etc.
W Rzymie Augusta olbrzymią popularnością tłumów cie
szył się aktor, Roscjusz, którego dochody obliczono na 600.060
sestercji .rocznie. Jest to mniej więcej 200.000 złotych, a że wó
wczas, w Rzymie cezarów, było taniej niż w Europie XX wie
ku, suma ta wynosiła znacznie więcej.
Tancerka Dionyzja oraz słynna a wspominana przez Hora
cego Arbuscula były bożyszczem złotej młodzieży Rzymu. Dio
nyzja otrzymywała 200.000 sestercji rocznie za swe występy.
Szczęśliwszym od Moliera był bardzo popularny aktor i
komedjopisarz zwany Ezopem (nie Ezop frygijeżyk). Ten się w
czepku rodził; rodzina jego otrzymała w spadku po śmierci ol
brzymi majątek wynoszący dwadzieścia milionów sestercji.

Głos kobiecy w głośniku radiowym.
W Londynie dokonano bardzo ciekawych prób, mających
na celu ustalenie, czy do głośników radjowych nadaje się bar
dziej pod wzlędem wyrazistości głos męski czy niewieści. Na
podstawie wyników tych doświadczeń na londyńskim dworcu
Św. Pankracego zostały zaangażowane kobiety do wywoływa
nia odjeżdżających pociągów. Za pomocą głośnika wywoływa
nia te są komunikowane publiczności w poczekalniach. Skonsta
towano bowiem, że głos kobiecy mimo mniejszej siły jest wyra
zistszy i jaśniejszy, lepiej więc nadający się do "'ośnika, niż
męski.

Pamiętnik Jackie Coogana.
W Lipsku ukazała się książka, której powodzenie jest za
pewnione. Jest to tytułem „Droga do sławy” — pamiętnik Jac
kie Coogana. Oto parę wyjątków z dziennika młodocianego kró
la ekranu:
„Byłem już w trzech krajach europejskich — w Anglji,
mnie pana czuć piwem, to Niemiec i mowie doń: „Danke

Trochę więcej
kontroli w kinach.
Często się słyszy o pożarach w kinach. Ostatni
pożar taki zdarzył się dnia 20 sierpnia rb- w kinie
..Palast“ fil ja kina ..Kameralnego“ (Kammer) w Ka
towicach. Można wymienić różne kina tak w Mi
kołowie, Świętochłowicach, Kroi. Hucie, Pszczynie,
w ktorveh takie pożary się zdarzały, czyniąc szko
dy na kilka tysięcy złotych. Ze pożar w kinie, możiiwetn jest. to chyba jest jasne. Lecz większa część
pożarów wybucha z winy operaterów. obsługi waczy aparatu kinematograficznego. Ostatniemu po
żaru winie jest operator, ponieważ przewody elek
tryczne są bez uszkodzenia, krótkiego spięcia nie
było. Często jego się widywało nawet- w oknie,
patrzącego na ul. Mielęckiego, podczas gdy aparat
sam dalej bez nadzoru działał, co można jako fa
chowiec. z ulicy przez otwarte okno zauważyć
bardzo dobrze. Aparat przeciwpożarowy ,Minimax6
był pusty, główna rzecz, że tam wisiał, tak się dy
rekcja ki nów „Kammer“ troszczyła o swój majątek,
a tern więcej, naraża przez swą niedbałość gości
zwiedzających kina na nieszczęście, bo przecież
i nie potrzeba być pożarem dotkniętem. o ile komora
! operacyjna odpowiada przepisom rozporządzenia
policyjnego, dotyczące bezpieczeństwa w teatrach
kinematograficznych, lecz przez panikę, powstałą
w razie pożaru w kinje można odnieść poważne
okaleczenia cielesne.
W kinach po większej części nie ma operato
rów egzaminowanych urzędowo. (Takie egzamin a
przeprowadzało Stowarzyszenie dozoru kotłów
parowych, oddział elektrotechniczny). Najodpowiedzialniejszą władzą dla egzaminowania operatorów
polecałoby sięlnspskcje Przemysłowe, które w in
nych zakładach przemysłowych bardzo ostro prze
strzegają przepisów przeciwpożarowych. Prosimy
przeprowadzić kontrolę a znajdzie się większa
część operatorów, obsługi w aczy aparatów kinema
tograficznych w kinach bez zaświadczeń, potwier
dzających złożony egzamin pod względem fachowem. Co najgorsze» że w kinach niektórych, właś
ciciel kina będąc skąpem, daje obsługiwać aparat
kinematograficzny niepełnoletnim chłopakom, a
według przepisów policyjnych powinien obsługi
wać/ aparatu liczyć lat 21- Mógłbym wymienić te
kina w miejscowościach poszczególnych, lecz o ile
się przeprowadź kontrolę, będzie to łatwiej miaro
dajnym czynnikom, przekonać się. że faktycznie
tak jest.W dodatku można dodać, ze egzaminowany
obsługiwacz (operator) jest w stanie, (kiedy się
film w okieneczku aparatu zatknie, ponie
waż, się przerwie
o
łyżwę
prowadząca
film do okieneczka demonstrującego, będąc uszko
dzony, co też z winy operatora się stanie, gdyż po
winien przed włożeniem filmu do aparatu, skontro
lować, czy film nic jest uszkodzony), palący się film
nawet bez pomocy aparatu przeciwpożarowego
zniszczyć, tak, że nawet pożar filmu, znajdującego
się w aparacie (a zawsze jest film w aparacie naj
mniej 200 metrów) jest niemożliwem- Spełniając
Wskazówki tu wymienione, nigdy poważnego nie
szczęścia nie będzie.
przynajmniej co do języka: wszędzie tłum krzyczy coś niezro
zumiałego, a jedyne słowo zrozumiałe to „Jackie", które już
dawno znam.
Czy są w tych krajach parki, rynki, pomniki, kościoły, nie
wiem. Widzę tylko egzaltowane tłumy kobiet mężczyzn, które
chwytają mnie na ręce, jak się uda, przyciskają do piersi. Mo
żna pomyśleć, że nigdy nie widzieli ani dziesięcioletniego chłop
ca z Ameryki. Zasłaniają mi oni wszystko. Przywykłem odró
żniać ludzi po zapachu. Francuzi pachną — perfumami i kwia
tami. Anglicy zlekka końmi i siodłem. A jeżeli obejmującego
mnie pana czuć piwem, i to Niemiec i mówię doń: „Danke
sehr”. Pocałunki Angielek były dotkliwe: mają one tyle kości,
a tak mało ciała. We Francji przez cały dzień miałem od poca
łunków poniadkę, puder i róż na twarzy. Niemki wśród pocąłunków deklamują wiersze, których nie rozumiem i ofiarowują
nawpół zwiędnięte kwiaty. Kiedy dawniej Francuzce, która mi
bardzo dokuczała, poradziłem, żeby zachowała swoje całusy
dla własnego synka, roześmiała się i zawołała. „O jakiś ty na
iwny”. Tatuś mi wytłomaczył, że Francuzki nie miewają dzie
ci, ale mają ładną figurę.
„Dawno umarłbym na cholerę, gdybym musiał zjadać lep
kie cukierki, które mi ofiarowywano. Do śmierci nie zdążyłbym
podpisać wszystkich albumów i książek, które mi przynoszono.
Wśród rozsądnych podarunków, które otrzymałem, są — zeppelin, koń, pianino automatyczne Bechsteina, samochód z kuch
nią i telefonem, bilet bezpłatny do tramwaju berlińskiego, fotel
bujający, komoda i portret sędziwej damy.
Oprócz tego otrzymałem 17 propozycji małżeńskich od Osćb bogatych i niezliczoną ilość od osób biednych. Wszystkie
te panie chcą zostać za mojem pośrednictwem kino — artystka
mi. Ojciec odpowiada na to wszystko okólnikiem, w którym
dziękuje za honor i prosi o cierpliwość w ciągu 15—20 lat.
„Onegdaj robiono ze mną 500-ny wywiad. Ojciec.^zlekka
jwmieszał nazwiska i pytania, i odpowiedział za mnie, że mój
ulubiony Wódz — to Einstein, a ukochany poeta — Napoleon
zaś z filozofii najbardziej lubię — teorję lodów poziomkowych.
Co się tyczy soda — whisky i przyszłości komunizmu, b
komunizmu nie pijam, a soda — whisky jest na całym świeci
rozpowszechniona. 120 reporterów, goniąc się wzajemnie i bo
ksując pobiegło na stację telegraficzną, aby te świadczenia prze
słać do Ameryki. Jak przyjemnie jest uświadamiać sobie, żemiIjony łudzi są głupsze jeszcze od tych odpowiedzi. „Z Europy
wywiozłem wstręt do cukierków i pocałunków i nic więcej”-
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Powrót dzieci śląskich z kolonii letnich zorganizo
wanych przez Z. O. K« Z.
W środę, dnia 26-go bm. przyjeżdżają do Ka
towic o gad z. 8.12 nrn. dzieci z Katowic i Król.
Huty, wysłane przez Związek Ochrony Kresów Za
chodnich na kolon je letnie pod Warszawą.
Rodziców i opiekunów prosimy o przybycie na
dworzec po odbiór swoich dzieci.
Dzieci z Królewskiej Huty odebrać będzie mo
żna na dworcu kolejowym w Król. Hucie o godz.
10 tej rano.

