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Berlin. (AW) Hakatystyezna „Kreuzzeitung“ 
.^Wracając do oceny nowego rządu w Niemczech 
fStro występuje przeciwko Polsce podkreślając, iż 
,z3d obecny jak żaden poprzedni rokuje triebezpie- 
-2eństwo polskie dla rozwoju potęgi niemieckiej 

^schodzie, Zdaniem, haiktystycznego brukowca, 
Za-‘d dr. Manta Hergta i Koudela pośpieszy z po-

mocą wschodnim prowincjom Niemiec w tym sa
mym stopniu w jakim poprzednie rządy opiekowa
ły się prowincjami zachodu Rzeszy. Zaznaczyć na
leży, iż głos „Kreuzzeitung“ jest miarodajny jako 
wyraz poglądów kilku ministrów wchodzących do 
obecn. gabinetu dr. Marxa.

Posiedzenie Se'mu warszawskiego.
Warszawa, ’3. 2. (AW) O godz. 15 rozpo= 

się posiedzenie sejmu, na którym rozpatrzono 
Drawy następujące: ustawę o poborze rekruta na 

1927 gdzie kontyngent rekruta nie zmienił się 
'äs-adniczo od kontygentu na rok 1926, następnie 
r^była się dyskusja nad preliminarzem budżeto
wym Min. S. Wojsk, Min. Spr. Wew., sprawa wy- 
f-Dia posłów białoruskich została przesuniętą do 

*W11I ukończenia obrad komisji regulaminowej.

0 wgdrnie posłów aresztowań#.
Warszawa, 3. 2. (AW) Dzisiaj rano zebra- 

5 się sejmowa komisja regulaminowa i nietykalno- 
y Poselskiej pod przewodnictwem posła Popiela 

rozpatrzenia wniosku w sorawre wydania sądo- 
1 S posłów białoruskich. Na posiedzeniu obecni 

Jlj ministrowie Meysztowicz i Składkowski. Na 
Dipsek rządu przewodniczący zarządził tajność 

W"ad, przeciw czemu zaprotestował poseł Jaro* 
'cz, jednakże bez skutku. Posiedzenie trwało do 

15. K|a posiedzeniu poseł Dobrzański (ZLN.) 
.Jzedstawił szczegółowy referat o działalności bia

lskiej Hromady.

Sprawił rokownfl bmilłow# z memctnnk
ty W a r s z a w a, 3- 2. (AW) Jutro przybywa do 
r.fszawy przewodniczący delegacji polskiej do 

Kowań handlowych z Niemcami dr. Prądzyński, 
v 'em wyjaśnień niektórych spraw celnych.

Sprowadzenie zwłek generała Bema.
g Warszawa, 3. 2. (AW) Uchwalono już pro- 
^.3 Przeprowadzenia zwłok gen. Bema z Alepo 
^i *l,rcii do Tarnowa, która będzie uroczystością 
Thr -ynar°d°wą. Zwłoki przewiezione zostaną z 

Przez Rumunję, Węgry, Czechosłowację, 
honStWa uroczyście pożegnają zwłoki oddając 
do 2ry wojskowe. W uroczystości złożenia zwłok 
dent tDZ0^eum w Tarnowie wezmą udział P. Prezy- 
uraz ?zeczypospolitej, marszałek Piłsudski, i rząd, 
re? delegację wojska. Zgłoszono również cały sze- 

8 delegacy] zagranicznych.

Sion wybitnego ntanen polskiego.
swojem w’ CA W). Wczoraj rano zmarł w ___

z ‘^boratarjum na politechnice prof. Anczyc, jede' 
Bra| Wybitniejszych technologów spółczesnycl 
nem -°n żywy udział w życiu społecznem, kultura! 

1 Politycznem. ,':ü

®e*ts unload o niebezpfeaelistirte wilm
śladem6 r * *n- CAW). Komunistyczna „Rote Fahne' 

prasy sowieckiej rozpoczęła kampanję alar 
Pieę.2 .0w°dząc nieuchronnego zbliżania się niebez 
PogfeJ?j wybuchu wojny. Niebezpieczeństwo t» 
W Kf; !i0 się jeszcze wraz z powołaniem do rządi 
do\vvJ?Czech silnej reprezentacji niemiecko-naro 
Znane n’ których zakusy wojenne są wszystkin 
DieZa'’’Wote Fahne“ wyraża obawę, iż klasa robot 
^sknrW Niemczech będzie wypadkami wojennem 
ce xv r i n3 <w ^kiż sam sposób jak to miało miejs 
otwarć 1 . 1 ^usi być przeprowadzona, oświadcz; 
którvj,ie Pismo, akcja zorganizowania komiteti 

y br^eprowadził odpowiednią propagandę 
iw ił imperialistycznym Niemcom zreałizo 

_ ich koncepcji anekcjonistycznych za cem
1 * " !l9" • ■“

toporem« między Francją i fingifą.
Paryż, 3. 2. (AW) Ze względu na niepewne 

stosunki, które ciągle panują pomiędzy Francją a 
Włochami uchwaliła komisja wojskowa Izby depu
towanych zwrócić się do ministerstwa z przedsta
wieniem, że Korsyka nie powinna się pozbywać o- 
chrony wojskowej i że wyspa ta musi utrzymać 
ochronę swoją przynajmniej tak wielką jak przed 
wojną. Uchwala ta wskazuje zdaniem dzienników, 
że w kołach politycznych Francji liczą się z dal- 
szem porozumieniem Francji i Włoch.

Rosja wycofuje złoto w flngljl.
Moskwa. (AW). Rząd sowiecki polecił przed* 

stawicielowi swojemu w Londynie Rosenholzowi 
wycofać znajdujący się w Anglji zapas złota prze
znaczony na operacje handlowe SSSR. Zapas ten 
w wysokości 12 ton, wartości 1.600.000 f. szt. ma 
być wywieziony drogą na Rewel do Moskwy.

Francja rctiiita wojna domowa.
Paryż. (AW). Komisja do spraw zagranicz

nych Izby przeprowadziła w dniu wczorajszym dy
skusję nad stosunkiem Francji do zagadnień chiń
skiej wojny domowej. Przewodniczący Milhaud 
stanął na stanowisku reprezentowanem przez Quai 
d’Orsay, przedewszystkiem zaś przez podsekreta
rza stanu Berthelot, iż Francja powinna przychylnie 
obserwować rozwój narodowych sił chińskich znaj* 
dujących swój wyraz w Kuomingtangu (partja kan- 
tońska), której niesłusznie sugeruje się wyznawanie 
zasad bolszewickich. Komisja przyjmując w zasa
dzie stanowisko referenta uznała, iż właściwem jest 
zadeklarowanie się Francji co do jej stanowiska 
wobec konfliktu Chin północnych z południowemu 
Jak słychać, decyzja ta wywołała niezadowolenie 
Brianda, który stoi na stanowisku rezerwy politycz
nej aż do czasu wyjaśnienia się sytuacji politycznej 
w Chinach.

Raradawt pnoptiwnli wojenni;.
Paryż. (AW). Komisja do spraw wojskowych 

Izby Deputowanych przystąpiła do badania projek
tu ustawy o narodowem przygotowaniu wojennem. 
Projekt przewiduje udzielenie rządowi uprawnień 
na okres wojny do rozporządzania wszystkienń ob
iektami majątkowemu obywateli. Rząd ma prawo na 
wypadek wojny znacjonalizować lub zrekwirować 
przedmioty niezbędne, w razie gdyby przekazanie 
posiadania nie mogło się odbyć na drodze dobro* 
wolnej.

Zbrojenia morstóe Stanów Zjednoczanph,
Nowy J o r k. (AW). _ Kongres reprezentan

tów odrzucił niespodziewanie głosami demokratów 
i desydentów radykalnych^zatwierdzone przez se
nat kredyty na budowę 3 nowych krążowników 
najnowszego typu dretnoughta.

Wzrost samobójstw w Rosji.
Moskwa. (AW). W ciągu roku ostatniego 

na terenie Związku Sowieckiego daje się zauważyć 
dalszy wzrost samobójstw. W samym Leningrad-zie 
w ciągu 1926 r. popełniło samobójstwo lub usiłowa
ło popełnić 570 mężczyzn i 390 kobiet, przyczem 
największa ilość czynów samobójczych przypada 
na lato 18—25. Uwzględniając podział naródowo- 
Ściowy ,najwięcej samojtfistw

Czwarty gabinet Mono.
Dnia 29 z. m. po sześciotygodniowem, bo trwa- 

jącem od 17 grudnia przesileniu, powstał nowy ga
binet: prezydent Mindenburg podpisał listę człon
ków nowego gabinetu Rzeszy niemieckiej z kanc
lerzem p. Marxem na czele. Jest to piętnasty z ko
lei gabinet niemiecki od czasu republiki, a czwarty 
pod przewodnictwem p. Marxa.

