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Manifestacje polityczne śpiewaków niemieckich.

!

Wiedeń. (AW.) Uroczystości zjazdu śpie
waków niemieckich w sobotę i niedzielę osiągnęły 
pod względem politycznym punkt kuliminacyiny. 
W Dofudnie odbyła sie oficialna mamfnsfacia „An- 
schlussowa* w ramach koncertu, w którym wzięło 
udzia i ,0.000 śpiewaków. Przewodniczący Zwią
zku < piewakow Niemieckich adwokat List z Ber 
Ima wygłosił przemówienie, nastrojone zupełnie na 
nute ziednoczenia. poczym całe zgromadzenie od
śpiewało „Deutschland. Deutschland über alles“. Na 
zakończenie odśpiewano znów n^miecką pieśń pa
triotyczna. „Die Wacht am Phein“.

W niedziele odbyła sie olbrzymia manifestacja 
na ulicach Wiednia Przed dawnvm zamkiem ce
sarskim ustawione były trybuny, na których zalał 
miejsca rząd z kanclerzem Seinlem r>ą czele < różni 

rdosiomicv._ Śpiewacy maszerowali w pochodzie 
przed trybunami, niosąc tablice z ^7^,:?,,«,! Tuni
sami. wśród ktorvch najczęściej widać hvło nanis: 
Precz z rabusiami ziem niemieckich. Najżywiej 
oklaskiwano oddziały Śniewaków z Nadrenii, Ty
rolu i Woiewództwa Śląskiego. Olbrzymi pochód 
irw? o yndzin — od 10 rano do 7 wieczór.

Pomimo gorącą kanclerz Seipel i coście wy- 
£r)v .. ^ trvbunach przez cały czas. Takiej mani- 
fetami Wieden Teszc^c nie widział.

Wieczorem odbył sie wielki raut w ratuszu, 
pn ^z9c i-tnr&crf) nfA7TTden? unriatnenfu niemieckie

go, socjalista Lobe, wygłosił wojowniczą mowę. 
Podkreślił on, że manifestacja śpiewaków była naj
wspanialszym objawem dążności wszystkich Niem
ców do połączenia sie, o czem cały świat usłyszeć 
powinien. Niemcy sa jednym narodem, więc chcą 
też bVć jednem pańtwem. Na dłuższa mete mó
wił Lobe -— nie można 70 milionowemu narodowi 
zabronić tego, na co pozwolono innym narodom. 
Jak nie można było przeszkodzić połączeniu sie na
rodu włoskiego i zjednoczeniu jugosłowiańskich 
szczepów, tak samo nie bedzie można nr?eszkodzić 
złączeniu sie Niemców. Jeśli Benesz lub" Marinko- 
wicz odmawiała Niemcom tego prawa, to przekre
ślają temsamem podstawę, na której, ich’ narody po
wstały.

Mowę Lob'ego nrzvieto z olbrzymim zapałem.
Wiedeń. (PAT.) „Neue Freie Presse“ za

mieszcza wywiad bawiącego we Wiedniu prezy
denta parlamentu niemieckiego Löbego. który m m. 
zaznaczył, że uroczystości Szubertówskie mąk* cha
rakter wybitnie narodowy 1 sa wstępem do „an- 
schlussu“. rJak długo jednak nanohdca sie na opór 
ze strony mocarstw obcych, tak dłu<m >inżx*7 na
leży do intensywnego postępowania w dziedzinie 
zespolenia kulturalnego. P rz e d staw j cel n w i ..W'ener 
Allgemeine Zeitun»“ oświadczył p, Lobe, że no łą
czenie Austrii z Niemcami nie jest rzecz# polityk’ 
cle sprawa całego narodu.

Nowa kopalnia w powiecie bytomskim.

Bytom. W numerze z dnia 6 lipca roku bieżą
cego umieściliśmy notatkę o uruchomieniu nowej 
kopalni bytomskiej zwanej po niemiecku „Beuthen-j 
Grube“. W dzisiejszym numerze gazety umie
szczamy odbitkę fotograficznego zdjęcia tej nowej 
kopalni zbudowanej nad granica polsko-niemiecka 
w bytomskim odcinku granicznym. Właścicielem 
„Beuthen-Grube“ jest v. Donnersmarck. Nowa ko
palnie bytomską zbudowano dla tego, pci.ieważ 
szyby fedrunkowe kopalni radzionkowskiej, która 
czerpie z tych samych pokładów węglowych, znaj
duje się na polskiej stronie. Jak swego czasu do
nieśliśmy nowa kopalnia bytomska posiada naj

nowsze maszyny fedrunkowe oraz urządzenia do 
obróbki węgla i przetworzenia kamienia węglowego. 
Obecnie górnicy wydobywają węgiel tylko z 311 
metrów głębokiego pokładu, natomiast głębsze po
kłady węgla dotychczas nie zostały naruszone. 
Wszystkie maszyny, a więc także fedrunkowe, są 
poruszane siłą elektryczna. Wysokość wieży fe- 
drunkowej „Beuthen-Grube“, która swoim wglą
dem przypomina wieżę fedrunkową bytomskiej ko
palni „Hohenzollern“, wynosi 40 metrów. Z wierz
chu wieży kopalni przedstawia się wspaniały widok 
w kierunku miasta Bytomia i polskich obszarów 
nadgranicznych Województwa Śląskiego.

Wycieczka Polaków z Danii.
Bytom. (Wiad. wł.) Dnia 21 bm. wyj eg!: a ła 

z Danji wycieczka złożona z 30 osób. w tein 26 
członków związku robotników polskich w Danji- i 4 
przedstawicieli prasy duńskiej. Jest to pierwsza 
Próbna wycieczka do kraju kolonii polskiej w Danji 

Jej sympatyków z pośród społeczeństwa duń
skiego.

Wycieczka zwiedzi Warszawę, Poznań, Kra- 
k0w* Częstochowę a do Katowic przybędzie w koń

cu lipca r. b., przyczem zwiedzi zakłady przemy
słowe.

Wycieczce towarzyszyć będzie na Górnym 
Śląsku p. Konsul Malhomme z Bytomia, który po
przednio przebywał w Kopenhadze, gdzie założył 
wspomniany wyżej związek robotników polskich 
w Danji.

Należy oczekiwać, że wycieczka spotka się z 
serdecznem przyjęciem ze strony władz i całego 
społeczeństwa polskiego..

Antypolskie sposoby
„Ostdeutschen Morgenpost“
Prasa niemiecka w olbrzymiej swej większości od

nosi się do rzeczy polskich jednostronnie, niesprawie
dliwie i szowinistycznie.

Ulubionym jej środkiem oczerniania Polski są opi
sy rzekomego ucisku Niemców żyjących w Polsce. 
Prasa niemiecka z zapałem godnym lepszej sprawy 
poluje na wszelkie wiadomości, które stwarzają choćby 
najsłabszy pozór ucisku Niemców w Polsce. Dzienniki 
niemieckie zbierają skrzętn>e podobne wiadomości nie 
tylko w odniesieniu do politycznego i kulturalnego ży
cia mniejszości niemieckiej w Polsce, lecz również i 
dziedziny życia gospodarczego.

Najjaskrawiej czynią to niemieckie gazety prawi
cowe. Nacjonalistyczna prasa niemiecka nie jest w sta
nie spokojnie i rzeczowo patrzeć na rzeczy polskie. 
Wszystko co polskie działa na nią jak płachta czerwona 
na byka. Zaślepione nienawiścią antypolską prawico
we dzienniki niemieckie bez miary pragną w oszczer
czych artykułach gnębić Polskę.

W Bytomiu ukazuje się nacjonalistyczna gazeta 
niemiecka „Ostdeutsche Morgenpost“. Chełpi się ona 
tern, że jest rzekomo najpoważniejszym organem Ślą
ska Opolskiego.