j pielgrzymi w.eczöremy Fodpadło, iż ci pątnicy, w
^ tem osiemdziesiąt do ICO młodych dz ewc-zyn, tak
iakoś dziwnie świeżo i wcale niestrudzone po tej
j podróży wyglądało, gdyż nawet ich modne fryzury
1 tą bądź co bądź daleką „pąezą” bynajmniej nie acierpiały, a delikatne trzewiki mimo ulewnego de
szczu za dnia wcale jakoś - czyśeiutenko wyglądały.
Jeżeli do tego kilku takich rzekomych pątników je
szcze w godzinach południowych przechodzą się po
mieście a polem widzi ich się w szeregach, gdy naj
głośniej demonstrują swoją gorliwość religijną, to
widok taki u ludzi uczciwych budzi niesmak i obra
zę. Czyżby nawet obrządek religijny pewni ludzie
używali tylko jako środek do demonstracji y
W
propagandzie bowiem byli i są Niemcy mistrzami.
N N.

Z WOJEWÓDZTWA.
Z KATOWIC.
Rybnik. (Kradzież z włamaniem). Dnia 22. b. m.
)( Konferencja duchowieństwa odbędzie się w
dn:u 27-go bm. na którą przybędą delegaci z całej włamali się dotychczas niewyśledzeni sprawcy do
piwnicy Józefy Horak w Bełku, pow. Rybnik, skąd
Polski.
)( Zjazd pracowników pocztowych, a mianowi skradli 100 litrowych butelek likieru, a mianowicie
cie niższej służby odbędzie się w Katowicach w 50 butelek alaszu. i 50 butelek pomaranczówki, a
także jedna beczkę piwa. Przypuszczalna szkoda
iniu 6 go września rb.
wynosi około 850 zł.
)( (Nowy naczelnik" urzędu śledczego) p. dr.
— (Kradzież z włamaniem). Dnia 22 sierpnia b.
Groele zaprosił w dniu 25 b. m. do siebie przedsta
r.
pomiędzy
godz. 2—3 włamali się nieznani spraw
wicieli prasy aby wejść z nimi w kontakt. Pan dr.
cy
do
piwnicy
rzeźnika Augustyna Gajdy w Ryduł
Groele, który był dawniej kierownikiem urzędu
śledczego w Lublinie, pochodzi z Krakowa i ostat towach Dolnych, bow. Rybnik, skąd skradli zabite
nio był czynny jako adwokat, zaznaczył, iż docenia go wieprza, wagi 130 kg, oraz 25 kg wątrobianki,
ważność prasy w tropieniu przestępczości. Zazna ogólnej wartości około 400 zł.
czył również, że celem wytępienia bandytyzmu, ma
— (Kradzież z włamaniem). Dnia 23. b. m. ojącego głównie swe źródło w pladze band cygań koło godz. 2-ej włamali się nieznani sprawcy do
skich, wystąpił do Województwa z memorjałem, warsztatu krawieckiego, krawca Edwarda Potyki
celem niedopuszczenia, aby bandy te mogły bez kon w Czernicy, pow. Rybnik, skąd skradli następujące
koli przenosić się’ z miejsca na miejsce. — Aby u- rzeczy: 21 m czarnego kamgarnu na ubranie mę
doskonalić służbę bezpieczeństwa, rozpocznie się od skie, 1 ubranie męskie koloru zielonego, 1 ubranie
dnia 15 września r. b. 4-tygodniowy kurs służby sportowe brunatne, 1 płaszcz «męski, koloru siwego
śledczej, na którym wykładać będą prokuratorzy i 4 kamizelki, 5 spodni granatowych i dwie pary spo
oficerowie policyjni. — Kurs taki tern bardziej jest dni siwych, 9 m materji (manszester) kilka m pod
konieczny, że gdy etat służby śledczej wynosi 160 szewki, ogólnej wartości około 1000 zł.
osób, obecnie zatrudnionych jest tylko 129 urzęd
Bielsko. (Pożar). Dn. 23 ti. m. wybuchł pożar
ników. Dr. Groele,pragnie również wyłączyć ze
w
drewnianej
stodole, stanowiącą własność właści
służby śledczej specjalistów w osobne oddziały,
ciela
dworu
Czechowice,
Zipsera, który zniszczył
które, wyekwipowane w odpowiednie środki loko
całą
stodołę,
wraz
z
zapasem
siana, wyrządzając
mocji, łatwo będą mogli tępić bandytyzm.
przypuszczalną Szkodę około 6000 zł. Przyczyna po
)( Wystawa B u c h o m a: Zainteresowa wstania pożaru nieustalona.
nie się Wystawą Ruchomą w Katowicach obejmuje
coraz szersze kręgi. Szkolnictwo Zagłębia Dąbro Z CAŁEJ POLSKI«
wskiego organizuje wi celu zwiedzenia Wystawy
Katastrofa lotnicza pod Dublewycieczki zbiorowe wszystkich szkół średnich i po w e m. W oz war lek po południu w pobliżu gorzel
wszechnych. Kupiectwo polskie Zagłębia wyraziło ni w Lubiewie, na żwirowce, wiodącej z Gdańska
Liże zainteresowanie Wystawą, zapowiadając oży do Kalbudy, lądować musiał samolot sportowy. Przy
wione targi.
tej okazji uderzył lak silnie o drzewo, że pilot bel
Spodziewany jest duży zjazd całego kupiectwa gijski Raparlier poniósł śmierć na miejscu.
śląskiego w pierwszych dniach otwarcia Wystawy.
Samolot, który leciał z Holandji do Kowna, —
Wycieczki zbiorowe będą zorganizowane w po podczas którego to lotu jako stacje lądowania prze