Skład gabinetu, drogi na których doszło do je
go utworzenia, nie dają pola do żadnych wątpliwo
ści — jest to gabinet prawicowo-nacjomalitsyczny. 
Reprezentowane w nim są: niemiecka partja ludo
wa w osobach pp.: Stresemanna (sprawy zagrani
czne), Curtiusa (gospodarstwo narodowe), partja 
niemiecko-narodowa w osobach pp. Schielego (a- 
prowizacja) i Kocha (komunikacja); bawarską par
tię ludową reprezentuje p. Schetzel (poczta i tele
graf), centrum — pp.: Marx (kanclerz i tereny oku
powane), Brauns (praca) i Köhler (finanse). Jako 
bezpartyjny wchodzi do rządu poraź 14-ty minister 
Reichswehry, ongiś demokrata, w poprzednim ga
binecie należący do rządu tylko personalnie, a obec
nie już znajdujący się poza partją demokratyczną. 
A więc skład osobowy jest wyraźny.

Budzi się jedno zapytanie, czy taka fizjonomia 
polityczna nowego rządu p. Marxa jest wypadko
wą, czy osiągnięto ten szaro-czarny kolor gabinetu 
wskutek znużenia sześciotygodniowem przesile
niem, czy też stanowi on właśnie cel, do którego 
przesilenie prowadziło? Na pytanie to na mocy 
wszelkich znanych faktów i okoliczności trzeba od
powiedzieć twierdząco. Cały przebieg przesile

nia, sposób prowadzenia układów, wreszcie list 
prezydenta Hindenburga, polecający d-rowi Mar
cowi ponowną misję formowania gabinetu, ale już 
wyłącznie z partji t. zw. burźuazyjnych, wyraźnie 
wskazują, że chodziło czynnikom miarodajnym w 
Berlinie o wytworzenie koncentracji prawicowo- 
centrowej na podłożu nacjonalistycznem. Do osią
gnięcia tego celu szły Wszelkie wysiłki; nie liczono 
się przy tern z żadnemi względami i drażliwościami. 
z zupełną szczerością i otwartością.

Wszak wejść mieli do gabinetu nawet pp. Hergt 
i Graefe — wybitni wrogowie konstytucji weimar
skiej. Jeżeli w ostatniej chwili te dwie kandydatu
ry odrzucono, a jedna z nich pomimo wszystko zo
stała urzeczywistniona, to historia wątpliwości 
trwających dwie doby nikogo nie wprowadzi w 
błąd co do poglądu na tendencje nowego rządu.

Zarysowały się one tak, że nawet w Berlinie 
demonstracja wydała się, jak gdyby zbyt wielka i 
uznano za stosowne nieco ją osłabić, pozostając je
dnak w ramach pierwotnych zamierzeń. Z dwóch 
przeciwników zasadniczych republiki wprowadzo
no do gabinetu tylko jednego: p. Hergta na stano
wisko wicekanclerza i ministra sprawiedliwości.

Wyraźne oblicze nacjonalistyczne rządu Rze
szy ma częściowo naturalnie swoje źródło w sytu
acji międzynarodowej na Zachodzie. W Berlinie 
powstawać zaczęło w ostatnich czasach przeko
nanie, że regulacja spraw rozwiązuje ręce polityce 
niemieckiej i że wobec tego dla Zachodu zupełnie 
wystarczyć powinien udział w rządzie p. Strese
manna — laureata nagrody Nobla i że do tego ogra
niczyć się mogą wszelkie potrzeby miarkowania i 
ukrywania postawy reakcyjno-szowinistycznej.

Jakie będą refleksy tej nowej konstelacji w po
lityce wewnętrznej, byłoby może wnioskować 
przedwcześnie. Godzi się jednak stwierdzić, że 
stworzono ją przy pomocy pociągnięć bynajmniej 
me delikatnych: nie liczono się z nastrojami poważa 
nych ugrupowań politycznych tak, że wywołano w 
ich łonie poważne rysy i załamania. Dość zanoto
wać, że w centrum p. Wirth zapowiada opozycję 
przeciw gabinetowi, który jego kolega klubowy u- 
tworzył, a p. Gessler musiał, wchodząc tym razem 
do rządu, ■ wycofać się oficjalnie z szeregu partji 
demokratycznej, bo ta ostatnia przechodzi do bez-



Z;piętnastu gafonfetów, które rządziły Niemca- 
mff od roku 1919 jest to pierwszy, w którym niema 
nawet demokratów. Wszelkie kombinacje bloku 
weimarskiego, bloku burżuazyjno-socjalistycznego, 
wielkiej koalicji — odeszły na bok. Mamy przed 
sobą blok prawicowo-nacjonalistyczny z ułamkiem 
centrum, blok, który nie może sobie rościć prawa 
do reprezentowania nawet całej burżuazji niemiec
kiej, bo część partji mieszczańskiej (Biirgerpartei- 

'en) została poza nim. Czy żywioły reakcyjne, któ
re ujęły formalnie władzę w swoje ręce. dadzą so
bie radę ze skomplikowanemu zagadnieniami gospo
darczemu i politycznemi, które ma przed sobą do 
rozstrzygnięcia Rzesza niemiecka, najbliższa przy
szłość pokaże. Si,

B8KKBfcłS3988
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Kongres rolniczy.

W dniu wczorajszym rozpoczął się tu kongres 
jednej z największych orgauizacyj rolniczych Rze
szy Związku Rolnego. W czasie dyskusji, jeden z 
mówców von Kalkreut uzasadniał potrzebę cel o- 
chronnych w traktatach handlowych z państwami, 
eksportującemu" do Rzeszy zboże, przedewszyst- 
kiem zaś z Polską, powołując się na złą koniunktu
rę rolnictwa Rzeszy. Mówca proponował nawet 
rozciągnięcie w dalszej przyszłości ceł ochronnych 
i na inne produkty żywnościowe. Sensację obu
dziło ostre wystąpienie polityczne mówcy, przyjęte 
Oklaskami znacznej części zebranych, domagające 
się zmiany konstytucji, co nieuchronnie stanie się 
aktualne już w roku przyszłym.

Wyjazd ministra Stresemanna na urlop.
Dłuższe komentarze wywołuje w tutejszych 

kołach politycznych zapowiedź wyjazdu ministra 
Stresemanna na urlop wypoczynkowy na Rivierze 
francuskiej. Urlop miałby trwać od ukończenia de
baty politycznej w parlamencie nad ekspose nowe
go prawicowego rządu Marksa, aż do rozpoczę
cia się marcowej sesji Ligi Narodów. W związku z 
tą zapowiedzią Stresemanna, uporczywie utrzymu
ją się pogłoski, iż Stresemann udaje się na Riviere 
włoską, a nie francuską, gdzie w czasie urlopu od
będzie ważną konferencję polityczną z Mussolinim.

Ü fortyfikacje wschodnie.
Pomięci zy konferencja ambasadorów z rzą

dem niemieckim osiągnięte zostało porozumienie 
w sprawie fortyfikacyj ńa granicach wschodnich 
Rzeszy. Porozumienie to przewiduje 'zniszczenie 
fortyfikacyj w okolicach Ki-strzynia i Głogowa o- 
raz 22 umocnień fortyfikacyjnych w rejonie Kró
lewca.

Na podstawie porozumienia konferencji am
basadorów z przedstawicielami rządu Rzeszy u- 
stalona zostanie strefa graniczna, w której nie
dopuszczalne będzie istnienie jakiejkolwiek forty
fikacji, poza temi, które znajdowały się już tam

już w, roku 1920. Poiza tern w porozumieniu tern 
zostaje określony stan obecny oraz sposób kon
serwacji tych budowli. Konferencja ambasado
rów zgodziła się na zachowanie pewnej liczby 
schronów betonowych, wybudowanych po r. 1920 
z zastrzeżeniem, że wszystkie inne maja być bez
warunkowo zniszczone. Rząd Rzeszy stwierdził 
uroczyście, że poza fortyfikacjami wykryłem! 
przez sojuszników nie istnieją żadne inne, oraz 
zobowiązuje się do niebutiowania nowych.

Położenie w Chinach.
Gen. Czang-Tso-Lin w wywiadzie z przedsta

wicielami, wychodzących tu pism angielskich o- 
świadczył, iż posiada dostateczne zasoby w lu
dziach i amunicji, aby przeprowadzić decydującą 
kampanie przeciwko wojskom rządu kantońskiego. 
Na przeszkodzie do rozwoju operacji stoi brak za
sobów pieniężnych, który może być usunięty w 
razie pomyślnego zakończenia prowadzonych z rzą
dem angielskim rokowań o kredyt w wysokości 
20 miljonów funtów. Według otrzymanych w o- 
statniej chwili informacyj z Pekinu, rokowania kan- 
tońsko-angiclskie uległy zerwaniu. W związku z 
tern panuje tu wielkie zaniepokojenie. Z napręże
niem oczekują najbliższej rady gabinetowej. Ruch 
wojsk przewożonych do Chin jest kontynuowany w 
dalszym ciągu. Z Portsmouth odleciała wczoraj 
eskadra lotnicza w składzie 20 samolotów wojen
nych. W ten sposób ogólna ilość samolotów an
gielskich, znajdujących się na wodach chińskich, o- 
siągnęła już 100 jednostek. Jednocześnie rząd po
czynił w Manchester wielkie zamówienia sukna do 
sporządzenia uniformów wojskowych typukhaki.