Ta „Ostdeutsche Morgen post“ umieściła niedawno 
na łamach swych artykuł zatytułowany: „Ucieczka 
niemieckich banków z Polski“. Artykułem tym dzien
nik stara sie wywołać wrażenie, jakoby niemieckie 
banki w Polsce zmuszone były likwidować swą dzia
łalność pod wpływem ucisku, wywieranego na nie w 
różnej formie przez czynniki polskie.

Wreszcie jednak i oszczerstwa oraz fałszywe wia
domości mają swoje granice.

„Ostdeutsche Morgenpost“ spostrzegła się też po 
pewnym czasie, że zbyt daleko posunęła się w swej 
fałszywej wiadomości o ucisku banków niemieckich w 
Polsce. Otrzeźwienie nastąpiło może na skutek zwróce
nia redakcji „Ostdeutsche Morgenpost“ uwagi odpowie
dniej przez same rzekomo „krzywdzone“ w Polsce ban
kowe sfery niemieckie.

Dość, że w każdym razie „Ostdeutsche Morgen - 
post“ w du. 20 bm. umieściła notatkę, w której musi 
prostować, swoje poprzednie fałszywe i zupełnie nie 
uzasadnione zarzuty o „ucisku niemieckich banków w 
Polsce“.

Po jakie więc licho „Ostdeutsche Morgenpost“ wo- 
góle podnosiła alarm na ten bankowy ucisk Polski? 
Przecież „Ostdeutsche Morgenpost“ chce być najpo
ważniejszym dziennikiem Śląska Opolskiego. Jeżeli nim 
jest, to chyba powinna ona mieć tak zorganizowaną 
służbę informacyjną, by nie zachodziła potrzeba przyj
mowania bezkrytycznie niemądrych notatek, które trze
ba potem prostować. \

Prawdopodobnie, gdyby chodziło o banki niemiec
kie np. w Chinach, to by „Ostdeutsche Morgenpost“ na
pe wno była ostrożniejsza w przyjmowaniu wiadomości 
alarmujących. Tutaj chodzi jednak o Polskę. Pokusa dla 
nacjonalistycznego dziennika była więc zbyt silna, 
by nie użyć sobie w iście hakatystyczny sposób na 
znienawidzonym sąsiedzte.

Oczywista, potępienia godne jest takie „spełnianie 
wzniosłego a uczciwego obowiązku prasowego“ przez 
nacjonalistyczne gazety niemieckie. Przekonani jesteś
my, że lepsze byłyby wzajemne stosunki niemiecko- 
polskie, gdyby dziennikarze niemieccy nie tyle plotek, 
oszczerstw i fałszów rozpowszechniali o Polsce mię
dzy swymi czytelnikami.

Niestety, czem skorupka nasiąkła za młodu, tern na 
starość cuchnie. Nacjonalistyczna prasa niemiecka od 
dziesiątków lat przyzwyczaiła się do kalania i brudze
nia rzeczy Dolskich. Oszczercze syosoW antyuołskie



tax weszły 3eJ w krew, że niepodobna spodziewać się 
rychłej tutaj naprawy.

Bez tej naprawy jednak nie usuniemy zatrutych 
kłamstw, które dzieliły i dziś jeszcze wciąż dzielą na
rody niemiecki i polski

Może zastanowi się nad tern „Ostdeutsche Morgen - 
post“.

Napewno wtedy uchroni się ona od upokarzającej 
dla siebie potrzeby prostowania zbyt jaskrawych fał
szów o Polsce, jak to miało miejsce w wypadku rze
komego „ucisku banków niemieckich w Polsce“.

Wiadomości polityczne
Znowu rewolucja w Portugalii,

Berlin. (Pat.) „Vossische Zeitung“ donosi z Opor
to o wybuchu rewolucji w Lizbonie. Rozruchy rozpo
częły się w godzinach wieczornych. W Lizbonie ogło
szono stan oblężenia. W walkach brała udział artyleria.
0 charakterze rewolucji narazić niema bliższych szcze
gółów.

Gdańsk a rząd polski.
Berlin. (Pat.) „Deutsche Aligem. Ztg.“ stwier

dza, że oświadczenie gen. Góreckiego w czasie jego 
pobytu w Gdańsku, podkreślające gotowość Polski do 
rozumnej współpracy w zakresie życia gospodarczego,
1 co za tern idzie, do porozumienia z wolnem miastem, 
spotkało się w opinji publicznej Gdańska z optymisty- 
cznemi komentarzami szerokich kół ludności gdańskiej. 
Po oświadczeniu gen. Góreckiego wobec Gdańska, któ
ry od szeregu lat spodziewał się deklaracji polskiej, 
można obecnie oczekiwać czynów, potwierdzających 
treść oświadczenia gen. Góreckiego, którego dziennik 
nazywa mężem zaufania marszałka Piłsudskiego.

Kampania wyborcza ^enizelosa.
Saloniki. (PAT.) Przybył tu dziś Yenizelos, 

entuzjastycznie witany na dworcu. Rozpoczął on 
kampanię wyborczą. W przemóweiniu swem 
oświadczył Yenizelos, że powrócił do czynnego ży
cia politycznego, gdyż anarchia pociągnęła kraj do 
przepaści i ponieważ Grecja nie miała stałego rzą
du konstytucyjnego.

Nowe ffantaile byłel cesarzowe! Austrii.
Praga. (Pat.) „Ceske Słowo“ na podstawie pew

nych, jak twierdzi, informacyj podaje, że w wyniku 
kampanii lorda Rofhermera projektowana jest przez b. 
cesarzową Zytę nowa szeroko zakrojona kampania pra
sowa przeciw Małej Entencie i traktatom St. Germain 
i Trianon. Dziennik zaznacza, że była cesarzowa wpły
wa na różnych wybitnych polityków na rzecz wyboru 
jej syna Ottona na króla węgierskiego i odbudowy wiel
kich Węgier.

Spisek na życie krdia hiszpańskiego*
Paryż. (Pat.) Jak donosi „Echo de Paris“, do 

.wiadomości policji hiszpańskiej doszło, że anarchiści 
uknuli spisek na życie króla. Zamach miał być dokona
ny w czasie uroczystości otwarcia tunelu Canfranc. W 
Narbonnie aresztowano jednego anarchistę, a nazajutrz 
szereg innych. W bagażu aresztowanego sekretarza 
anarchistycznej organizacji południa znaleziono kores
pondencję, wyjawniającą zbrodniczy zamiar. Decyzja 
w sprawie zamachu na króla powzięta była na zebraniu 
anarchistów w lasku pod Barceloną. Policja hiszpańska 
dokonała w całej Katalonii licznych aresztowań.

Hr. A. K. Tołstoj.

KSIĄŻĘ SREBRNY
25) —o— (Ciąg dalszy).

W końcu wstał Iwan. Dworacy wstali także, i 
wszyscy po kolei zaczęli podchodzić do cara, z którego 
rąk otrzymywali suszone śliwki.

W tejże chwili przez tłum przecisnął się oprycznik, 
który nie należał do grona ucztujących i począł coś 
szeptać do ucha Malucie. Wściekłość odbiła się na 
twarzy Skuratowa, która nie uszła wzroku carskiego. 
Jan zażądał wyjaśnienia rzeczy.

— Carze! — powiedział głośno Malufa — rzecz 
niesłychana: zdrada! bunt! przeciwko twej świętej 
osobie.