rozumieniu z zarządem Wystawy w celu uniknięcia widziane były Szczecin, Wrzeszcz i Królewiec, —
natłoku w dni poszczególne i uniemożliwienie Syste wzniósł się w czwartek w Szczecinie i został skut
matycznego zwiedzenia Wystawy przez szeroki o- kiem. defektu w motorze zmuszony do lądowania
gół społeczeństwa śląskiego.
ppod Kończelieami w powiecie Gdańskie Wyżyny.
)( (Propaganda lotnictwa polskiego). W cza Po naprawie złego wzniósł się ponownie w kierun
sie od A-go do 13-go września rb. odbędzie się w ku do Wrzeszcza, musiał jeden krótko potem znowu
Katowicach tydzień propagandy lotniczej, do które lądować pod Lubiewem, gdzie pilot poniósł śmierć.
Zaraz po katastrofie udała się z Gdańska na miej
go czyni się odpowiednie przygotowania.
sce
wypadku komisja śledcza, celem stwierdzenia
)( (Ze sądu). Przed, sądem w Katowicach od przyczyny
Zwłoki pilota Raparliera upowiadał G. Grzegorz z Świętochłowic, który jako mieszczono katastrofy.
w
kostnicy
w Lubiewie.
urzędnik urzędu podatkowego w Pszczynie- zdefrauZgon -Namysłowskiego. W dniu 21.
dowai: ściągane od kupców podatki. Ponieważ oikarżony przyznał się do popełnionego czynu, sąd sierpnia zmarł twórca słynnej orkiestry chło
Karol Namysłowski orkiestra występówauwzględnił okoliczności łagodzące i, skazał G. na 10 pskiej
miesięcy więzienia, z zaliczeniem aresztu śledczego. , ła pod nazwą orkiestry Namysłowskiego i jest rów
nież znaną na Śląsku z licznych występów,
)( (Kradzież z włamaniem). Dnia 23 b. m. mię
dzy godz. 17—19 włamali się nieznani sprawcy do Z CAŁEGO ŚWIATA.
mieszkania Elwart Heleny, zamieszkałej w Zawo
POSEŁ POLSKI W MOSKWIE NIE ZOSTANIE
dzili, przy ul. Krakowskiej, podczas jej nieobecności
ODWOŁANY.
i skradli jedną branzoletkę złotą, zegarek niklowy,
1 torebkę. Wartość skradzionych rzeczy około 200
Warszawa, 24. 8. (Pat.) Jedno z pism war
Joty.
szawskich dnia 23. bm. umieściło notatkę o rzeko)( (Znalezienie trupa). Dnia 23 b. m. o godz. mem odwołaniu z Moskwy posła Rzeczypospolitej
11.45 został znaleziony w parku przy kopalni Fer Kętrzyńskiego i mianowaniu na jego miejsce posła
dynanda trup włóczęgi Rody Franciszka; ur. 8. 1. Rzeczypospolitej w Angorze Knolla. Redakcja Pol
1874 r. ost. z am. w Katowicach, uh Kordeckiego 5, skiej Agencji Telegraficznej jest upoważniona do
który został odstawiony do kostnicy szpitala Boni stwierdzenia, że informacje te są całkowicie nie
fratrów w Bogucicach. Przyczyna śmierci dotych prawdziwe. Żadne zmiany na wymienionych pla
cówkach nie są przewidziane.
czas nie stwierdzona.
KRONPRINZ PRZYBĘDZIE ZE SWYMI SYNAMI
Z KRÓLEWSKIEJ HUTY.
DO PRUS WSCHODNICH.
X Szkoła budowy maszyn. Celem przyjęcia do
szkoły budowy maszyn w Król. Hucie należy zło
Gdańsk. 24. VIII. (PAT.) Z Królewca
żyć w kancelarii i szkoły następujące dokumenty: donoszą, że były niemiecki następca ironu przybę
metrykę urodzenia, poświadczenie przynależności dzie ze swymi dwuma synami w pierwszej poło
państwowej, świadectwo zdrowia, świadectwo ukoń wie września na kilkudniowy pobyt do Prus Wscho
czenia 7 kl szkoły powszechnej, oraz świadectwo dnich,
odbycia 3-ch letniej praktyki, wżgl. szkoły uzupeł
niającej. Przy zgłoszeniu należy złożyć 5 złotych
Porwanie biskupa angielskiego z rodziną przez
tytułom wpisowego. Zgłaszający musi wykazać się
rozbójników chińskich.
znajomością rachowania i rysowania. Egzamina
Chińscy rozbójnicy porwali anglikańskiego bis
wstępne odbędą się w dniu 27-go bm.
kupa wraz z żoną i córkami, jak również 6 misjaX (,,Pącz‘: czy demonstracja polityczna). W
ostatnią niedzielę udali się parafianie ,,niemieccy” narzy i 4 pielęgniarki i uprowadzili ich w głąb kra
kościoła św. Jadwigi w Król. Hucie do Piekar. W ju, żądając znacznego okupu.
gruncie rzeczy, nikt nie ma nic przeciwko temu, że Skazanie kapitana za umożliwienie wylądowania
Niemcy chwaląc Boga po swojemu, udali się do
Niemcom w Australii.
Piekar, by szukać łaski i pociechy u stóp cudowne
go obrazu Matki Boskiej. Stary, to zwyczaj i od lat
Kapitan parowca „Hanau“ skazany został w
oraktykowany tak przez parafian polskich, jak i nie Sidney na grzywnę w wysokości 400 it. st., ponie
mieckich.
waż umożliwił 4 Niemcom wylądowanie na tery
Co jednak nieuprzonemu obserwatorowi w o- torium australijskiem.
statnią niedzielę podpadło, mianowicie no powrocie