O uregulowanie spłat długów Rosji carskiej.
Urzędujący komisarz ludowy do spraw zagran

icznych odbył tu konferencję z posłem francuskim 
Herbettem w sprawie wznowienia rokowań franko- 
sowieckich co do uregulowania spłat długów Rosji 
carskiej i rządu tymczasowego wobec Francji. Jak 
słychać, konferencja dała wyniki negatywne, wo
bec deklaracji Litwinowa, iż SSSR. zasadniczo 
(pryncypalno) nie zgadza się na uznanie uprawnień 
Francji z tytułu pożyczek, udzielonych Rosji przed- 
bolszewickiej.

Otrzeźwienie w Rosji.
Z niebywałą gwałtownością przeprowadzana 

kampania, zmierzająca do wywołania nastrojów 
wojennych wśród ludności sowieckiej w ciągu paru 
dni ostatnich ustała niemal zupełnie. Daje się za
uważyć nawet zupełnie wyraźna reakcja. Nietyl- 
ko znany opozycjonista Radek, który może być u- 
'ważarty ża reprezentanta poglądów na tę sprawę 
opozycji, uzasadniał pogląd, iż Anglia, która z je
dnej strony natrafia na nieprzezwyciężone trudno
ści polityczne w Chinach, Małej Azji, Arabii, z dru
giej zaś strony nie może liczyć na poparcie ani 
Francji, ani Niemiec w agresji antysowieckiej nie 
zdecyduje się na wystąpienie przeciwko Sowietom, 
ale nawet i Bucharin, główny propagator obrony 
przed napadem imperjalizmów zachodnich w ostat
ni em ze swych przemówień w Leningradzie, wy-

raźnie wycofuje się ze swych poprzednich aiaxinO« 
wojennych. Zwraca uwagę fakt, iż zarówno Ra
dek jak i Bucharin podkreślali istnienie w Polsce 
silnych grup przeciwstawiających się agresywnym 
krokom wobec SSSR. oraz niedwuznaczne zupeł
nie stanowisko rządu polskiego, który nie zgodzi sie 
na oddaniu Niemcom korytarza pomorskiego, wza* 
mian za wolną rękę na Wschodzie. Jednocześnie 
w tymże samym artykule Radek zaprzecza kon
struowanej dotąd przez prasę sowiecką legendzie, 
jakoby ostatni przewrót litewski był dziełem pol
skim i jakoby nowy rząd litewski miał doprowa
dzić do daleko idącego porozumienia z Polska, 
zwróconego przeciwko SSSR.

Nowy szef kancelarii apostolskiej.
Papież n a.i- ,x v mć .ęgn szefa, kancelarii

apostolskiej. Został nim Mgr. Wincenty Bianchi* 
Cagliesi, dotychczasowy kanonik Bazyliki św. 
gens czyli wiceszef, albowiem szef kancelarjt Mgr. 
Piotra. Urząd ten od r. 1919 sprawował prore- 
Spezza od tego czaisu z powodu choroby nie mógł 
sprawować swego urzędu. Pierwszym wicesze
fem był cbecny nuncjusz apostolski w Polsce lcs. 
kard. Lauri, po nim urząd ten objął Mgr. Capita- 
ni, zmarły w zeszłym roku. Po jego śmierci papież 
prowizorycznie mianował Mgr. Wilperta, Dopiero 
obecnie z uwagi na trwającą od 17 lat chorobę 
Mgr. Spezza, papież Pius XI przeniósł go w stan 
spoczynku i mianował nowego szefa. Mgr. Bianchi- 
gliesi. Kancelaria apostolska jest to jeden z try
bunałów eklezjantycznych i jest instytucja sięga
jącą wieków zamierzłych. Istniała już za Lucjana 
III (1181---- 85).

Uczczenie misjonarza brazylijskiego, pioniera 
kultury.

W dziennikach brazylijskich czytamy, iż w 
mieście Victoria w stanie Espirito Santo odbył się 
kongres geografów Brazylii. Z okazji kongresu 
zwiedzono grób misjonarza ks. Anchiety, gdzie 
wygłoszono szereg mów. Na końcu generał Ron- 
don, upadając na kolana przed grobem świątobli
wego misjonarza, zawołał: „Bądź pozdrowiony 
wielki apostole puszcz brazylijskich!“ Wszyscy 
członkowie trwali przez pewien czas w kornej mo
dlitwie przy grobowcu.
Koronacja obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej,

W czasie pobytu w Rzymie ks. arcybiskup, 
J/brzykowski przedłożył prośbę archidiecezji 
wileńskiej o udzielenie zezwolenia na akcję koro
nacji obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Pa
pież Pius XI prośbę tę przyjął bardzo przychylnie 
i w czasie najbliższym nadeśle piśmienne zezwo
lenie. Koronacja cudownego obrazu, w której 
weźmie udział episkopat z całej Polski i delegacje 
wszystkich dzielnic, będzie wielką manifestacją 
polskości i katolicyzmu na ziemiach polskich.

GÄRBUSKA
Powieść z francuskiego.

przez •-■■$$$' 
Ksawerego M o n t e p I n a.

163) (Ciąg dalszy.)
Zastosuję się w całkości do rozkazów pań

skich.
— Gdy zajdzie tego potrzeba, stań zawsze po 

stronie Lucjana, choćbyś miał mu zdradzić swoje 
stanowisko, a głównie niech jutro wieczorem bę
dzie w Petit-Bry.

— Będzie tam, panie sędzio.
Sędzia podał agentowi k’:łka luidorów na wy

datki.
— Kiedy mam zdać raport? — zapytał tenże.
— Pojutrze.
Agent ukłonił się i wyszedł.ł

*
Powróćmy do Bolssy-Saint-Legc-r
Dzięki staraniom Joanny Butinot przełożona 

przychodz;ła do zdrowia.
. W tym właśnie czasie . gdv Lucian Gobert był 

w gabinecie sędziego, Joanna siedziała przy łóżku 
pani Gevignot, wspartej na poduszkach-

— Prawie zdrowa jestem, moje dziecię — 
mówiła przełożona — tobie to zawdzięczam wię
cej, niż doktorowi.

— Niech się pani nie męczy mówieniem — 
rzekła Joanna.

— Jestem już bardzo silna, a to. co mam po
wiedzieć, nie męczy mnie bynajmniej... Pamię
tasz, jak przyszłaś mi donieść, że nasza biedna 
Helenka jest w niebezpieczeństwie?

— Tak, pani, pamiętam.
— Otóż w parę godzin po two jem odejściu, 

jaki ', nieznajomy, bardzo przyzwoicie wyglądają
cy, przyszedł i chciał się z tobą widzieć...

— Ze mną, proszę pani?
Tak. Utrzymywał, że potrzebują jak najprę

dzej z tobą się porozumieć. Lecz zalecałaś mi ta

jemnicę. Wszystko o tobie wiedział, gdzie byłaś 
i co robiłaś, i że można tu do ciebie listy adreso
wać. Słowem, tak nastawa!, aby mu powiedzieć, 
gdzie się znajdujesz, aż mi się. to podejrzanęm wy
dało.

— Czy powiedział. swoje nazwisko?
— Tak. Nazywa się Józef Terrien, mieszka 

w Paryżu przy ulicy Verrerie nr. 37.
— Ten sam, o którym ojciec mój pisze — po

myślała dziewczyna, a głośno dodała: — Czy po
wiedział, dlaczego chce się ze mną widzieć?

— Powiedział, że chodzi o rzecz wielkiej wagi.
— Pewnie o ułaskawienie ojca mojego — 

pomyślała Joanna.
— Oczekiwałam cię niecierpliwi© — ciągnęła 

pani Gevignot — aby ci powiedzieć: strzeż się. 
nie ufaj. Nie wiem dlaczego, ale obawiam się te
go człowieka. Czy nie domyślasz się, czego on 
może chcieć od ciebie?

— Nie, proszę pani. Tak mało znam ludzi 
w Paryżu. W jakim wieku jest ten pan?

— Około dwudziestu siedmiu lat, wydaje 
się bardzo przyzwoitym, wyraża się poprawnie. 
Co myślisz uczynić?

— Pójdę do tego pana i zapytam, czego chce 
odemnie.

— Joasiu, strzeż się! Bądź przezorna.
— Przyrzekam pani.
— A teraz pomówmy o Helence.
— Niestety! to pani wszystko powie — rze* 

kła Joanna, podając przełożonej kartę z zaprosze
niem na ślub Heleny.

— Helena idzie za mąż! — zawołała przeło
żona — nie za swojego kuzyna, nie za Lucjana 
Gebert? Co to znaczy?

— Lucjan w więzieniu! Straszne rzeczy się 
stały.

Joanna opowiadała przełożonej wszystko, o 
czem nasi czytelnicy już wiedzą.

— Ależ to przerażające, okropne! — krzyknę
ła pani Gevignot. — Nieszczęśliwa.Helena!

— A teraz mam prośbę do pani, chcę powró
cić do Paryża.

— Chcesz mnie opuścić, Joasiu! — rzekła ze 
smutkiem pani Gevignot.

— Gdyby pani była taka chora, jak przed pię
ciu dniami, pozostałabym i zapomniała., że jutro 
Helenę zmuszają do ślubu... Lecz obecność mo
ja nie jest pani potrzebną, a muszę być na ślubie 
czyli ofiarze panny Heleny, którą kocham jakby ; 
siostrą moją była. Powrócę, jak pani zażąda, ale 
teraz pozwól mi odejść.