Przy wyrazie zdrada! car zbladł. — Carze — 
ciągnął dalej Maluta — w tych dniach kazałem swoim 
oprycrnikom objechać okolice Moskwy, dlatego, carze, 
żeby się przekonać, czy dobrze spełniają twoje roz
kazy moskiewscy ludzie, aż tu oto jakiś bojar napadł 
na nich ze swymi chołopami. Wielu opryczników na 
śmierć zabili, a mego strzenfennego okropnie pokale
czyli. Sam ledwie stoi za drzwiami strasznie zbity. 
Każesz go zawołać?

Jan rzucił wzrokiem dokoła opryczn ków; na każ
dej twarzy wyczytał gniew i oburzenie. Wtedy twarz 
jego stała się jakąś dziwnie wesołą i rzekł spokojnym 
głosem:

— Zawołaj!
Wkrótce do sali wszedł Maciej Chomiak z podwią

zaną głową.
IX, Sąd.

Nic obmył Chomiak swej twarzy z krwi, powalał 
nią naumyślnie i chustkę, którą był podwiązany i ubra
nie: „n'ech car zobaczy, jak zbili sługę jego“. Doszedł

Komuniści odkryli Karty,
Moskwa. (PAT.) W referacie, odczytanym na 

kongresie Komintern u i ogłoszonym w „Izwiestiach“. 
Bucharin poświęcił dłuższy ustęp stosunkom, panują
cym w polskiej partji komunistycznej. Stoimy — mówił 
Bucharin — wo^ec olbrzymiego niebezpieczeństwa, za
grażającego polskiej partji komunistycznej. Polska 
partia komunistyczna znajduje się na wyjątkowo od
powiedzialnej placówce, a rola, jaka przypadnie iej 
w udziale na wypadek wojny ze Związk em Sowieckim, 
jest bardzo wielka. W tym wypadku stanie się ona 
jednam z naważniejszych narzędzi, jakiemi Komintern 
będzie rozporządzał.

Następnie Bucharin rozwodził się nad błędami, 
jakie poszczególne frakcje polskiej partji komunisty
cznej popełniły w czasie przewrotu majowego, po
czerń zaznaczył, że na ostatnim zjeździć polskiej par-

komunistycznej ujawniły się daleko idące spory, 
które to spory dałyby sią sprowadzić do zera. Tylko 
dzięki nadzwyczajnej presji ze strony Kom in tern u 
zjazd polskiej part .i komunistycznej nie zakończył się 
ostatecznym rozłamem. Tego rodzaju rzeczy — mówił 
dalej Bucharin — dzieją się wtedy, gdy piłsudczycy 
przygotowują — wojnę, kiedy dla każdego powinno

byc jasnem, że ataki ich sMerowne są przedewszy* 
stkiem przeciw Związkowi Sowietów.

Dalej Bucharin wyraził ubolewanie, że pitsudczy- 
kem udało się przeprowadzić rozłam wśrćd niektó
rych partji opozycyjnych w Polsce, przedewszystkiem, 
ze udało się im rozszczepić ukraińską partję komu
nistyczną i białoruska Hromadę. Co więcej, Hiłsud- 
czykom udało się przeniknąć do szerokich warstw 
robotniczych. Istotnie wielka ilość robotników war
szawskich głosowała na piłsudczyków. Wedle mego 
zdania — mówił Bucharin — nie da się to pogodzić"z 
honorem partji komunistycznej, Kominternu. Sądzę, 
że kongres jednogłośnie udzieli nadzwyczajnych peł
nomocnictw komitetowi wykonawczemu 3. międzyna
rodówki celem zabezpieczenia jedności polskiej partji 
omunistycznej. Lepiej będzie, o ile w czasie wojny 
będziemy mieli do czynienia z jedną partji z praw
dziwymi robotnikami na czele, którzy w czasie wojny 
będą prawdziwymi żołnierzami rewolucji i walczyć bę
dą z odwagą poi naszej stronie, aniżeli posiadać or
ganizację, na czele której staliby kłócący się między 
sobą wodzowie, którzy w chwili niebezpieczeństwa do
prowadzą naszą partję do zguby.

Nowy wynalazek.
(Gospodarczy i techniczny przewrót.)

Chemik Franciszek Franek, zamie
szkały w Berlinie, wynalazł papier, 
który jest zupełnie wytrzymały nie- 
tylko na największe gorąco, lecz trzy
many nad ogniem lub wrzucony dc. 
płomieni się nie pali. Oprócz tego 
nowy papier Francka nie przepuszcza 
gorąca, tylko wchłania w siebie cie
płotę. Ten wynalazek jest bardzo 
ważny, gdyż oprócz żelaza papier na
leży do materiałów najczęściej używa
nych w krajach cywilizowanych. Każ
dy może sobie łatwo przedstawić, co 
to znaczy posiadać banknoty, których 
ogień nie zniszczy ani uszkodzi, dalej 
księgi rachunkowe, paszporty, pisma 
urzędowe i rozmaite listy i dokumen
ty. Obrazek nasz przedstawia na 
prawo wynalazcę Francka, na lewo 
jego asystenta p. Kluge, a na środku 
zwinięty, niezniszczony przez ogień 
zwój nowowynalezionego papieru.

Wrzenie w Egipcie.
Wiedeń. (Pat.) Wedle doniesień prasy z Kairu, 

sytuacja jest nadal bardzo poważna. Oczekuje się tu
taj, że gdyby wojska angielskie nie dopuściły do od
bycia zgromadzeń, dojdzie do rozlewu krwi.

Były premier, Nahaz Pasza ma wystosować do 
narodu egipskiego manifest, w którym zaprotestuje 
przeciw zamachowi stanu.

Nowi ryzykanci atlantyccy.
Paryż. (PAT.) W niedzielę o godz, 17 min. 5 

major Paris rozpoczął z Brest lot transatlantycki 
w kierunku na wyspy azorskie. Lot odbywa się na 
hydroplanie La Fregatte. Drugim pilotem jest Mar- 
rot a radiotelegrafistą Cadou. Zbiornik zawiera 
5000 litrów benzyny.

do Iwana, padł przed nim i czekał na kolanach, aż car 
pozwoli mu mówić.

Wszyscy z ciekawością patrzeli na Chomiaka. Car 
pierwszy przerwał milczenie.

— Na kogo bijesz czołem? Jak się rzecz miała? 
Opowiadaj od samego początku!

— Na kogo biję czołem, sam nie wiem carze świę
ty. Nie powiedział mi ten pies swego imię ba ani prze
zwiska. A bił mnie i kaleczył okrutnie.

Wszyscy z zatrzymanym oddechem, z podwojoną 
uwagą słuchali, co będzie dalej. Chomiak tak mówił:

— Przyjechaliśmy, carze, do wsi Miedwiediewki, 
aż tu ci opętańcy zlecieli na nas, jak śnieg na głowę, 
pokłuli, porąbali z dziesięcioro, a resztę powiązali, a 
bojar, ich rozbójnik, chciał wszystkich powywieszać, 
zaś dwóch opryszków, których złapaliśmy, kazał puścić 
na swobodę.

Zamilkł Chomiak i poprawił na głowie swą krwa
wą chustkę. Oprycznikom zdawało się to nieprawdo
podobieństwem. Podobniei i car myślał.

— Abo ty prawdę mówisz — powiedział patrząc 
na Chomiaka przenikliwym wzrokiem. — Czyś czasem 
wódki za wiele nie golnął? a głowy czy ci przy kie
liszku nie rozbili?

— Gotów jestem krzyż całować, że prawdę mówię. 
Kładę głowę na poręczenie słów moich.

— A powiedz, dla czego cię ten bojar nie powiesił?
— Widać się rozmyślił i nikogo nie powiesił: 

wszystkeh kazał zbić batami.
Szmer dał się słyszeć w zebraniu.
— A wielu was było?
— Pięćdziesięciu, ja pięćdziesiąty pierwszy.
— A Ich wielu?
— N e ma co taić, ich było mniej, tak wszystkich 

ze dwudziestu lub trzydziestu.
— I daliście się powiązać i zbić jak stare baby? 