Korespondencje.

Roździeń-Szopienice. Według ustawy o ochro §
nie lokatorów z dnia 18 grudnia 1924 r. ma od 1 lipca b. r. płaca za pomieszkanie wynosić 50% pod- lj
stawowego komornego przedwojennego. Fa usta- j
wa widocznie nie obowiązuje domów familijnych
Hut Gieszego w Roździeniu-Szopienicacb- Już od 1
1 kwietnia b. r. dało się słyszeć szemranie nieza- J
dowolenia pomiędzy wszystkiemi robotnikami miewĘ
szkającemi w tych domach, że komorne już docią. 1
ga się wyższe, aniżeli przed wojną. Sądząc, że to |
już ostatnie podwyższenie, robotnicy byli spokojnijj
będąc zdania, że czemprędzej przyjdzie do norm- ,!
rnalnego komornego, tein prędzej pracodawcy będą *
budować i zapobiegną tej strasznej nędzy mieszka
niowej. Ale robotnicy zawiedli się w swoich rozu- ś
mowaniach, bo pracodawcy trzymają się ściśle Jj
ustawy i podwyższają co 3 miesiące o 10%, ale nie
komornego podstawowego przedwojennego, lecz w
takiego, jakie oni sobie sami wykalkułowali, licząc <
sobie 12% od włożonego kapitału, lub obrachowariem samowolnym od metra kwadratowego. Ła
dny interes! Na budowę tych domów brali pożyczki |
z rozmaitych ubezpieczeń społecznych, po 2% ro- i
cznie, jako na instytucje dobroczynne. Dzisiaj sa I
te domy wolne od długów, lub też tylko na 15%
długów przedwojennych zniżone. Obecnie stały się j
te instytucje dobroczynne, wybudowane ze skła- f
dek społecznych robotnika, lichwiarskiem źródłem
dochodu panów kapitalistów! Jest to wielką nie-1
sprawiedliwością żądać od swoich robotników tak m
wygórowanych cen za pomieszkania. Komorne |
nam odciągano w czasie od 1 kwietnia do 1 lipca Jj
b. r. przewyższa już podstawowe przedwojenne i
według ustawy nie ma być wyższe. Żądanie i po- :
bieranie nadmiernego komornego ma być karane
według przepisów o zwalczaniu lichwy wojennej. 1
Zarobki obecne są niewystarczające, życie coraz to droższe, wszędzie bezrobocie, kryzys gospo- ^
darczy, redukowanie zarobków, głód i nędza, a z j
drugiej strony zdzieranie z robotnika ostatniego |
grosza bez względu , czy mu starczy na chich dla
siebie i dzieci.
Wysoki Sejm, który ustawę o ochronie lokatorów do życia powołał, wzywamy, aby nie dał "
jej pogwałcić!
Radę załogową wzywamy, aby pokierowała
sprawę na właściwę tory!
Nasze organizacje prosimy, aby nas wzięły
w obronę przed wyzyskiem kapitalistów!
Robotnicy.
Korespondencja z Francji.
W sobotę 15 sierpnia rb. po poł. o godz. 3 na |
sali „Towarzystw Polskich“, w Anby, odbyła się z
poręki komitetu Polskich Towarzystw konferencja
zarządów poszczególnych towarzystw polskich na
leżących do kopalni „Eskarpette“, a mianowicie:
Anby, Leforest, Vitters, Pont de la Deute i Cęrsette. W dłuższem przemówieniu prezes komitetu
Polskich Towarzystw z Anby dh. Józef Nowak
przedstawia delegacji konieczność wspólnego poro«
zumiewania się przez konferencje takowe. Zarazem
oznajmia cel posiedzenia, nadmieniając m. i. że aby
ulżyć w pracach organizacyjnych i społecznych oraz każdym koniecznym wypadku, bądź to w spra
wach nauczyciela(ki), księdza, ewentualnie urządze
niu jakiejś uroczystości narodowej, manifestacji,
przystępu dzieci do pierwszej komunii św. itd. bę
dzie zwołana konferencja.
W dyskusji wszyscy delegaci przemawiali ko
lejno bardzo przychylnie, aby tylko cel wspomnia
ny powstrzymać. Między innymi została uchwalona
następująca rezolucja:
My niżej podpisani przedstawiciele 2000
(dwutysięcznej) ludności polskiej kopalni „Eskarpette“, obywatele wolnej i niepodległej Polski
stawiamy energiczny protest przeciw brutalnemu
występkowi podłych Niemców pdzeciwko dzie
ciom naszym (grono Harcerzy) przejeżdżającym
przez terytorjum niemieckie. Jako ojcowie oświaczamy, że nie pozwolimy sóbie na maltretowanie
naszych bezbronnych dzieci, a nasze władze kom
petentne prosimy usilnie aby krzywdą wołającą
o pomstę, się zajęły i nie zezwoliły, na tak bez
wstydny i haniebny czyn, wyrządzony przez po
tomków starego Fritza i Bismarka, czyli łudzi z
kraju „Bojaźni Bożej“. — Wszelką prasę na wychodźtwie i w kraju prosimy o przedruk rezolucji.
Podpisy delegatów:
Kolonja polska Anby nord: Józef Nowak, ArK
toni Bolewski, Tomasz Rzeźnik, Józef Szukomski..
Leon Hendrysiak, Józef Małolepszy, Stefan Augu
styniak, Jan Picz, Franciszek Ziółkowski, Franci
szek Otto, Stanisław Górecki, Czesław Rzeźnik,
Franciszek Wysocki, Stanisław Woźniak; pp. We
ronika Walenciakowa, Marja Ruszczyńska, Marian
na Hendrysiakowa i Elżbieta Janosowa.