XVII.
Takiej prośbie pani Gevignot nie mogła od

mówić.
— Jedź zaraz dzisiaj, ko-chane dziecko — rze

kła. — lecz wracaj, jak będziesz mogła.
— Powrócę, proszę pani! ale muszę być ju

tro przy Helenie, zdaje mi się, że lżej jej będzie, 
gdy mnie zobaczy... Lecz to nie wszystko...

— Czy jest jeszcze co więcej?
— Pan Lucjan prześladowany, uwięziony- 

Wierni, że hrabia obiecał zająć się jego sprawą —' 
chciałam się dowiedzieć, czy dotrzymał słowa— 
pragnę także zobaczyć tego pana Terrien...

Joanna odjechała do Paryża wieczorem.
Wszedłszy do swojego mieszkania, pobiegł3, 

zaraz do okna.
Okna Julji Tordier jaśniały światłem, na za

słonach rysowały się sylwetki Garbuski i Prospe
ra i wielu jeszcze osób obcych. lecz Heleny mię
dzy niemi nie było. /

Joasia, wyczerpana bezsennością przy chorej, 
położyła się do łóżka i usnęła snem twardym.

Garbuska posłała także list z oznajmieniem 
o ślubie córki do Petit-Bry.

Po powrocie z Paryża hrabia zastał go, ro-Z' 
pieczętował i zaniósł żonie i córce.

—- Co za podłość — krzyknęła Marta z po
garda.— Biednego Lucjana uwolnią w chwili, 
powloką do ołtarza tę, która z woli jej ojca W3* 
prawo za narzeczona uważać! Mamo pójdzie#^ j 
do kościoła, ażeby być świadkami tego ohydnego 
małżeństwa!

(Ciąg dalszy nastą



Dodatek do „Katolika“, Górnoślązaka“ I

WIADOMOŚCI ZE ŚLĄSKA. 1=
Sw. Agaty, (panny i męcz. 

ur. 235 f 254).
ŚŚw. Geniimsa i Albina biskupów.

Slow. Dobroehna.

Uroczystość św. Agaty, panny i męczenniczki 
chodzą w Katanii w Sycylii, która żyta za cza- 

u°w cesarza Decjusza i sędziego Kwincjana. Ze 
^nawała wiarę w Chrystusa, bito ją po twarzy, 

I rzucono do więzienia, torturowano, obcięto piersi 
Moczono po skorupach i rozpalonych węglach;

lakich mękach modląc się w więzieniu oddala 
Ucha Panu. — W Brixem pamiątka św. Geninasa 

.Albina, biskupów, których świątobliwe życie po- 
Madczone zostało cudami, 

h Rocznice: 1189 synod w Krakowie. — 1305
jreJlryk Głogowski wkracza do Wielkopolski. — 
yj uchwala sejmowa względem powiększenia 

°iska kwarcianego. — 1703 Karol XII. król
Zxvedzki, zajmuje Warszawę. — 1837 ogłoszenie 

jWrok.u we Lwowie na Żeliwskiego i towarzyszy 
g°, ,— 1926 pierwszy ekspres Londyn — Włady- 
°stok minął Warszawę.

j . Kalendarz astronomiczny: Słońce wsch. o gó
jcie 7,28 ,zach. o godz. 16,58. Księżyc wsch. o 
,'Mz. 9,27, zach. o godz. 21,05. — O godz. 5,49 księ™ 
^ mija Uran a.

Długość dnia wynosi 9 godzin 30 minut.
Dni po N. R. 35, do N. R. 330.

—= [ x j ——

TEATR POLSKI.
<i. W piątek, dnia 4 bm. o godzinie 3 popoł. prze
suną baśń fantastyczna w 8 obrazach „Kopciu-

która stale zapełnia widownię teatru.
W piątek wieczór sensacyjna sztuka amerykań-

e?o autora Rid!ey‘a .Pociąg widmo“ z pp. Krzy-
Michałowską, Ludwiżanką, Nettówną, Le-

D1 SAX/C 1 IZ"-iv% W?1»rt /'»’b-ił*»* IZ ipVo ^VVV/s f VtXXr.'emskim, Krokowskim, Wrąckim, Kitką-Sokofaw 
^ w rolach głównych.

^°ścinny występ Ewy Batidrowskiej, artystki ope
ry warszawskiej i lwowskiej. 

j0 Dyrekcji Teatru Polskiego w Katowicach uda- 
p Sl? pozyskać na jeden występ znana artystkę o- 

warszawskiej i lwowskiej p. E. Bandrowską, 
ipSa dnia 5 hm. wystąpi w operze Delibes‘a „Lak- 
t., - odtwarzając partję tytułową. W partji Ge- 

Qą wystąpi p. Franciszek Bedlewicz, artysta o- 
warszawskiej.

p. , W niedzielę, dnia 6 bm. o godzinie 3 popoł. gra- 
[\tTPadzie komcdja w 7 odsłonach W. Szekspira: 

mczór trzech króli“.
Pp ^ niedzielę wieczór opera znakomitego kom-
'j^^tora o^pclFptm Fr ^mpfflnv ^nrrpHnrta naAtora czeskiego Fr. Smetany „Sprzedana na- 
noś.^a“, entuzjastycznie przyjęta przez publicz-

P- Franciszek Bedlewicz, artysta opery war-
PstatnI?remierową. ^ Pnrtji Janka wystąpi poraź 
*S^ski!j.

REPERTUAR.
blip.! .ąteK> dnia 4 lutego: „Kopciuszek“ popoł. dla 
. *geźy szkolnej. .

~1£ltek, dnia 4 lutego: „Pociąg widmo“.
|°oota, dnia 5 lutego: „Robert i Bertrand, pop- 
Ai, °ta> dnia 5 lutego: „Lakme“ wieczór.

Cza) występ p. Ewy Bandrowskiej i Fr. Bedlewi-

Popo^dziela, dnia 6 bm. „Wieczór trzech króli“

(ostat’^dzielą, dnia 6 bm. „Sprzedana narzeczona“ 
pni gościnny występ p. F. Bedlewicza). 
poniedziałek, dnia 7 bm. popoł. „Kopciuszek“.

■ ^omedziałek, dnia 7 bm. „Lakme“ Król. Huta. 
iJ0rek, dnia 8 bm. „Polska Krew“ Knurów, 

lorek, dnia 8 bm. „Gorąca Krew“ premjera.

LiwZr Sejmik oświatowy Towarzystwa Czytelni
'P. !p Ol ! OO 1ii+oft*A i/*i/4łin/4rr? a r>* /i tir

«es- Dnia 21 i 22 lutego odbędzie się w 
arcj , ~ na sali Królowej Jadwigi przy Alejach 

CzyDpowskiego sejmik oświatowy Towarzystwa 
^ n-! Ludowych w Poznaniu.p — uuuwycn w jruz-iiamu.

teg0 0rzadek obrad jest następujący: dnia 21 lu 
Poniedziałek o godzinie 3,30 popoł

Posji^'6 sejmiku
1) 0-

a zarazem pierwszego plenarnegouSIPri* .^ «. taia/^cm pici jJiciiai ncgu
dr. Wri"+eVia przez Prezesa rady głównej T. C. L. p. 
80 „? da (Żelichowskiego, wybór marszałka i je-
SDra^J ^Poów, sekretarzy oraz ławników; 2) 
*0 dia legitymacyj; 3) wyznaczenie komisyj: 

którIb 3'°^etcars^wa’ dla budżetu, c) dla statu- 
» Żar3 ,za^a* ks. prob. Grzęda; 4) sprawozdania: 

,rądu z działalności towarzystwa, b) z dzia- 
"-S ' ?ady głównej — p. Czesław Kędzierski. Od 
'^- . wieczór praca w poszczególnych komisjach.

W drugim dniu zjazdu o godz. 9 rano odbędzie 
się msza św. na intencję sejmiku w kościele św. 
Marcińskim, a posiedzenie plenarne o godz. 10 z 
następującym porządkiem obrad: 1) sprawozdanie
z komisyj: a) dla budżetu, b) dla bibliotekarstwa, 
c) dla statutu. 2) przedłożenie i uchwalenie nowych 
ustaw, 3) wybór członków rady głównej, 4) wolne 
głosy, 5) zakończenie.

Każdy komitet powiatowy T. C. L. winien wy
słać 3 delegatów na sejmik, by móc brać udział w 
każdej komisji.

— Odroczenie służby wojskowej. Od 15 lutego 
br. przyjmowane będą w komisariatach policyjnych 
podania poborowych 1906, 1905, 1904 i starszych o 
uznanie ich za jedynych żywicieli rodzin.

Do podania winien być dołączony wyciąg z 
ksiąg ludności stałej, obejmujący wszystkich człon
ków rodziny poborowego, ewentualnie zaświadcze
nie, stwierdzające ilość członków rodziny poboro
wego z wymienieniem wszystkich tych osób i z 
załączeniem ich mteryk, względnie wskazany nu
mer listy poborowej P, K. U„ oraz numer komisa
riatu policji, z którego stawał do poboru.

Podania winny być złożone przed 1 maja.

W&ienfódziwo fi$ąsHie.
* Uroczysta Akademia oapleska. Z okazji pią

tej rocznicy koronacji Ojca św. Piusa XI. odbędzie
się w niedzielę, dnia 6 lutego o godz. 16,30 (4,30) po 
południu na sali Powstańców uroczysta Akademja 
papieska, którą J. E. ks. biskup Lisiecki zaszczyci 
swa obecnością. Mowę wygłosi ks. kanclerz 
Skrzypczyk.