Co się z .wami stało? Ręce wam poschły? Odwaga

Japonia grozi Chinom.
Wiedeń. (PAT.) „United Press“ donosi z 

Tokio, że poseł japoński w Pekinie otrzymał od 
swego rządu polecenie oświadczenia rządowi nan- 
kińskiemu, że Japonia będzie się widziała zmuszona 
do poczynienia odpowiednich kroków w celu 
ochrony swoich interesów w Chinach na wypadek, 
gdyby rząd nankiński uważał układy za wygasłe i 
gdyby przebywający w Chinach obywatele japoń
scy mieli z tego powodu ponieść jakieś straty.

Londyn. (AW.) Nad koleją Szatańską na 
zachód od Tsi Nan Fu przyszło do bardzo ostrych 
walk między wojskami ehińskiemi a japońskiemu 
Chińczycy usiłowali nadaremnie wyprzeć Japoń
czyków ze strefy kolejowej, którą Japończycy za
jęli po ostatnich zajściach w Tsi Nan Fu.

w pięty uciekła? Warte śmiechu! I cóż to za bojar 
wśród białego dnia napada na opryczników! Chcieliby 
wykorzenić oprycznictWo! ale nie łatwo! I mnieby 
zjeść chcieli, ale im się nie uda! Słuchaj! jeżeli chcesz, 
żebym ci uwierzył, nazwij mi tego bojara, a nie, to 
przeproś za swoje łgarstwo! Jeżeli nie zrobisz am 
jednego, ani drugiego, źle z tobą!

— Carze prawosławny — odpowiedział strzemion- 
ny ze stanowczością — Bóg świadkiem, że mówię 
prawdę, a karać mnie, na to twoja wola. Nie boję się 
śmierci, boję się podłości!

Chomiak obejrzał s ę do koła, jakby żądając na to 
potwierdzenia opryczników. kiedy wzrok jego nagie 
Się Spotkał z wzrokiem Srebrnego.

Trudno opisać, oo sie działo podówczas w duszy 
Chomiaka. Zdziw enie, zwątpienie, w końcu złowroga 
radość po kolei się malowały na jego twarzy.

— Carze! — powiedział wstając — jeżeli chcesz 
wiedzieć, kto napadł na nas, to każ temu oto bojarowi 
powiedzieć swe imię i nazwisko.

Wszystkich oczy zwróciły się na Srebrnego. Car 
zmarszczył swe gołe brwi i patrzał na n ego bez 
przestanku, nie mówiąc ani słówka. Nikita Romano- 
wicz stał nieruchomie. spokojnie, lecz blady.

__ Nikita — powiedział w końcu car, wolno wy
mawiając każdy wyraz — odpowiadaj! Znasz tego 
człowieka?

— Znam, carze.
— Napadłeś na niego i opryczników?
— Carze, człowiek ten sam napadł na wieś...
Chomiak przerwał księciu. Żeby potępić wroga, 

postanowił nie żałować nawet samego siebie.
— Carze — powiedział — nie słuchaj bojara. On 

na mnie błotem bryzga dlatego, że n'e jestem wyso
kiego rodu; prawdy przeto między nami nie dojdziesz, 
ale spytaj się opryczników.

Srebrny z pogardą spojrzał na Chomiaka.



Biogosiaw'one' Kunsguniy, 
królowej Polski f 1292.

Sw. Krystyny« panny męczen-
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Sw. Wincentego, męczennika, j 

SŁÓW.: LUBOMIRA.

Skosztujcie a obacztie, gdyż słodki jest Pan. (Psalm
xxxm. 9).

Ci, którzy cierpią wedle woli Bożej, wiernemu 
Stworzycielowi, niech duszę swą polecają w dobrych 
uczynkach. (I. Piotr IV. 19).

Zdania: Bądź wstrzemięźliwym a wszelką cielesną
skłonność snadniej pohamujesz.

Człowiek wzbija się nad rzeczy ziemskie dwoma 
skrzydłami to jest prostotą i czystością.

Wiadomości potoczne.
Katolicy a igrzyska sportowe w czasie nabożeństw.

W latach powojennych młodzież przepędza 
swój wolny czas wyłącznie w różnych towarzy
stwach sportowych. Młodzież męska i żeńska urzą
dza gry sportowe i wycieczki nawet w niedziele i 
święta- gwałcąc 3 przykazanie: „Pamiętaj, abyś 
dzień święty święcił“.

W ostatnich czasach rząd bawarski ponownie 
wydał zarządzenia o uszanowaniu odpoczynku nie
dzielnego w przemyśle i handlu. Zarządzenia te pod
kreślają dobitnie „wzgląd na czas, przeznaczony na 
publiczna służbę Bożą“.

Święcenie dnia niedzielnego bardziej niż przez 
otwieranie sklepów zagrożone jest przez rozpo
wszechniający się coraz bardziej sport. Weszło już 
prawie powszechnie w zwyczaj, że w dni niedziel
ne i świąteczne wyścigi aut, motocyklów i rowe
rów, zawody gimnastyczne, pływalnie i t. d. orga
nizuje się właśnie w godzinach, w których odby
wają się nabożeństwa publiczne. Ostatnio nie zwra
ca się uwagi na czas nabożeństw nawet przy urzą
dzaniu takich imprez sportowych, których uczest
niczką jest sama tylko młodzież. Chodzi tu zazwy
czaj nietylko o uczestników zabaw sportowych, któ
rzy sami zaniedbują swoje obowiązki religijne i sta
ja się przedmiotem zgorszenia dla wiernych, ale 
także o te wielkie masy widzów i ciekawych, któ
rzy, zaabsorbowali przez zręczne reklamy, nawet 
z bardzo daleka spieszą niekiedy na owe igrzyska 
sportowe, nie mając czasu i możności wysłuchać 
nabożeństwa.

Na prośbę władzy kościelnej o interwencje pań
stwowa przeciwko tym imprezom sportowym, któ
re urządzane są w czasie publicznego nabożeństwa, 
bawarskie ministerstwo wyznań religijnych i oświe
cenia publicznego podało do wiadomości ogółu; że 
na mocy zarządzenia ministerstwa spraw; we
wnętrznych z 2 lipca 1927, w niedziele i święta mają 
być zatwierdzane zawody sportowe, zaczyna ince 
się nie przed zakończeniem przedpołudniowego na
bożeństwa parafialnego.

A teraz kilka słów o tak zwanych olimpijadach. 
W związku z odbywającemi się w Amsterdamie 
uroczystościami sportowemi, ks. Biskup Gestel ogło
sił w „Studien“ artykuł o katolikach, sporcie i olinj- 
Piadach, w którym przychodzi do wniosku, że hałas 
olimpijski wzmaga wielkie niebezpieczeństwo, które 
fkwi dla katolickiej koncepcji w dzisiejszej idei spor
towej; życie i natura coraz bardziej są odciągane 
od wartości moralnych i religijnych, a oddawane 
na służbę dążnościom antyreligijnym. Praktyczne 
biorąc, sport znajduje się dzisiaj poza obrębem 
wszelkiego związku, który może i powinien mieć z 
kultura dusz. Zabawy olimpijskie dają nam poważ
na naukę, że nie wartość sportu dla*naszeeo ciała, 
lecz wartość duszy określa granice, w których może 
się rozwijać sport.

Z powyższego nasi polscy rodzice na Górnym 
Śląska oraz młodzież powinni wyciągnąć odpowied
nie wnioski i naukę.