Kolonja polska. Pont de la Deute: Władysław
Wojtysiak, Kol. poi. Leforest: Tomasz Roj, Stan.
Skrzypczak, Antoni Olszewski, Woj. Olejniczak i
Stan. Wiśniewski. Kol. pol. Vitters: Józef Młyńczak
i Józef Markwitz. Kol. poi. Corsettes: Michał Rychliński, Jan, Stan. i Wojciech Nowak.
Za zgodność: Zarząd „Komitetu Towarzystw
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Jeden obraz na pręzmka
jeden obraz na poręczach,
jeden wylosowany obraz ćwczeń
wolnych,
skok w Z wyż i rzut kulą (7% kg.)
2. Pojedyiiczc boje:
Skok w dal z rozbiega;
Bieg 100 m., rzut dyskiem, skok na
tyczce zapasy, dżw gan e ciężarów,
boks, palant i bieg sztafetowy.
W niedzielę, zaś tj. 30 go sierpnia
program *
następujący:
1. I roczyste nabożeństwo w kościele św. Jadwigi
o godz. 10.30.
Po nabożeństwie zbiórka i pochód na Stadjon
do poświęcenia tegoż.
2 O godz. 14—15 Zawody Palanta i Występy cię
żkiej atletyki.
O godz. 15—16 Ginmastyka lekka — atletyka i
bieg sztafetowy «
4. O godz. 16 Piłka Nożna. Rozegrane finazłowego
i
ma tchu o wędrowny puchar K. S. „Pjzebój”
K S. „Welnowiec 25”
o. Występ poszczególnych Tow. należących do Skarbofermu z do wo lnem i ćwiczeniami.
| 6- Wspólne ćwiczenia wolne.
7. Ogłoszenie zwycięzców, rozdanie nagród i wrę
czenie pucharu zwycięskiej drużynie przez głów.
prezesa Tow Gimn. Sport.
święto sportowe w Nowych Hajdukach,
8. O godz. 20 Zabawy taneczne:
Dnia 30-go sierpnia br. urządza Tow. Gimn.
n)
Kasvnie kop.
Kop. „Piast"
.,rlast \ro*e
omamowej
a) w kasynie
(Pole r
Południowe)
Sportowe przy polskich kopalniach Skarbowych na
h) W sali Katowickiego Domu Związkowego.
Górnym Śląsku wielką sesję sportową połączoną z
REPREZENTACJA POLSKI na mecz z re
uroczystym poświęceniem nowo wybudowanego sta
dionu w Nowych Hajdukach koło kopalni „Piast-’ prezentacją Finlandii, który odbędzie sir* w Heising
(Pole Południowe).
forsie dnia 30 go hm. 'ustalony został następujący
Tow. Gimn. Sport. ..Skarbofcrmc” rozpada się skład: Goerlitz (Pogoń), Gintel (Cfacovia), Bułana 7 poszczególnych kół a to: Pole Wschodnią ra nowski II (Polonia), Hanke (Pogoń). Kuchar W.
zem z filją na szybie Agnieszki, Zachodnio Połud (Pogoń). Spojda (Warta), Sperling (Crat-ovia, Ci
niowe. Północne, Bielszowice. Knurów i Generalna szewski (Cjucovia), Kałuża' (Craeovia), T.vOth II
(Polonia). Adamek (Wisła).
Dyrekcja „Kresy" Oprócz wymienionych Kół Tow.
BjBG KOlvARSKI STADIONU. W pierwGimn. Spor . jest jeszcze 6 klubów sportowych za
szych dniach września redakcja „Stadionu” organi
pisanych w G. Z. O. P. N. w Katowicach a to:
zuje jesienny bieg kolarski na przestrzeni 25 kim.
K. S. „Zgoda” w Bielszowicach. K. S. „Kresy” w
Król. Hucie, K. S. . Przebój” w Król. Hucie K. dla jeźdźców, którzy nie brali dotychczas udziału
S. „Welnowiec 25” w Wełnowcu, K. S. Concor- w żadnych kolarskich zawodach, dając Jm możność
dja"' w Knurowie.
wykazania swej sprawności fizycznej oraz ujawnie
nia,
swych kwaUfikaeyj na przyszłych kolarzy.
Program rewji Sportowej jest następujący:
Dotychczas imprezy cieszyły się ogromną frek
W dzień poprzedni, tj. w sobotę 29. sierpnia b.
wencją wśród zawodników oraz ustaloną popular
r. odbędą się w nowym Stadionie następujące za nością w środowiskach kolarskich, to też organize
wody :
forzy nie bez słuszności przewidują bardzo liczne
Polskich“ w Anby: kompania „Eskarpette*.
ijózef Nowak, prezes
Antoni Bolcwski, sekretarz
Po załatwieniu rę^olucji prezes J. Nowak oSwiadcza co*nasiępuje:— Ponieważ zauważyć mo
żna ludzi, którzy się piszą Polakami, a w rzeczy
wistości są to szpiedzy niemieccy i sympatycy Bol
szewik którzy uprawiają propagandę i agitację w
myśl Berlina i Moskwy, a ubijają i depcą wszystko
to, co polskie, aby takich podać do zarządu, gdzie
w myśl władz polskich i francuskich będzie im
sprawiedliwość wymierzona bez względu na rodzi
nę. Dalej zaznacza, że dziś nie możemy pozwolić
jako obywatele Najjaśniejszej Rzeczypospolity Pol
ski, gdzie dziś Rzeczypospolita uciskana Jest na po
lu politycznem od swoich wrogów, ażeby takie je
dnostki nadal miały rzucać oszczerstwa, bądź to
na nasze najwyższe władze na wychodzi wie, lub na
Najjaśniejszą Rzeczpospolitą Polskę. — Precz z
warcholstwem! — Wara od rozbijania jedności na
rodowej — jedna myśl i jeden duch, tak jak na obymateli Polaków przystoi.
Antoni Bolewski, sekr. „Komitetu“.
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Wiadomości sportowe.