* Sprawy diecezjalne. Jego Ekscelencja Ks. 
Biskup Lisiecki wydał list pasterski o budowie ka
tedry śląskiej, który odczytany postanie z ambon u 
miejsce kazania na nabożeństwach polskich i nie
mieckich, w niedzielę, dnia 6 lutego, br. we wszyst
kich kościołach parafialnych diecezji.

* Pomyślny stan hutnictwa śląskiego. Zgodnie 
ze, sprawozdaniem huLź^ąznyph na Gór-
nym Śląsku położenie w hutnictwie przedstawia 
się z początkiem roku pomyślnie. Większość hut 
zaopatrzonych jest w zamówienia na kilka miesię
cy. Między innemi fabryka wagonów w Królew
skiej Hucie i Laura zajęte są przeprowadzaniem na
prawy kilkuset wagonów, które to zamówienie u- 
dzielone zostało w roku ubiegłym przez rząd «ni
ski.

* Ważne dla właścicieli kont czekowych. Kasy 
wpłat i wypłat oddziału P. K. O. w Katowicach bę
dą czynne od poniedziałku, dnia 7 lutego 1927 roku 
od godz. 8 do 13. Ponadto kasa wpłat będzie o- 
twarta od godz. 16 do 18.

* Solenne nabożeństwo w katedrze. W kościele 
św. Piotra i Pawła w niedzielę, dnia 6 lutego o go
dzinie 9 odprawi J. E. ks. biskup Lisiecki solenne 
nabożeństwo na uproszenie łaski Bożej dla rozpo
czętego dzieła budowy katedry śląskiej. Podczas 
nabożeństwa odczytany zostanie list pasterski. Po 
nabożeństwie nastąpi wystawienie Najśw. Sakra
mentu i Veni Creator.

* Powszechne wykłady Uniwersytetu Jagiel
lońskiego. Staraniem Towarzystwa Czytelni Lu
dowych odbędą się następujące wykłady:

1) „Siła ducha polskiego na Śląsku“ wygłosi 
dyrektor biblioteki Umiejętności p. Władysław Ba
ran: a) w Katowicach w sobotę, dnia 5 lutego 1927 
roku o godzinie 8 wieczorem w auli gimnazjum 
państwowego (ul. Mickiewicza 13);

b) w Wielkich Hajdukach w niedzielę, dnia 6 lu
tego 1927 o godz. 4 po poi; w sali Katolickiego Do
mu Związkowego (ul. Kościelna 6);

c) w Mysłowicach w niedzielę, dnia 6 lutego 
1927 roku o godz. 7 wieczorem w auli seminarium 
nauczycielskiego męskiego (ul. Seminarjalna 6).

2) „Organizacja sil narodowych w Polsce i w 
Europie“ wygłosi p. prof. dr. Władysław Folkier- 
ski:

a) w Król. Hucie w sobotę, dnia 5 lutego 1927 r. 
o godz. 8 wieczorem w auli gimnazjum żeńskiego 
(plac Kopernika);

b) w Świętochłowicach w niedzielę, dnia 6 lu
tego 1927 roku o godz. 6 wieczorem w sali p. Foj- 
cika (ulica Bytomska).

3) „Krajobraz Polski“ wygłosi p. prof. dr. Jerzy 
Smoleński:

a) w Siemianowicach w sobotę, dnia 5 lutego 
1927 roku o godzinie 8 wieczorem w sali przy pro
bostwie;

b) w Szarleiu w niedzielę, dnia 6 lutego 1927 r. 
o godz. 4 po poł. w szkole II (ul. Gimnazjalna).,

„Gońca Śląskiego“.
c) w Rudzie w niedzielę, dnia 6 lutego 1927 ro

ku o godzinie 7 wieczorem w sali Towarzystwa 
Czytelni Ludowych (ul. Janasa).

Wykład prof. Smoleńskiego będzie ilustrowany 
obrazami świetlnemi.

* Ze Związku Polskich Zawodowych Ogrodni
ków na Śląsku. W ostatniem miesięcznem zebraniu 
Z. P. Zawód. Ogrodników na Śląsku wzięła udział 
delegacja Towarzystwa Ogrodniczego Sosnowiec
kiego (zawodowa), zgłaszając przystąpienie do ślą
skiego Związku. Uchwalono rozpatrzenie i ustale
nie warunków, na których ostateczne połączenie 
się dwóch bratnich organizacyj w myśl hasła: „W 
jedności siła“ ma nastąpić. Delegacja sosnowiec
ka, składająca się z Zarządu Towarzystwa z pre
zesem p. Józefem Jakubowskim i p. Janem Nowa
kiem na czele zapisała się odrazu na członków Z w.

Pożądane jest również ściślejsze zespolenie 
Towarzystwa ogrodniczego psżczelniczego cieszyń
skiego i Towarzystwa Ogrodniczego bielskiego z 
Związkiem, stojących dotychczas w luźnym kon
takcie tylko z Związkiem Polskich Zawodowych 
Ogrodników na Śląsku. Dotychczasowe próby 
ściślejszej współpracy spotkały się z oporem To
warzystwa bielskiego; cieszyńskie Towarzystwo, 
nawiązawszy kontakt z Związkiem, ograniczyło się 
do skoordynowania wysiłków w sprawach ogólno-, 
ogrodniczych od wypadku do wypadku.

Fatalne położenie ogrodnictwa w chwili bieżą
cej zmusza jednakże wszystkich ogrodników jak i 
zainteresowanych ogrodnictwem do konsolidacji i 
solidarności. Ogrodnictwo zepchnięte przez sfe
ry rolnicze do roli kopciuszka, które bądź co bądź 
korzystają z jego usług, uważany jest dotychczas 
za zło konieczne; nie docenia się w Polsce roli go
spodarczej i kulturalnej ogrodnictwa.

Parcelacia na Śląsku zastała wszystkich zain
teresowanych ogrodnictwem nieprzygotowanych, 
leżeli kto, to właśnie ogrodnik samodzielny potrze
buje rozszerzenia swego nieraz tylko jedno-morgo- 
wego warsztatu pracy. Zakłady ogrodnicze w prze
ważnej liczbie znajdują się na terenach wydzier
żawionych. Żaden więc dzierżawca nie pewny ju
tra, nie jest w stanie rozbudować swe zakłady.

Cierpi na tern ogrodnictwo jako takie, cierpią 
konsumenci, dla których sprowadza się z zagrani
cy drogie płody ogrodnicze, płody które ogrodnik 
śląski sam \*v n rod tików ąć może, mając dostatecz
ny teren działalności,

Do osiągnięcia tego i wszystkich innych celów 
konieczne jest ścisłe zszeregowanie sie wszystkich 
bez wyjątku ogrodników, wszystkich, którzy w o- 
grodnictwie znajdą lepszą przyszłość, oraz koniecz
na jest współpraca organizacji śląskiej, oparta na 
wzajemnym zaufania i ściślejszym zesnoleniu.

Włosik.
Z M.€st®vmi€8*ie$o»

Katowice. (Napad w mieszkaniu). Dnią 3=go 
lutego o godz. 5 włamali sie dwaj nieznani męż
czyźni, uzbrojeni w broń nalna do mieszkania p. 
Müller Marty, przy ul. Kopernika 4. gdzie pod 
groźba rewolweru wymusili wydanie 150 zł. i je
den banknot 5 dolarowy, poczem sprawcy odda
lili się w niewiadowym kierunku. Opis spraw
ców: 1) w wieku 19—20 lat, 165 cm. wysoki, u- 
brany w żółty płaszcz, 2) w wieku od 23—24 lat, 
170 cm. wysoki, był w krótkiej kurtce, obaj mó
wili po polsku i niemiecku- Pościg za sprawcami 
w toku.

— (Zebranie Związku Uchodźców). Dnia 2-go 
lutego w sali „Strzecha Górnicza“ odbyło sie ze
branie uchodźców-kolejarzy celem utworzenia 
sekcji kolejarzy na wzór istniejących już sekcyj 
kupców, rolników, rzemieślników itp. Na ogólna 
sumę około 60.000 uchodźców na G. Śląsku w 
Związku zarejestrowanych jest tylko 18.600 
członków, gdyż policjantom, naprz. nie wolno 
należeć do żadnych związków, a urzędnicy pań
stwowi należa do swych zawodowych związków. 
Dłuższy ciekawy referat wygłosił prezes Zw. U- 
chodźców "p. Jońca- W dyskusji użalano sie, m. 
innemi dlaczego nikt nie zwraca pieniędzy, zde« 
fraudowanych przez urzędnika wojewódzkiego i 
gdzie sie podziały księgi, rachunkowe. W końcu 
wybrano przez głosowanie na prezesa sekcji ko
le jarzy-uchodźców p. Wystracha kierownika po- 
ciągu, a przez aklamacje wybrani zostali; wice- 
orezesem p. Kot. sekretarzem p. Nowak, zastępca 
jego p. Orendorz Piotr, skarbnikiem p. Pali ca; re
wizorzy kasy: Ciupka, Kłos i Weglarczyk, ławni
cy: Tkocz, Antes i Czorny. (o).