Pożary leśne na Śląsku Opolskim.
W ostatnich tygodniach spłonęło na Śląsku 

Opolskim wskutek lekkomyślności względnie przez 
podpalenie kilkadziesiąt morgów lasu. Właściciele 
lasów, ponieśli znaczne szkody. Przypominamy 
przeto, że rozniecanie ognia w lesie lub pod larem, 
co często czynią wycieczkowicze, jest surowo 
wzbronione, tak samo palenie tytoniu w lesie. Czę
sto bowiem wybuchały pożary wskutek lekkomyśl
nego rzucenia tlejącej zapałki lub niedopałka paple- 
rosa względnie cygara. Nieprzestrzeganie zakazu 
POc,ąga za sobą dotkliwą karę.

$l9$k Opo'skP.
Bvtr_ z«ak życia z poza oceanu.

wiadomo^* .Przed kilku miesiącami umieściliśmy 
80 tvsieev mfe Janiec Hoffmann z Bytomia pobrał 
demtihl) przedf»v w pewr|Vm banku w Pile (Schnei-

n z nich kupiec Heseibach zmarł w więzieniu na 
tememe żółciowe.

Wycieczka górnośląskiego Zjedn. Za w. Polskiego.
Zjednoczenie Zawodowe Polskie urządzą w 

niedzielę, dnia 5 sierpnia br„ ogólna wycieczkę do 
Panewnik w Województwie Śląskiem.

Stacja kolejowa Panewnika jest Ligota (Idawei- 
che). Z dworca ligockiego następuje wymarsz z 
muzyka o godz. 10 rano na nabożeństwo do pane- 
wnickiego klasztoru O. O. Franciszkanów. W ko
ściele będzie wygłoszone kazanie o godzinie 1(P4, 
a o 11 msza św. za zmarłych członków Z. Z. P.

Po nabożeństwie zbiórka przed klasztorem i 
wymarsz z muzyką do ogrodu pana Neumana w 
Panewnikach. Podczas przerwy obiadowej koncert 
pod batuta kapelmistrza p. Nowaka z Panewnik. 
O godz. 3 udział w nieszporach. Po nabożeństwie 
popołudniowem różne gry i zabawy do godz. 7-mej 
wieczorem. Odjazd o 19.33 do Katowic.

Filje Bytom, Rozbark, Mikulczyce, Szombierki, 
Bobrek, Karb, Miechowice^ Grzybowice, Wieszo- 
wa, Górniki, Rokitnica itd. wyjeżdżają do Katowic 
z głów. dworca bytomskiego rano o godz. 8,08 albo 
z dworca kolejowego Szarlej-Piekary, skąd odje
żdża pociąg w kierunku Katowic o godz. 8,01.

Filje z miejscowości Gliwic, Łabęd, Kleszczo
wa, Szałszy, Żernik i Bezchlebia oraz sąsiednich 
okolic wyjeżdżają z dworca gliwickiego o 7.40 rano 
do Katowic.

Filje z miejscowości Zabrza, Zaborza, Poremby, 
Sośnicy, Madejowa i sąsiednich okolic wyjeżdżają 
z dworca zabrskiego o godz. 8.20 rano do Katowic.

Uwaga: Na miejscu pobytu można otrzymać 
dobre obiady i najrozmaitsze przekąski. Obiad 
1,80 zł.
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W sprawie pościgu za Balzerem.
Bytom. W zeszły piątek uwiadomiono policje 

kryminalna w Bytomiu, że Balzera widziano na 
kole jadącego z Mikulczyc do Miechowie. Na tę 
wieść wszystkich urzędników, którzy byli w swych 
kancelariach, wysłano poza miasto celem urządze
nia obławy. Gdy nadeszły dalsze wiadomości o 
Balzerze z Biskupic, Borzykwerku i Bobrku, przy
łączyli się do policjantów szukających Balzera tak
że urzędnicy policji kryminalnej z Zabrza i Gliwic. 
Są więc dowody, że Balzer przybył do obwodu 
przemysłowego. Istnieje też przypuszczenie, że 
może przekroczył granicę polsko-niemiecką.

Rozbudowa przemysłu.
Zabrze. . Właścicielom hut, kopalń i fabryk za

wsze źle się powodzi — tak przynajmniej wciąż 
oświadczają, zwłaszcza na Górnym Śląsku. Prze
mysł W Zabrzu podobno też nie wie jak związać 
koniec z końcem, a jednak rzeczywistość zupełnie 
inaczej wygląda. Od dłuższego czasu tutejszym 
przemysłowcom powodzi się znakomicie. Spodzie
wają się też, że dobra koniunktura potrwa dość dłu
go, o czem świadczy rozbudowa na wielką skale 
wszystkich większych przedsiębiorstw przemysło
wych w Zabrzu. W zeszły piątek obradowano w 
sprawie rozbudowy przemysłu w wydziale miej
skim. Rozprawy odbyły się przy zamkniętych 
drzwiach. — Przy tej sposobności donosimy, że ko
ksownia przy „Szybach Dellbrücka“ otrzyma nowa 
grupę pieców do wytwarzania koksu. Nowa grupa 
jest obliczona na 200 tysięcy tonn produkcji w cią
gu jednego roku. Piece beda gotowe pod koniec bie
żącego roku.

Nowa cegielnia
Mlechowice. Panowie Kowolik i Madaiski wy

budowali nową cegielnie parową. Uruchomienie 
nowego warsztatu pracy nastąniło pod koniec ze
szłego tygodnia. Nie ulega wątpliwości, że cegielnia 
będzie mieć dosyć zamówień.

Znowu wypadek z kołem motorowem.
Stolarzowice. Na drodze do Rokitnicy został 

przejechany przez koło motorowe uczeń Jerzy Ho- 
damek, przyczem doznał tak ciężkich okaleczeń, że 
umieszczono go w lecznicy. Przeciw sprawcy tego 
nieszczęśliwego wypadku, cieśli Górniczemu Józe
fowi Cisce złożono skargę w sądzie.

Znowu ofiara kąpieli.
Czekanów. Nienawistny jakiś los prześladuje 

wdowę Kijowska, zamieszkałą w Czekanowie. 
Wskutek nędzy wojennej utraciła córkę. W lutym 
bieżącego roku zmarł nagle jej małżonek z powodu 
nieszczęśliwego wypadku na kolei żelaznej. Kijow
ski był przodownikiem przy robotach kolejowych. 
Pod koniec zeszłego tygodnia utopił sie najmłodszy 
jej syn, który pracował w Bytomiu jako instalator. 
Tak to Pan Bóg niejednego człowieka ciężko na
wiedza!

Okropna śmierć dzieci.
Krapkowice. Tragiczną śmiercią zginęło dwoje 

dzieci dzierżawcy drzew wiśniowych przy szosie 
Krapkowice-Steblów. W budzie przydrożnej dzier
żawcy Breitscheidela znajdowały się jego dzieci w 
wieku 5 lat, półtrzecia roku i 5 miesięcy. Rodzice 
bvli zatrudnieni zrywaniem wiśni. Podczas nie

obecności Breitscheidla i jego żony najstarsze dzie^ 
cko zapewne bawiło się zapałkami, bo w budzie 
wybuchł pożar. Dzieci nie mogły wydostać się z 
płonącego budynku, gdyż drzwi były zamknięte. 
Przechodzący obok budy ludzie oderwali kilka de
sek, aby ratować dzieci od spalenia. Niestety po
moc nadeszła zapóźno. Uratowano tylko niemowlę, 
natomiast starsze dzieci spaliły się żywcem.

Rozbój na drodze.
Szumirad, pow. oleski. Gdy właściciel młynu 

Schwierz z Kniej! przechodził obok folwarku Kopa
lina, został napadnięty przez dwóch zawalidrogów 
w wieku 25—28 lat. Bandyci, którzy posiadali gru
be pałki, zrabowali młynarzowi 1000 marek i kolo, 
poczem „pozwolili“ mu wrócić spokojnie do domu. 
Napadnięty znajdował się w drodze do Dańca, gdzie 
chciał kupić maszyny. Po otrzymaniu wiadomości 
o napadzie żandarmi urządzili pościg za bandytami, 
lecz bez skutku.