I Sztuczna farbiarnia, chemiczna |
Im pralnia i zakład czyszczeni»
czyszczenia ©
5
dywanów

1 Józef Rotter, |

S•

Biała-Bieisko

#

najstarsze i dobrze znane przedsiębiorstwo tego rodzaju

2

Sprawy towarzystw, zebrania itd.
Roźd/ień-Szopieniee. W środę dnia 26 sierpn a
b. r. odbędzie się zebranie filii Związku Górników
Zjedti. Z a w. Polskiego o godz. 3-ciej po poł. w Bro
warze. Referent przybędzie.
hryrnt- łS . ~
1?»* u
^ ^^
Za redakcję odpowiada FI. Miedziński, Sosnowiec.
Nakładem i drukiem Narodowej Partji Robotniczej
w Katowicach.

BACZNOŚCI Zarządy Gminne! Urzędy
Stanu Cywilnego! Małżeństwa! Rodziny!
■

2
Biura przyjęcia:
2 Katowice: Dyrekcyjna 6.
# Królewska Huta: Rynkowa 1.
2 Siemianowice: Jan jędrysz, Siemianowice. #

Na zamówienie pewnej gminy wydaliśmy
PAMIĘTNIK RODZINNY w większej ilości,
kłóry starczy na zapas także dla innnych,
zaczem cenę zdołaliśmy odpowiednio zniżyć

PAMIĘTNIK
RODZINNY
zawiera dodatkowo zestawienie najważniej
szych przepisów Ä stosunku ludności do urzę
du stanu cywilnego, obowiązujących w gór• nośląskiej części Wojew. Śląskiego, i miejsce
do zapisywania zdarzeń pamiętnych dla ro
dziny. Główną część PAMIĘTNIKA RODZIN
NEGO stanowią rubryki poszczególne dla
każdego członka rodziny z osobna, gdzie
urzędy stanu cywilnego lub kościelne wpi
sują urzędowo dane, wniesione do swoich
ksiąg, i uwierzytelniają podpisami i pieczę
ciami. Wiadomo, że władze niemieckie uzna
wały takie „Familienbuche“ za dokumenty
urzędowe, oszczędzające zasięgania różnych
metryk przy lada sposobności. To też, o ile
nasz PAMIĘTNIK RODŻINNY rozpowszech
ni się należycie, władze polskie póidą z pe
wnością ich śladem. Wzmiankowana gmina
zamawiająca dała temu początek. Sprzeda
jemy PAMIĘTNIK RODZINNY tylko w ilo
ściach większych urzędom gminnym i księ
garniom, które przyjmą na siebie dalsza
sprzedaż cząstkową, o czem ogłaszać
będziemy w porze stosownej

C2A3ÄUK
czarny

mocna, odpowiadająca

smarkowi angiefskietnu.

'Szczególnie nadaje się do
spasnpvankvr mlekiem (ab
śmietanką przy śniadania

Szukam

:

#
*
#

mieszkania

#
»
»

! 2

2

•

do 3 pokoji z kuchnią
z meblami lub bez.

I Posadzki kamionkowe la podłogi,
I kafelki glazurowane aa ścian),
i rury kamionkowe, [Mówki, gips,
| irzi) sufitowe, wapno, weal
» Skały skład!

• przyrzeka szybkie i staranne •
• wykonanie wszelkich zleceń. |

#
e

j obsadzenie jesiennego fuegu. ^zczegorowy regmaj min będzie opracowany w najbliższych dniach.
Kwatery dla zawodników zgłoszonych w przeI pisanym terminie, redakcja oczywiście zarezerwuje
na termin zawodów.
FKEVER z 1. F. C. Katowice, mistrz Polski
w biegach na 5 i 10 kim , przeniósł się do Lwowa
i wstąpił do klubu „Czarni”.
V
LUDWIK AMBLARD, h oficer wojsk
francuskich założyciel i długoletni prezes klubu , Orzeł Biały"*, otrzymał od p. prezydenta Rzeczypo
spolitej srebrny Krzyż zasługi za krzewienie spor
tu w armii. Jest to pierwszy w Polsce fakt ucz
czenia krzyżem zasługi na polu spor to wein.
GÓERLITZA KUPUJE VIENNA? Goerluz
bramkarz zawodowy „Pogoni
lwowskiej silnie
werbowany jest do jednego z najpierwszych klubów
wiedeńskich „Vienny” na gracza zawodowego.
WIELKI RAID LOTNICZY DOOKOŁA
Et ROPY. W związku z przyjazdem francuskiego
lotnika Arracharda do Paryża, dowiadujemy się. że
Arrarchard wyleciał z Paryża w poniedziałek ubie
gły o godz. 4 m. 40, a powrócił w środę o godz
21 min. 17.
Ogółem w czasie 41 godz. 27 m. przybył on
7.450 kim.
ZAWODY KOBIECE O MISTRZOSTWO
CZECHOSŁOWACKIE. Wyniki ostatnich "zawo
dów Kobiecych o mistrzostwo Czechosłowacji były
60 ......
mtr. Mej zł ik owa
następujące: ^
..» II 8.2, 2)
-/ Sm o'O
! wa: 100 m Mejźikowa 17 12.2: 250 mtr — ko
| frankowa 37.2: 1000 mir. — B rożkowa 3:40.4: 100
y. z. płotkami — Vidlakova 15.4: skok w z,wyż —
Havlickowa 13.5: skok w dal — Smołowa 4.72
dysk — Vidlakova 29,. 18: kula oburącz, — Havlic
kowa 19.37; kula j<-dn oracz — Yidlacko va 1016:
oszczep oburącz
Olmerova 53.14: sztafe a 4 x
100 Moravska SI a via 55.8.

g
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Oferty pod 394 w Adm. „Polaka”. £
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WYDAWNICTWO „POLAK“KATOWICE
TELEFON No. 1706 ::

Sp. zap. z ogr. por.