— (Ajent od fałszywych banknotów). Dnia 
3 bm. jeden z kasjerów biletowych na dworcu w 
Katowicach otrzymał od jednego z podróżnych 
banknot 5=złotowy celem wymiany go na drobne. 
Ponieważ banknot był fałszywy, kasjer odmówił 
wymiany, a zażadał legitymacji pasażera, który 
jednak uciekł do pociągu. Przy pomocy policji 
znaleziono go jednak w pociągu i okazało sie iż 
jest to niejaki Abram Lejb Siłberszwanc, zamie
szkały w Będzinie ul. Małachowskiego 39, ajent 
ubezpieczeń, (o).



— (Rozpoczęcie tygodnia trzeźwości). W nie
dziele rozpoczął sie tydzień trzeźwości w Kato
wicach uroczystem nabożeństwem o godzinie 10 
przed południem w kościele Naiśw. Mar.it Panny, 
odprawfonem przez ks. Zająca. W czasie nabo
żeństwa wygłosił podniosłe kazanie ks. profesor 
Jasiński. O godzinie 12 została otwarta wystawa 
przeciwalkoholowa przy ul. Damrota 8. Wieczo
rem w Domu Związkowym przy kościele Najśw. 
Panny Marii odbyła Sie wieczornica urozmaicona 
udatnem przedstawieniem teatralnem. Przed 
wieczornica przemówił w podniosłych słowach 
ks. kanonik dr. Szramek.

— (Ważne dla odwiedzających teatr). Z po
wodu małej liczby pasażerów autobus na linii 
Kätowice-Tamowskte Góry wyjeżdżający z Kato, 
wic po ukończeniu przedstawtśniia w Teatrze 
Polskim, przestał kursować z -dniem 1 lutego rb.

Chorzów w Kato wiekiem. — (Samobójstwo). 
Dnia 2 lutego o godz. 11.45 znaleziono w szkole 
II. na ul. Król. Huckiej w Chorzowie wisielca, 
którym jest były terćjan, nazwiskiem Piećzuśzek 
Franciszek z Chorzowa. Przyczyna samobójstwa 
niestwierdzono. Zwłoki nieszczęśliwego znajdują 
sie w kostnicy lecznicy w Chorzowie.

— (Utonięcie). — Dnjia 2 lutego o godz. I3=e.i 
podczas ślizgania sie wpadł pod lód niejaki Wi# 
cek Wilhelm z Chorzowa,' zamieszkały przy ul- 
Król. Huckiej. Nieszczęśliwego nie udało sie ura
tować.

Świętochłowice, (śmiertelny wypadek). W 
dniu 31-go stycznia br. wieczorem o godz. 18-ej 
poślizgnęła sie na chodniku ulicy Długiej niejaka 
Franciszka Buchałikowa 1 upadła tak nieszczęśli
wie, że poniosła śmierć na miejscu, z powodu 
rozbicia głowy. Winę ponosi w tym wypadku pie
karski mistrz i właściciel kamienicy przy Ulicy 
Długiej Pisaczan. który zaniedbał posypania 
chodnika piaskiem. Na właściciela domu policja 
spisała protokół, i urząd okręgowy skierował 
sprawę do prokuratorji. Urząd okręgowy w Świę
tochłowicach ostrzega ponownie wszystkich wła
ścicieli nieruchomości, ażeby ściśle przestrzegali 
przepisy, w tej sprawie wydane. Należy chodniki 
podczas ślizgawicy posypywać dostatecznie pią* 
skitem. Również nie należy uprawiać sportu ja
zdy ńa łyżwach na ulicach. Powyższy wypadek 
będzie przestrogą dla nteprzestrzegających prze
pisów właścicieli domów. (rs.).

Król- Huta. (Hi stor ja o rzekomym niewolni
ku z Król. Huty). Ubogi staruszek, Teofil Land
tier z Małych Tworzonek w Wielko-polsce, od r. 
1916 opłakiwał śmierć syna, który jako żołnierz 
pruski zginął w wojnie światowej, Aż tu nagle 
przed dwoma tygodniami dostaje Landner list 
Pisany w języku niemieckim i znajduje w nim 
hiobową wieść, że ukochany syn jego żyje, ale 
biedaczysko przebywa w niewoli, razem z Cztere
ma innymi żołnierzami. Miejscem nieszczęsnych 
niewolników jest, według brzmienia słów listu 
Królewska Huta na Górnym Śląsku. Z niewoli 
można się wykupić! Trzeba jednak na to 400 zło
tych. Pieniądze te mogą być przysłane najpóźniej 
do 29 stycznia rb. pod. adresem poczty w Król. 
Hucie — poste rśstante. Tak mówił dalej list. Oj» 
ciec, który nieoczekiwanie odzyskiwał syna, nie 
posiadał się z radości. Sprzedał cały Swój mają
tek, a wjęc kury, kaczki i wieprza, aby tylko zdo
być 400 złotych, potrzebnych do wykupienia 
dziecka jęczącego w niewoli- Przezorny staruszek 
nie posłał jednak pieniędzy pocztą. Wybrał się 
sarn do Król. Huty i w ubiegły piątek poszuku* 
jąo od domu do domu urzędu pocztowego, gdzie 
się wykupuje niewolników, trafił na... komisariat 
policji. Tam zaś z calem zaufaniem opowiedział 
p. komisarzowi nieprawdopodobna historie listu. 
Naturalnie następnego ranka, jako w naznaczo
ny dzień odbioru pieniędzy na wykup z niewoli, 
przy okienku poczto wem w Król. Hucie czuwali 
policjanci, oczekując czy się kto po pieniądze nie 
zgłosi. Rzeczywiście znalazł się i taki t został na
tychmiast aresztowany. Śledztwo wykazało, że 
aresztowany nazywa się Piotr Stóor ż Jabłonnej 
fpow. Leszno i on to jest autorem oszukańczego 
listu- Niebieski ptaszek powędrował do więzienia 
a rozczarowany Lander, niestety beż syna, ale zä- 
to z uratowanem mieniem, powrócił do domu.

—- (Niebezpieczni włamywacze pod kluczem),. 
Z wizytą zjechali do Król. Huty warszawscy wła
mywacze Hanuszkiewicz i Wojtarski , którzy 
wzięli do „pomocy“ pewnego złodzieja, z Król. 
Huty i zabrali się do „pracy“ w nocy na Biedzie» 
lę. Mianowicie włamali się do sklepu p. Bińi przy 
ulicy Pocztowej. Złodziej królewskohucki stał na 
posterunku podczas gdy „dwaj „fachowcy“ war
szawscy „pracowali“. Robotę Włamywaczy za
uważył stróż nocny, który zaalarmował policję 
i ta przyłapała niebezpiecznych włamywaczy na 
gorącym uczynku- Włamywaczy osadzono w wię= 
zieniłU. Pomocnik _ królewskohucki, który zdołał 
zbiec, został również przez policję odszukany i 
także powędrował do więzienia.

Hajduki Wielkie w świętochłowtekiem. (Cie
kawy i interesujący odczyt dla młodzieży). Sta
raniem Towarzystwa Młodzieży Polskiej „Przy
szłość“ odbędzie sie w niedzielę, dnia 6 lutego rb. 
na sali Kat. Domu Związkowego interesujący od
czyt o „Krzysztofie Kolumbie“ i to z obrazkami

świetlnemu. WyKłąd wygłosi nauczyciel p. Dylan 
z W. Hajduk.

— (Z parafii). Zamierzone przeniesienie wika
rego naszej parafji, Wielebnego ks. Konrada 
Krawczyka do parafii N- M. P. do Katowic, zosta» 
ło jak' nas informują. Cofnięte. Wiol. ks. Kraw
czyk pozostaje nadal w Wielkich Hajdukach, (rs).

— (Walne Zebranie Związku Uchodźców). W 
ubiegłą niedzielę, dnia 20 stycznia odbyło się w 
Wielkich Hajdukach na salt Kat. Domu Z wiązko* 
wego walne zebranie Związku Uchodźców przy 
udziale około 250 członków. Na zebranitUbył rów* 
nież Obecny przedstawiciel zarządu głównego z 
Katowic, który wygłosił nader pouczający refe
rat. Prelegent poruszył w swym wykładzie naj
aktualniejsze sprawy Uchodźców mianowicie od
szkodowania, którego wypłata ślę obecnie doko
nywa, Następnie zdawali po kolei swe sprawo
zdania: prezes, sekretarz i skarbnik- Na wniosek 
komisji rewizyjnej udzielono ustępującemu za» 
rządowi pokwitowania. Na temat sprawozdania 
odbyła się bardzo ożywiona dyskusja poczerń 
przystąpiono do wyboru nowego zarządu filii: 
wybrano dotychczasowy zarząd w następującym 
składzie: Knop Jan, prezes, Piernikarczyk Paweł 
wiceprezes, Jarczyk Józef, sekretarz, Kocur, za
stępca sekretarza i Mac a lik skarbnik. Ławnicy: 
Lazar i Poluśik i komisja rewizyjna: Greif, Dziu* 
ba i Plutą. W. wolnych głosach omawiano sprawę 
odszkodowań.

X źFsacaaułisfk&e&O'
Pszczjyna. (Wypadek kolejowy). W 

środę rano żedrzyły się na tutejszym dworcu dwa 
pociągi towarowe. Trzy wagony jakoteż palcówka 
zostały zupełnie zdruzgotane. «Ruch nie doznał 
przerwy.