Krwawy czyn młynarza.
Zobten na Śląsku. Mieszkanie młynarza Sadła 

w Seiferdan było widownia krwawej zbrodni. Wła
ściciel młynu Hugon Seidel, nałogowy pijak i nader 
gwałtowny człowiek, został postawiony pod kura
telę, Z tego powodu w rodzinie Seidla panowała 
niezgoda, zwłaszcza pomiędzy małżonkami. Hugon 
Seidel groził kilka razy, że uśmierci wszystkich’ 
swoich domowników. Gdy pewnego dnia wywią
zała się nowa sprzeczka z bratem młynarza Kle
mensem, rozgniewany młynarz siekał po nóż i 
wbił go w pierś swego brata, nasteonie okaleczy! 
go w głowę i ramię. Ciężko okaleczonego umie
szczono w lecznicy. Podobno niema nadziei, że wy
zdrowieje. Wypadek jest tern smutniejszy, żc 
śmiertelnie okaleczony Klemens Seidel jest ojcem 
12 dzieci.

Z Niemiec.
Śmiertelny wypadek.

Berlin. Onegdaj spadł 28-1 etni robotnik Walter 
Krausewitz z ul. Weselstr. w Wilmersdorfie z trzeciego 
piętra, domu położonego przy ul. Wallstr. do klatki od 
windy domowej. Okaleczenia jego były tak ciężkie, iż 
.wkrótce zmarł.

Tragedia zazdrosna na ulicy.
Berlin. Na ulicy Weinheimerstr. w Schmargen

dorf odegrała się onegdaj straszna tragedia. Robot
nik Fritz Schmidtke postrzelił swoją kochankę, po
czem się sam zastrzelił. Schmidtke zapoznał się 
przed dłuższym czasem z pewną dziewczyną, w 
której się zakochał. Ponieważ i Schmidtke się 
dziewczynie podobał, zawiazali oboje pomiędzy, 
sobą stosunek miłosny. W ostatnich dniach jednak 
Schmidtke żywił do swojej kochanki zazdrość, czy
niąc jej ciężkie zarzuty co do jej uczciwości. Dziew
czyna chciała z nim stosunek zerwać. Żeby się wy
mówić, oboje postanowili jeszcze raz się zejść, ce
lem pogodzenia się. Zamiast się pogodzić, przy
szło do kłótni. W ciągu tejże Schmidtke nagle 
chwycił za rewolwer i strzelił do swej kochanki. 
Zranił ja ciężko w brzuch. Widząc, co ^robił, 
skierował broń przeciwko sobie i zastrzelił się na 
miejscu. Ciężko zranioną dziewczynę odwieziono' 
do szpitala w Wilmersdorfie, a jego zwłoki do tru
piarni.

Straszne nieszczęście.
Hagen (Westfalia). W firmie Kühlmann zdarzyło 

się na początku tego tygodnia straszne nieszczęście. 
Przy kuciu rozpalonego żelaza oderwały się nagle dwa 
kawałki i wbiły 52 letniemu kowalowi Kamorowskiemu 
w brzuch. W drodze do lecznicy już śmierć uwolniła 
nieszczęśliwego kowala od bólów.

Sześć lat domu karnego za katowanie dziecka.
Zittau (Saksonia). Małżonkowie Wieltsch w Zba

wię, którzy już przed ślubem meli troje dzieci, katowali 
swego syna przez dłuższy czas w taki nieludzki spo
sób, że nieszczęśliwy chłopak nareszcie zmarł. Przed 
sądem W'eltschowa chciała całą winę zwalić na 
synka, podczas gdy ojciec przyznał się do winy. Sąd 
nieludzkich rodziców skazał na 6 lat domu karnego.

Ohydny czyn.
Norymbergia. W Neukirchen w Bawarii 22-letni 

bezrobotny szofer Falkner przerżnął swojemu szwa
growi Zieglerowi gardło i zadał mu jeszcze dwa śmier
telne pchnięcia, w serce. Ziegler miał przedtem krótką 
sprzeczkę z swoją żoną, ponieważ chciała się kąpać w 
niebezpiecznem miejscu. Wieczorem jednak żona Zie- 
glera w towarzystwie so w jego brata przyniosła mężo
wi wieczerzę, który pracował w fabryce szamotowej. 
Tutaj Falkner spełnił swój straszny i ohydny czyn. 
Jeszcze tego samego wieczora policja go aresztowała.

Historia amerykańskiego milionera.
Jak się w Ameryce robi i traci olbrzymie fortuny, 

ilustruje wymownie życie niejakiego E. B. Scales, 
który przed 21 laty przybył do Nowego Jorku z 28 
centami w kieszeni. Po dwóch latach posiadał fortu
nę, sięgającą 8 mil], dolarów, którą zrobił na giełdzie 
bawełny. Przez szereg lat na giełdzie tej oraz na 
giełdzie zbożowej był potęgą. Potem stracił wszystko 
co posiadał, znów się dorobił, znów stracił, wreszcie 
przed kilku dniami umarł bez centa, pozostawiając je
dynie długi, wynoszące 60 tys. dolarów.



Zasadzenie człowieka, który mordował policjantów.
Koburg. W numerze z dnia 19 lip ca umieściliś

my, odbitkę przedstawiająca gmach sądowy w mie
ście Koburg. W tym to gmachu odbył sie proces 
przeciw westaflskiemu włamywaczowi i mordercy 
fanowi Mein. Sprawa budzi z wielu względów 
wielkie wrażenie i pisma niemieckie poświęcają jej 
iużo miejsca. ....

Młody robotnik Mein pochodzący z Westfalji i 
zamieszkały w Jenie, w czasie od września 1915 r. 
do końca ubiegłego roku popełnił dokładnie 30 wła
mań i napadów bandyckich. Wszystko to działo sie 
w Jenie i w najbliższych okolicach. Przez cały ten 
czas policja poszukiwała go po całych Niemczech*
Po ograbieniu jednego z fryzjerskich zakładów w . _ ........
Jenie, założył w temże mieście — na podstawie f akwarele, 
łupu zdobytego przy rabunku — własną fryzjernię.
Regularnie zarazem odwiedzał w Plauen swoją na
rzeczoną, która zresztą o bandyckiej stronie jego 
życia nic nie wiedziała.

Wyłowiony został wreszcie nie przez policję, 
lecz przez przedsiębiorcę murarskiego, u którego 
zdobył zajęcie w Plauen. Przedsiębiorca zawiado
mił policję. Do mieszkania Heina przybyło dwóch 
runkcjonarjuszów. Jednego z nich, Henryka 
Schmidta, zbrodniarz zabił. Drugiego, wachmistrza 
żandarmerii, Hendricha, ciężko zranił. W kilka minut 
potem popełnił rabunek na spotkanym w polu rol
niku.

Znowu rozpoczęło się beznadziejne poszukiwa
nie. Hciti, w towarzystwie swego kompana Larma, 
dokonał niezwykle zuchwałego napadu na urząd 
pocztowy w Ohling. Zamordował przy tein jednego 
z urzędników pocztowych i zrabował z kasy 700 , 
marek. j

Wkrótce potem przychwycili go na szosie pod j 
wioska Unterecmann wachmistrz Scheller. Wywią
zało się szamotanie, w czasie którego Mein wy
strzałem rewolwerowym zamordował Schellera.