:: WARSZAWSKA 20

Stały skład!

• Hurtownia materjałów dla budowli

Paweł Fr. Wieczorek, Katowice

2 Biuro i magazyn przy ul. Warszawskiej óO
Telefon 740.

Nadmierną otyłość
usuwa herbata ziołowa Baldur, aptekarza SchEechta
Zupełnie nieszkodliwa. Niezwłoczna strata wagi
Pomaga przemianie materji i trawieni«* Pro
spekty gratis. Cena pudełka zł 3.50—, 4toudełka
zł 12: Dr. Gebhard & Co. Gdańsk. Am
Leegetor 15.

j Do wydzierżawienia

Zakład Stolarski
z siłą wodną na 24 koni
z maszynami: ehlebarką
równiarką ehlebarką grubo
ściową, piłą tarczową wraz
z wiertarką gryzerką z przy
rządami, tokarką; szopa
na materjał, magazyn na
okucia, oliwę itp. Materjał
w zakres stolarstwa wcho
dzący na miejscu. Do dy
spozycji pokój i kuchnia.
Warunki według umowy.
Miejscowość klimatyczna.
Bliższe wiadomości w Administracji
„Nowej Republiki“ / Bielsko,
ul. Podcienie 2.

Pralnia „Francuska"

przyjmuje bieliznę wszelkiego ro
dzaiu do prania i prasowania.

M. JASKUŁA, Król. Huta.
ulica Gimnazjalna 30

-■
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„J..!: Czas oszczędzać!

OGŁOSZENIE.

Nadeślij charakter pi-;#
sina swój łub zaintere- agą
sowanej osoby, zakomu
nikuj: imię, rok, miesiąc, fp
urodzenia. Otrzymasz ^
szczegółową analizę cha-|
rakteru, określenie zalet, (flP
wad, zdolności, przezna- «§|
czenie. Analizę wysy- iw
łam po otrzymaniu 3 zło
tych. Osobiście przyj
muje od 12-7. Protoko
ły, odezwy, podziękowa
nia najwybitniejszych
osób stolicy. Warsza*

która przyjmuje wkładki od I,— zł począwszy i płaci
od nich 10% w stosunku rocznym przy większych
sumach i za odpowiednim terminem wypowiedze
nia więcej zależnie od umowy. Miejska Kasa
Oszczędności otwiera rachunki bieżące na bardzo
— dogodnych warunkach i dyskontuje weksle. —
Oszczędzajcie,

gdyż

Oszczędność

i

praca

ludzi

wa, Psycho * Grafo*
log, Szyller * Szkol*
n!k, Piękna 25-22.

ANTONI WAGNER
Katowice, ulica Szopena. 8. (Meisterstr.)
Ala ną składzie wielki wybór rozmaitych
czapek, po bardzo tanich cenach.

Poczt. K. O. 301. 307 Katowice. — Tel. 1195 i 757,
Najstarsza instytucja finansowa w miejscu
przyjmuje:
oszczędności na bardzo korzystnych
warunkach i załatwia wszelki© interes©
bankowe.

założenia 1898 J. Czerny Rok założenia 1898
na kurs Rok
Telefon 1156. Fabryka Król. Huta, Krzyżowa 15
Fil je:

::::::::::::::::::::::::::::::

!9
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przyjmuje do przerabiania na modne
fasony, także do farbowania i czyszczenia.

Króle Huta, ul. Sobieskiego 8.

Zgłoszenie

KRÓLEWSKA HUTA, dnia 25-go kwietnia 1925 roku.

damskie I męskie

Bank Ludowy

wzbogaca.

Zarząd Miejskiej Kasy Oszczędności.

Pierwszy polski zakład
przefasonowania kapeluszy
na Śląsku

,eeeeti

pocztówek z podobiznami
|
i zasłużonych około polskości Śląska I różnych systemów.
®
z życiorysami lub hasłami ich.
$ Lekcje stenograf]i
® Do nabycia w księgarniach lub u nakład- ® polskiej
przyjmuje:
cy i współpracownika, p, adr.:
Katowice,
Plebi
• ADOLF LI GOŃ, Katowice, ulica Juljusza |
scytowa 4 1. piętro
Ligonia 28, pt.
front na prawo.

Królewska Huta, ulica Wolności 30
„
„
„
3sgo Maja 10
„
„ Krzyżowa 15
.. Król. Hucka 24
Lipiny
Wandy 26.
Huta Laury

Farbienie i czyszczenie
wszelkich gatunków garderoby i mebli*

im

[ii

czyści i barwi we wszystkich kolorach rękawiczki,
trzewiki,
kurtki skórzane, czapki, krzesła skórzane
Zniewagę
i
meble,
obijane wszelkiemi rodzajami skóry.
wyrządzoną p, Łabuzowi
Wypalanie
plis
w wszelkich rodzajach i głęboko*
Fryzjer damski i męski Plac Mickiewicza.
odwołuję.
ściach.
W
wypadkach
żałobnych lub nagłych do»
Obsługa
P. Tomanek,
starczenie w przeciągu 24 godzin.
fachowa wedle najnowszych wymagań.
Kochłowice.

Bolesław Susicki

Ogłoszenia
Cena

przy 9*krotn^m
zamieszczeniu
SO m/m - 2,—
30 m/m - 3,—
40 mIm * 4?—

.

R. SZLĘK

Mleko, masło, ser

KATOWICE, ulica Kościuszki 17.
kupuje się najtaniej w Mleczarni
Polecamy nasz
Pierwszorzędny Salon fryzerski dla Pań
i Ponów równocześnie widki wybór ar KATOWICE, ulica Stawowa 17.
tykułów toaletowych specjalność: kliniki
lalek i wyrobów włosowych.
Nieczysta płeć staje się piękną i gładką
przy użyciu mleka kosmetycznego
SKŁAD OBUWIA

Alojzy Hoffmann
„ACERNOLA“

1. Guliński:: Katowice Drogeria im. Sw. Barbary
ulica 3-go maja 20. —-.......—........ teleton 1836
WIELKI WYBÓR
OBUWIA MĘSKIEGO s
DAMSKIEGO i DLA DZIECI.