— (Przesiedlenie). Najprzew. ks. prałat
Brombóśzćz przybył w piątek, dnia 28 stycznia br. 
do Pszczyny, aby przeprowadzić egzamin religji w 
szkołach średnich. Przy tej sposobności przywiózł 
kś. Wikariuszowi Świerkolowi zawiadomienie o 
przesiedleniu go do Bojszów na stanowisko pro
boszcza. W niedziele, dnia 30 stycznia wygłosił 
ks. Świerku? kazanie pożegnalne w kościele pa
rafialnym. Ks. Świerkoł był 4 lata jako wikariusz 
w Pszczynie. (Z.)

Stara Wieś w Pszczyńskiemu (Otwarcie 
..szkoły gospodarczej). Dnia 1 kwietnia br. 
ma być otwarta szkoła gospodarcza w Starej Wsi. 
Opłata szkolna będzie przystępna, albo będzie w 
danym wypadku całkiem zniesiona. (Z.)

Bieruń Stary w Pszczyńskiemu (Targi na 
koni e) w roku bieżącym przypadają na 16 marca, 
20 kwietnia, 4 maja, 15 czerwca, 20 lipca, 21 wrze
śnia, 18 października i 21 grudnia. (a.)

Mokre w Pszczyńskiemu (Aresztowanie ra= 
bu słów). W jesieni roku zeszłego kilku rabusiów 
napadło w nocy na kasę kolejową w Mokrem. 
Mimo natychmiastowego pościgu rabusiów nie 
ujęto. Dopiero w tych dntąeh ujęto sprawców na 
padu w osobach LäbUsa i Woźnikowskiego z Ła
zisk Górnych i odstawiono ich do więzienia są* 
dowegó w Mikołowie, (a.)

Orzesze w Pszczyńskiemu (Z ruchu ogro
dniczego). W sobotę, dnia 22 bm. założone zo
stało w Orzeszu w restauracji dworcowej p. J. Lor
ka „Towarzystwo Ogrodnicze Orzesze i okolica“, 
mające na celu rozwój ogrodnictwa wśród małorol
nych i urzędników Orzesza i sąsiednich gmin. Ini
cjatorami myśli założenia organizacji są p. Gołąbek 
i p. Lorek z Orzesza oraz referent Ogrodnictwa p. 
Wióśik z Katowic. — Po wykładzie Organizacyj
nym, wygłoszonym przez P- Włosika uchwalono je
dnogłośnie założenie organizacji ogrodniczej i wy
brano tymczasowy zarząd. Prezesem został p. 

Gołąbek, sekretarzem p. Czesław Stanny, skarbni
kiem p. Lorek, ławnikami P- Głuch i p. Edward 
Heinze. Jako statut towarzystwa przyjęto statut 
Związku Polsk. Zawodowych Ogrodników na Ślą
sku z malemi zmianami. Organem Towarzystwa 
został „Rolnik śląski“, urzędowy organ śląskiej 
Izby Rolniczej. Podkreślić należy obywatelskie sta
nowisko urzędników kolejowych, policyjnych i 
pocztowych, którzy natychmiast zgłosili się na 
członków. Zarząd Towarzystwa wyraża nadzieje, 
że miejscowe nauczycielstwo nie odmówi swej po
mocy w tej zbożnej pracy społecznej, gdyż właśnie 
nauczyciel powołany jest do budzenia zamiłowania 
do grodnictwa, zaznajamiając młodzież szkolna z 
uszlachetnianiem drzew, hodowlę kwiatów, wa
rzyw, owoców itp. Nowa organizacja postanowiła 
współdziałać z Śląską Izbą Rolniczą, zastosowując 
się dó jej wskazówek.

Jankowice w Pszczyńskiemu Jakiś dotych
czas niewyśledzony osobnik spisał kilkunastu tutej
szych Obywateli polaków i przesłał nazwiska tych
że do głównego zarządu Volksbundowców i tamże 
owych obywateli zapisano jako członków Yolks- 
bundu. Jest to wielka obraza dla nich, ponieważ 
oni z Volksbufidem nie maja nic do czynienia, a 
mianowicie: Wieczór Jan. Kowalik Jan i Janosz 
Grzegorz. Owi obywatele nigdy przeciw Polsce 
nie występowali i nigdy idei niemiekiej w żaden 
sposób nie popierali.

Rybnik. (Z r u c h u T. C- L.) W niedzielę, df 
30 stycznia zwołało Towarzystwo Czytelni Li# 
wych zebranie członków w sali Hotelu Polskiego* 
Rybniku. Po przywitaniu zebranych przez preze' 
sa okręgowego, p. Basistę, objął przewodnich 
p. sędzia Stodolak. Przemawiali m. in. p. pc# 
Kwiatkowski i p. pos. Stęślicka. Obszerne spra# 
zdanie z ruchu oświatowego zdał zasłużony na # 
polu p. prezes Basista. Po bardzo ożywionej dl" 
skuisji zabrał głos O. Drobny, misjonarz, do r# 
ratu o oświacie ludu na tle badań historyczny^' 
Omawiał historyczny rozwój ziem rybnicko-racj' 
burskiej, sięgając na ręku pierwszych kronik P01’ 
skich w najdalszą, w pomrokach dziejowych, gin11' 
cą przeszłość. Proponował założenie towarzystw1 
opieki nad zabytkami historycznemi naszej okólKh 
oraz zbieranie przedmiotów wartości historyćztk1 
dla przyszłego muzeum miejskiego. Następnie rt6- 
wił ks. prof. Krukowski ó kursie dla młodzieży, u‘ 
częśzczającej do gimnazjum państwowego. Ut# 
rżono przez oklamację komitet, który weźmie " 
sprawę w ręce. Wysłano telegramy do Najprze"' 
ks. Biskupa i do p. Wojewody. Ze zjazdem T. C- y 
była połączona wystawa książki polskiej. OO. M1'. 
sjonarze dostarczyli ciekawe okazy piśmiennictwa 
chińskiego i japońskiego.

Rydułtowy w Rybnickiem. (Dzia)alnó^ 
Związku Hallerczyku w). Ubiegłej ni6', 
dzieli odbyło się w Rydułtowach walne zet# 
nie miejscowej placówki Związku Hallerczyk#: 
połączone z uroczystą dekoracją zasłużony# 
członkami Związku prezes placówki p. Wojacz# 
Zebranie zagaił wobec szczelnie zapełnionej 
członkami Związku preezs placówki p. Wojacz#) , 
witając delegatów zarządu Chorągwi Śląskiej Z"' 
p. Łączkowskiego i p. Koniecznego, oraz pf dy5' 
Szymańskiego. Po objęciu przewodnictwa zeb# 
nia przez p. dyr. Szymańskiego — wygłosił nadd 
interesujący referat o Powstaniu Styczniowem ki6' 
równik szkoły p. Gwoźdź. Następnie ustępują# 
zarząd placówki składał sprawozdanie z swej dzif 
łalności. Kolejno referowali prezes p. Wojaczek 
sekretarz p. Lex, skarbnik p. Maciaszek i korne'-5' 
dant hufca p. Pietrzyk. Sprawozdanie wykaz# 
bardzo owocna działalność ustępującego zarząd 
na polu pracy społecznej, przysposobienia wojski 
wego i wychowania fizycznego. Placówka licz) 
131 członków i przeprowadzała cały rok ćwiczeń53 
pod kierownictwem kadry instruktorskiej. Po sptf 
wozdaniu Komisji Rewizyjnej, w której imieiń3 
przemawiał p. Szulik, udzielono ustępującemu 
rządowi jednogłośnie absolutorjum. Po powyższe53 
wybrano zarząd w następującym składzie: Prez# 
p. Wojaczek, zast. prezesa p. Kwiatoń, sekretarz P 
Lex, zast. sekretarza p. Doieżych, skarbnik p. Mm 
ciuszek i Członkowie pp. Kwiotek i Połomski. Tc 
Komisji rewizyjnej wybrano pp. Fiolkę, Szulik'?- 1 
Tomasa, do Sądu koleżeńskiego pp. Szulika, U?' 
dzieka, Kabata, Buszmana, Jęczmionkę. Następni 
odbyła się uroczysta dekoracja „Mieczami HäH6' 
rowskimi; aktu tego dokonał p. Łączkowski w 
imieniu prezesa związku i kapituły. Przed del# 
racją Przemówi! w podniosłych słowach do zebra- 
nycli b. żołnierzy Hailerowśkich — zachećąjąc # 
do dalszej ofiarnej pracy w myśl hasła: „Dla CK' 
bie Polsko i dla Twej chwały“. Po powyższem u' 
“ekorował pp. Sachsa. Zawiołę, Pietrzyka i Pf 
protnegó, przypinając im odznaki „Mieczów H# 
lerowskich“.

Po dekoracji nastąpiło odczytanie komunik?' 
tów Chorągwi, poczem po przemówieniu delegat? 
zarządu Chorągwi p. Łączkowskiego o zadania# | 
Związku Oraz po przemówieniu przewodniczące# 
p. dyr. Szymańskiego, który wezwał jeszcze Pp' 
cówkę do zaopiekowania się oświatą, darując P‘a' 
cówce Trylogie Sienkiewicza i szafę na sprzęty < 
książki — zebranie zamknięto.