Dopiero, gdy zdecydowano się po tych wszyst
kich dowiadczeniach, zmobilizować znaczniejsze 
siły policyjne, udało się wreszcie zbrodniarza osa
dzić w więzieniu.

Obecnie przed sądem Mein stara się przedsta
wić wszystkim swe zbrodnie jako popełnione w 
stanie utraty wiadomości czynów. Trzydzieści wła
mań i napadów przypisuje sugestyjnemu wpływowi 
kompana Larma. Morderstwa zaś — bezsenności, 
oraz... straszliwemu, niemożliwemu do ugaszenia 
łaknieniu, które — jak twierdzi — gnębiło go od 
pewnego czasu. „Bezustannie — mówi przed są
dem — doznawałem okropnego pragnienia. W ciągu 
ubiegłej zimy po lasach połykałem całe masy śnie
gu i lodu, aby uspokoić spiekotę gardła, która wpro
wadzała mnie w stan bczprzytomności.“ Morderca 
policjantów Hein zostął dwa razy skazany vft 
śmierć i 15 lat ciężkiego więzienia. Hein przyjął 
wyrok spokojnie.

miaro w kogut wiejski napadł w stanie furii na 4- 
łetnią dziewczynkę i wykłuł jej oczy, następnie zaś 
dzióbnął ją w gardło. Dziecko w strasznych mę
czarniach skonało.

Otwarcie zbiorów muzealnych.
Wersal. W skrzydle Ludwika XIII, w pałacu 

wersalskim, otwarto dla publiczności 6 sal, w któ
rych umieszczone są obrazy, rysunki i rzeźby, wy
obrażające historję powstania pałacu oraz parku 
wersalskiego. Sale te położone są częściowo na 
parterze, częściowo na 1 piętrze, na miejscu daw
nych apartamentów pani de Maintenon, zniszczo
nych za panowania Ludwika Filipa. W salach par
terowych umieszczono rzeźby, w salach zaś I pię
tra obrazy, projekty architektoniczne, rysunki i

Ze świata.
Zabójcze słońce.

Wiedeń. Wskutek panujących tu obecnie upa
łów, 80 osób doznało porażenia słonecznego. W cza
sie kąpieli utonęło 16 osób.

W czasie ostatnich dwu dni, niezwykle upal
nych, zaszedł w Białogrodzie cały szereg wypad
ków porażenia słonecznego, szczególnie pomiędzy 
robotnikami, pracującymi na polach.

Rozjuszony kogut zabija dziecko.
Praga. Gazety wychodzące w stolicy Czecho

słowacji donoszą, że we wsi Łonna na Podkarpa
ciu zaszedł wstrząsający wypadek. Wielkich roz-

Dzieci bezdomne.
Moskwa. „Komunist“ donosi, że w ostatnich 

czasach ilość dzieci bezdomnych w Charkowie po
większyła się o kilka tysięcy, ponieważ na pół 
zdziczałe dzieci schroniły się tam, uciekając z róż
nych stron Rosji. Co dzień pociągi przychodzące z 
północy przywożą gromady małoletnich włóczę
gów, które rozbiegają się po ulicach Cmarkowa, 
kryją się po norach i z zasadzek napadają na prze
chodniów w celach rabunkowych. Władze są bez
silne wobec tych zgłodniałych band. gdyż budynki 
przeznaczone dla dzieci bezdomnych, są przepeł
nione, znajduje się w nich bowiem już więcej niż 
6000 dzieci. Wiadomości podobne nadchodzą z Ki
jowa i Odesy.

Straszne następstwa wybuchu.
Brugge w zachodniej Flandrji. W nowej dziel

nicy starego miasta belgijskiego Brugge, poza bra
mami, u przedsiębiorcy budowlanego Debuysera, 
któremu polecono wysadzić w powietrze betonowe 
składy powojenne, wybuchnął pożar, którego mie
szkańcy nie zdołali ugasić, tak, że płomienie dosię
gły blisko położonej budy, stanowiącej skład dy
namitu, przeznaczonego do robót budowlanych i ko
palnianych. Wybuch miał straszne następstwa, na 
placu bowiem pozostali zabici, sam Debuyser, jego 
szwagier, dwaj robotnicy i czterej ludzie z sąsie
dztwa, zajęci gaszeniem ognia. Nadto 30 ludzi ule
gło ciężkiemu poranieniu oraz dwu chłopcom, grają
cym w pobliżu w footbal wybuch oberwał nogi.

Odzyskany naszyjnik.
Nizza. Przebywająca w Nizy bogata holender

ska, pani Gallois, zameldowała niedawno policji 
tamtejszej, że skradziono jej wspaniały naszyinik z 
pereł, wartości miliona franków. Wszelkie poszu
kiwania sprawców kradzieży okazały sie bezsku
teczne, gdy oto w tvch dniach przybyła do poszko
dowanej pewna kobieta, pracująca na dworcu kole
jowym w Nizzy i zwróciła pani Gahois drogocenny 
naszyjnik w całości. Jak się okazało, rzeczona ko
bieta znalazła ów naszyinik na peronie dworca ko
lejowego, a przypuszcza ląc, że jest to rzecz bez
wartościowa, podarowała ją córce. Dóniero po pe
wnym czasie przeczytała w starym numerze dzien
nika o stracie pani Gallois. odebrała wiec córce na
szyjnik i odnosi go właścicielce. Naszyjnik był 
ubezpieczony, zna la zezy ni wiec otrzymała za jego 
zwrot od To w. ubezpieczeń znaleźne, w wysokości 
10 proc. wartości naszyjnika, t. j. sto tysięcy fran
ków.

Najpracowitszy król.
Londyn. Sir Ofori Atta, władca murzyński, ba

wiący obecnie w Londynie, jest bezwątpienia najpra
cowitszym monarchą. W swoim pałacu na Złotem 
Wybrzeżu w Afryce, sir Ofori wstaje o godz. 5-tej ra-

■ Co lest Togal? —>
Pigułki Togal są znakomitym środkiem przeciw reumatyzmie, na 
podagrą, Ischias, grypa, nerwy I böl głowy, zaślubienie!
Nie szkodźcie sobie przez mniej warte środki! Przeszło 5000 lekarzy 
i profesorów uznawają znakomity skutek Togalu. Zapytajcie się swojego 

lekarza. W wszystkich aptexach Mk. 1.40.
0,46 Chin. 12,6 Lith. 74,3 Acid. acet. sal. ad 100 A myl. h

öiohem.- homeopatyczna
metoda naturalnego leczenia według nowego sposobu.

Skuteczne uleczenie osiągiem przy:
Zwapnieniu żył 
Dychawicy (astma) 
Katarze pęcherza 
Katarze bronch. 
Katarze kiszek 
Padaczce 
Otyłości
Kamieniach żółciowych 
Podagrze
Grypie (Influenza) 
Hemoroidach

Cierpieniach serca 
lsz:as (boleściach bólu 

biodr)
Cierpieniach wątroby 
Cierpieniach płuc 
Cierpieniach żołądka 
Nerwobólach 

(Neurasthenji)
Cierpieniach nerek 
Reumatyzmie 
Skrofułach

Godziny przyjęć: od 9—11, 3-6. W niedzielę od 10—11.

Alwin Erich Fredrich
Bytom-Rozbark, alien GroB»-l>om6irowka*<r. 1.

Puchlinie wodnej 
Chorobie cukrowej 
Czyszczeniu krwi 

i odnowieniu
Kalaja sól życia
Liczne listy dziękczynne 
t uznaniem są naj
lepszym dowodem u- 
leczenta wszelkich tak
że i chroniczn. chorób.

■ - . .

no. a już o 5.30 wysłuchuje skarg swoich poddanych.
0 szóstej jest przy biurku i rozpatruje sprawy pań
stwowe do godziny dziewiątej, o której następuję 
otwarcie trybunału, któremu król musi przewodniczyć. 
Potem znowu odbieranie skarg, które muszą być bar
dzo liczne, jeśli zajmują królowi czas aż do wieczora.