TADEUSZ KLONOWSKI

„

Roidgień-Szopiemee G.-SS.
Cena za butelkę 2,00 zł, za nadesłaniem
2,50 zł franko w dom, za zaliczką 2,80 zł.

Najtańsze źródło zakupu Chrze
ścijańskie Składy Konfekcji męskiej
St, Kuchlewski, Król. Huta, Katowicka 14. SKŁAD SUKNA, KORTOW i PŁÓCIEN
P. Kamiński, Król Huta, Wolności 20. św. Jana 10. KATOWI CE św. Jana 10.

T.W oj Ciechowski i Sls
UWAGA dla pp. krawców ceny fabryczne.

DROGERIA POD ANIOŁEM

J. Goński Król. Huta
ul. Wolności nr. 31.

telefon nr 1260.

Perfumerja, skład farb i artykułów
do fotografji. Najtańsze źródło za
kupu dla pp. malarzy stolarzy i posiedzicieli domów.

Obuwie l
Katowicka 10.

M. Marcinek
KRÓL. HUTA

Katowicka 10.

Własny wyrób obuwia i zagranicz
ne towary pierwszych firm: Panther,
Goodeyar-Welt i wielu innych.

Zakład
Krawiecki
Z. Pawłowski
KRÓLEWSKA HUTA, ulica Hajducka nr. 3.

Poleca wszelkie prace wcho
dzące w zakres krawiectwa
po przystępnych cenach.

A. Kościelniak, Katowice

DOM MEBLI
Wielki wybór: jadalnie, gabinety męskie,
sypialnie, meble wyścielane, fotele i gar
nitury klubowe, łóżka żelazne, meble re
stauracyjne oraz wszelkie inne sprzęty
poleca

Józef Ludyk “C
Mickiewicza 44.

Mickiewicza 44.

Wiktor Baszczyński

Józefa Matuszczyka
Królewska Huta, ul, Pudlerska Nr, 6

wykonuje wszelkie
prace wchodzące w zakres
krawiectwa po przystępnych cenach.

„SIERP“
Motorowa Sieczkarnia.
Król. Huta, Plac Mickiewicza nr. 18
Tel. 141V

(Dawniej Bismarkring.)

Śląski

ętos

PORANNY«

KRÓLEWSKA
POLEWSKI HUTA, RYNKOWA 3.
PRZYJMUJE WSZELKIE PRACE
WZAKRES DRUKARSTWA
WCHODZĄCE.

KATOWICE, ulica Mielęckiego 4.
Ekspedycja, transport mebli, clenie i fi
nansowanie towaru. Własne składnice.
Załatwienie szybkie i rzetelne.

bacznoś£T

Sprzedaż pierza i puchu w różnych
gatunkach pobieram po bardzo przy
stępnych cenach.

Sala Werthaizerówna
KRÓL. HUTA ul. Ligota-Górnicza 45.

*' «I

Sieczkę : wszelką paszę także w mniejszych
ilościacn oddaje po najtańszych cenach

p,

Nowakowski I S-ka

KONFEKCJA DAMSKA,
właśc.: Szelenc i Spałek
STROJE DAMSKIE, ARTYKUŁY Rawy 4, Roździeń® Szopienice Rawy 4.
MĘSKIE, BIELIZNA, TRYKOTAŻE DUŻY WYBÓR MEBLI KOMPLET
NYCH i POJEDYNCZYCH PO
BACZNOŚĆI
NISKICH CENACH.
Właściciele koni i Furmani!
»-»».—«III i tm.

Katowice, Plac Miarki 8. i.

KATOWICE Poprzeczna 14.
Kupuję złoto, srebro, platy
Katowice, ulica 3-go Maja nr. 23,
nę, złote i srebrne monety.
Delikatesy, wina, likiery,
Pierwszorzędny Zakład Krawiecki
ceny przystępne.

Poprzeczna 14.

WILLI
MULLER
Królewska Huta, ulica Wolności 10
, ■W*'li»li1n.i->- —

sprzedaje po
tanich cenach
wózki sportowe z daszkiem
od 60 złotych począwszy

Wózki dziecinne

Ludwik Moroń, Mikołów
Telefon nr. 102.

ulica Krakowska nr. 3.

•właśc.:

Wietrzniok

Imali

Nikiszowiec
Poleca wielki wybór materji na suknie
bielizny krawaty i płaszcze gumowe.
Niskie ceny,
Rzetelna obsługa.

Weber & Leopold

poleca po najtańszych cenach i przy
Fabryka stempli i Zakład rytowniczy
odpowiedniej rzetelnej obsłudze
WSZELKIE TOWARY KOLONJALNE, KATOWICE, ul. Kościuszki iBł-atestr.) 9. HI. p.
KRuTKlE, BIELIZNA WEŁNIANA i BA Gwoździe pamiątkowe na składzie
WEŁNIANA.
Zakład Krawiecki

Fr, Feinbiera, Król. Huta

Zakład krawiecki
W. Słowiński

*

SALON. MÓD
ulica Stawowa nr, 2.
wykonuje wszelkie roboty w zakresie KATOWICE, ulica św. Jana nr. 9.1 piętro
krawiectwa po najniższych cenach, -grs
ST% B* m T I Śląska fabryka czeayr
E» i
kolady i kakao

„Księgarnia Polska« Haase & Mędlewski

ul. 3-go Maja nr. 5. Telefon 2449/552.
Katowice", Poprzeczna 2. — Król. Hula, Wolności 16.
Skład garderoby męskiej i dziecięcej I Mysłowice,Pszczyńska 13.—Rybnik,S: hieskieoo t. Tel. nr. 1385.
i Ziemiopłody
kapeluszv, bieliznę, artykułów męskich. *
Tarnowskie Córy. Rynek-

KATOWICE,

ul. Sokolska 2.

Skład fabryczny, Katowice

i

Młynarskie.

ulica Mieleckiego 10. Tel. 1034

Przetwory