Obiad spożywa o godzinie 8-mej wieczorem zupeł
ne sam, gdyż wymaga tego ceremoniał dworski. Po 
obiadzie czyta do północy.

Poza tern oświadczył czarny król dziennikarzom, 
muszę jeszcze być obecnym na rozmaitych obchodach
1 uroczystościach oraz na zebraniach naczelników 
szczepów murzyńskich. Moją jedyną rozrywką jest 
krótki spacer po obiedzie, lub — jeśli czas mi na to po
zwala — przypatrywanie się grze w krokieta lub w 
rugby, które zaprowadziłem w moim kraju.

Wybryki milionerek amerykańskich.
Nowy Jork. Można sobie wyobrazić osłupienie 

pięciu bardzo wybitnych obywateli St. Zjednoczo
nych, gdy dowiedzieli się, iż żony ich zostały 
aresztowane z powodu tego, że przyłapano je na 
gorącym uczynku kradzieży w jednym z najwięk
szych magazynów nowojorskich.

Wyjeżdżając z domów samochodami, że odbę
dą przegląd nowości w wielkich sklepach, W ma
gazynach panie te zachowały się nadzwyczaj ner
wowo. To zwróciło uwagę pewnego agenta w 
dziale jedwabiu. Jakież było jego zdziwienie, gdy 
spostrzegł, iż jedna z pań schowała pod płaszczem 
sztukę drogocennego jedwabiu.

Odprowadzono ją dyskretnie do samochodu, w 
którym znaleziono olbrzymią ilość rzeczy skradzio
nych, a więc kuponów jedwabiu, rękawiczek, chu
stek itp.

Bogate złodziejki aresztowano. Spędziły one 
noc w komisariacie policyjnym. Na ich szczęście 
następnego ranka przybyli mężowie, którym udało 
się przełamać surowość komisarza.

— Dlaczegośmy to zrobiły — powiedziała z 
płaczem jedna z pań. — Nie pytajcie lepiej o to!

Niemniej jednak nie udało się uniknąć skandalu 
i pięć złodziejek stanie wkrótce przed sądem. Bę
dzie to dla Stanów Zjednoczonych jedna z najwięk
szych sensacyj.

Propram radiów.
Katowice, fala 422 m.: 16,40 Komunikaty Polsk. Zw. Zrze

szeń Gosp. Wojew. Śląsk, i Wydziału Oświecenia Publicz
nego Woj Śl. — 17,00 Odczyt z Warszawy: „Lot Idzikow
skiego i Kubali przez Atlantyk“, wygłosi kpi Olgierd Ja
śkiewicz — 17,25 Pogadanka dla rodziców i wychowaw
ców: „O dzieciach zaniedbanych“, wygłosi dr. E. Azinagiel
18.00 Transmisja koncertu popołudniowego z Warszawy _
19.00 Rozmaitości — 19,30 Odczyt z cyklu: „Piękno spor
tów letnich“ Oz. I., wygłosi dr. Kazimierz Załuski — 19.55 
Komunikat harcerski — 20,15 Transmisja koncertu wieczor
nego z Warszawy — 22,00 Sygnał czasu oraz komunikaty: 
lotn.-meteor. i PAT. — 22,30 Transmisja muzyki tanecznej.

Gliwice, fala 250 m.: 16,00 Program dla dzieci — 16,30 Mu
zyka Masseneta i Pucciniego — 18.50 Odczyt: Praca i sztu
ka — 20,30 Koncert orkiestry wojskowej.

Berlin, fala 488,9 m.: 12,30 Kwadrans dla rolnika — 14,00
Uroczystość dziękczynna — 16,00 Odczyt — 16,30 Prze
gląd bibliograficzny — 17,00 Recytacje — 17,30 Koncert 
muzyki lekkiej — 19,30 i 19,55 Odczyty — 20,30 Rozmai
tości (śpiew, recytacje itp.)

Wiedeń, fala 217,2 m.: 11,00 Poranek muzyczny — 16,15 Kon
cert popołudniowy — 18,20 Płyty gramofonowe — 19,00 i 
19,30 Odczyty -- 20,05 Recital pieśni Willy Weissa — 20,30 
Muzyka operowa.

Ekstra

Wzorowy Sekretarz
najlepszy podręcznik, pouczający, jak pisać po- 
prawnie listy we wszelkich okolicznościach życia.
„Korespondencie handlował«

——... - Cena 2.— mir. ............

„KATOLIK“ ^ o.*oSf BYTOM Q.4I.

OOOOLOZG O
iZYTELHICY!

Ważne uroczystości 
rodzinne:
Zaręczyny, zaślubi
ny, wesela srebrne j 
złote, wspomnienia, 
pośmiertne ogłaszaj
cie w nasz. gazecie.

ooaoüooQQ

taniedni
kapelusze dla pań!

Kapałusse dia kobiet
począwszy od.........................2.50 mk.

Modne kapelusze słomkowe
od.........................  3.50 mk.

Florenckie od.........................4.50 mk-
Kapelusze „Bangok“ we

wszystkich modnych kolorach 
i fasonach od.....................................5.50 mk.

Kapelusze filcowe
ostatni szyk mody — 
dopiero nadeszły od • 6*30 mk.

Marta Lindner
Bytom, ul. Dworcowa

naprzeciwko Hotelu „Kaiserhof“ 
(Kino „Kammerlichtspiele“).

Sprzedaż w składzie w podwórzu. 
Wejście sienią wystawową. 

t®B* Własna pracownia. "WĘ J
Czytelnicy! Przy zaKupme towarow 

powołujcie Się na ogło
szenia w naszej gazecie

KsiążkidanaiiBżeńsiwa
do nabycia w Administracji

„KATOLIKA“, Bytom (Beuthen O.-S.)
»erce Jezusa I Marji. Format 7X11 cm, 384 str. Obszerny 

zbiorek nabożeństw rzymsko-katolickich.
Ołtarzyk Polski. Format 7X10% cm, str. 320 lub
Przed Twe Ołtarze. Format 7X10% cm, str. 320. Zbiór 

całorocznego nabożeństwa na wszystkie dni i uroczystości 
kościelne.

Głos do Boga. Format 7X10% cm, str. 324 lub
Jezus, Maria, Józef. Format 7X10% cni. str. 324. Nabo

żeństwo całoroczne na cześć Najświętszej Mat j* Panny z do
daniem stacji Męki Pańskiej oraz Gorzkich żali.

Boga Rodzice Dziewico. Format 6X9% cm, str. 240.
Chleb Anielski. Format 6X8% cm, str. 288 lub
Chwila z Bogiem. Format 6X8% cm, str. 288. Książeczka 

do nabożeństwa. Ułożył Ks. jan Chrząszcz, doktor teologii.
Śpiewnik kościelny. Format 16X9%, str. 1566.
Wiara, Nadzieja, Miłość. Format 6x9% cm, str. 240. 

Krótki zbiorek całorocznego nabożeństwa ku Chwale Boga 
i czci Najświętszej Marji Panny.

Książeczka Miniaturowa« Format 5%x?% cm, str. 208. 
Krótki zbiorek najpotrzebniejszych modlitw.

Droga do Nieba. Format 8x11 cm, str. 416. Wybór nabo
żeństwa, Książka przeznaczona dla ludzi starszych. Drak 
duży — gruby, więc bardzo wyraźny.

„Panie naucz nas sie modlić*1. Ksią
żeczka dla dzieci. Format 9%X5% cm, str. 252, 
papier piękny i trwały. Wydanie dla chłop
ców i dziewcząt
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