X (3amo&ótsMeóft
Tarnowski® Góry. (Unieważnienie wyborój"1 

gminnych). Starostwo powiatu tarnogórskR# 
unieważniło wybory gminne: w Chechle Stare# , 
Bobrowniku, Nakle, Rentach Starych i Nowy#1; 
Radzionkowie i Sowicach. Nowe wyhory wyz# 1 
czonó na dzień 8 maja rb.

pMdzhnków w Tarnogórskiem. (ProdukęK j 
węgla i galmanu). Na konalni radzionkówsł# 
wydobyto 69-603 tonn węgla. Robotników za# i 
tych na kopalni 1670. na kopalni „Seget“ w i# 
siącu grudniu 1926 r. wy doby tu 654 ton gal#., 
mi. Załoga kopalni w tymże miesacu wynos1-1' 
133 robotników.

Wiadomości z Polski»
Grudziądz. (Prowokacyjna manifestacja Ni#l 

ców). O bezczelności Niemców grudziadzk#) 
świadczy wypadek następujący: Gromada N## 
ców, chcąc uczcić urodziny ekścesarza Wilhel# 
zebrała sie na ulicach Grudziądza i pocz#, 
wznosić okrzyki na cześć byłego cesarza. T# . 
rzyśzacy Niemcom łobuzy puścili w powie# „ 
kilka rakiet świetlnych. Cala ta banda, 
ktokolwiek mógł przeszkodzić prowokacji, # 
zeszła s-ię do domów.



Czarna dola robotnika polskiego w Niemczech.
W jednym z ostatnich numerów socjalistyczne

go pisma niemieckiego „Vorwärts“ pt. „Landarbei
ters Ende“ czytamy grozę budzący opis o doli pol
skiego robotnika.

W jednym z folwarków niedaleko Berlina słu
ży! kilkanaście lat jako parobek niejaki Stanisław 
Milan. Mimo podeszłego wieku, Milan służył dalej, 
Ponieważ właściciel folwarku solennie mu obiecał, 
że będzie miał starość bez troski i łaskawy chleb.

Po ośmnastu latach pracy, Stanisław Milaft.nie 
był już zdolny do większych wysiłków. Zamiast 
łaskawego Chleba zaczęto go jednak głodzić i bić.

— Marsz na Sybir ty polski łajdaku! — krzy
czał do steranego parobka właściciel folwarku.

Po kilku miesiącach zdołano tak życie zatruć 
staremu Milanowi, że w nocy poszedł do stawu i 
utopił się.

Właściciel folwarku odetchnął z ulgą. że pozbył 
się bezużytecznej siły. Zwłoki złożono w szopie z 
nawozem, gdzie szczury odbgryzły zmarłemu ręce 
1 twarz.

Opisując straszną dolę polskiego robotnika — 
’.Vorwaerts“ zwraca się pod adresem władz i wy
powiada swoje oburzenie, że dzieje się to w 2() wie- 
r;u i to niedaleko stolicy państwa niemieckiego.

Tragedia polskiej rodziny robotniczej we Francji,
W okolicach miasta Melan, we Francji, na fer- 

mie w miejscowości Coubert, pracowała para mał
żeńska Kopciów, 35-letm Stanisław i jego 21-letnia 
zona. Kopciowa powiła dziecko, poczem oboje o- 
•Puścili fermę z zamiarem znalezienia pracy gdzie
indziej, na dogodniejszych warunkach. Po tygodniu 
bezowocnych poszukiwań, głodni bez pieniędzy, 
Wrócili w okolice Coubert. Po drodze niemowlę, nie 
znajdując pokarmu w wyschłej piersi matki, kwiliło 
żałośnie. Wtedy rodzice zrozpaczenie, postanowi! 
się go pozbyć. Na skraju lasu Kopeć odebrał dziec- 
5° z rąk matki i udusił je własnemi rękoma. Tym
czasem matka stała o kilkaset kroków, zasłaniając 
sępie oczy i uszy... Następnie zakopali oboje zwlo- 
kJ w lesię. Niedługo potem zwłoki przypadkiem od
kopano. Żandarmeria wyśledziła sprawę i areszto
wała małżeństwo Kopciów.

i Potępienie jazzbandu i nowoczesnych tańców 
przez biskupów austriackich.

Jak „Wiener Diözesenblatt“ donosi, konferen
cja austriackich biskupów ponownie zajmowała, 
s?e na swera o-statn. posiedzeniu nowoczesnemi 
tańcami i podobnie jak przedtem zakazała wszy
stkim katolikom tych tańców, które są egzotycz- 
npgo pochodzenia i wyłącznie mają na celu pod
nieca,nie zmysłowości, który to cel ujawnia się w 
Pozycji tancerza, w strojach tancerek, w poszcze
gólnych figurach oraz w podniecającej zmysło
wość muzyce murzyńskiej, albo też w nieprzy
zwoitych tekstach piosenek, towarzyszących tań- 
^om. zgodnie z ich rytmiką.

Konferencja biskupów, uzupełniając to swoje 
oświadczenie, zaznacza, że wydany przez nią za
kaz nie dotyczy tych nowoczesnych tańców, które 
są wolne od nieprzyzwoitych, i erotycznych figur 

które wykonywane są bez jazzhandowej mu- 
'r^ki i bez nieprzyzwoitych piosenek. Takie tańce 
toogą być uważane za wykwintne tańce towarzy
skie.

Zakaz episkopatu austriackiego- ma brzmie- 
następujące:

„Wraz z papieżami Benedyktem XV i Piusem 
XI także my, biskupi austriaccy, potępiamy naj- 
kategoryczniej nowoczesne tańce międzynarodo
we, które niestety już znalazły dostęp do znacznej 
części rodzin chrześcijańskich, należących nawet 
do najlepszych kół towarzyskich. Do tańców tych 
zaliczamy t. zw. foxtrott, tango, onestep i shimmy, 
co- nie wyczerpuje jeszcze bynajmniej wszystkich 
rodzajów tańców, obłożonych zakazem. Oświad
czamy, że tańce te gą sprzeczne z obyczajami 
chrzęści fański end. że .a c.mzk'm grzechem i że 
matki chrześcijańskie nigdy nie mogłyby pogo
dzić ze swera sumieniem pozwolenia, aby ich do
rastające córki brały w tych tańcach udział, a 
spowiednicy byliby w danym wypadku zmuszeni 
takim osobom odm a,wiać rozgrzeszenia,“

GleMy pSeMeźne.
Katowickie kursy bankowe 

w dniu 3 Mew* 1927 r.
Płacono: za 100 złotych 47,03 marek niemiec

kich : za 100 marek niemieckich 212,75 złotych; za 
dolara amerykańskiego 8.97 złotych; za 100 fran
ków szwajcarskich 173,10 złotych.

Waluty zagraniczne na giełdzie warszawskiej 
w dniu 1 lutego 3927 r.

Płacono: za dolara amerykańskiego 8,93 zło
tych; za funt szterlingów angielskich 43,34 złotych: 
za 100 franków francuskich 35,17 złotych; za 100 
szylingów austriackich 126,18 złotych; za 100 ko
ron czeskich 26,50 złotych: za 100 lirów włoskich 
38,36 złotych; za 300 franków szwajcarskich 172,02 
złotych; za 100 guldenów holenderskich 357,40 zło
tych.

Kurs złotego na giełdach zagranicznych 
w dniu 2 lutego 1927 r.

Płacono: W Nowym Jorku za 100 złotych 
11 dolarów: w Londynie za funt szterlingów 
43,50 złotych: w Zurychu za 100 złotych 58,50 
do 58,75 franków szwajcarskich; w Pradze za 
100 ztotycti 377—383 koron czeskich; w Wie
dniu za 100 złotych 79,50 szylingów.

SpnKän tOMurzgst®.
Rybnik. Baczność Powstańcy Śląscy powiatu 

Strzeleckiego w Rybniku i okolicy! W niedzielę, dn. 
6. lutego rb. o godzinie 16 odbędzie się na sali pana 
Ćwika przy placu Wolności miesięczne zebranie. O 
najliczniejszy udział uprasza Zarząd.
Kwartalny Zjazd Delegatów placówek Chorągwi 

Śląskiej Związku Hallerczyków.
Następnej niedzieli odbędzie się w Katowicach 

w sali Domu Związkowego przy ul. Mickiewicza 
kwartalny zjazd delegatów placówek Chorągwi 
Śląskiej Związku Hallerczyków. Otwarcie Zjazdu 
nastąpi o godz. 9,30.

Przypomina się zarządom placówek obowią
zek wysłania przypadającej liczby delegatów wzgl. 
usprawiedliwienia w terminie swej nieobecności."

Zjazd Śląskiego Związku Harcerstwa. Zarząd 
oddziału Śląskiego Związku Harcerstwa Polskiego 
zwołuje zjazd oddziału na dzień 13 lutego 1927 r. 
godz. 9-tą do Katowic z następującym porządkiem 
obrad: Godz. 9—9,30 otwarcie zjazdu, wybór pre
zydium, powitania, godz. 9,30—9,45 sprawozdanie 
roczne zarządu oddziału, godz. 9,45—10,05 sprawo
zdanie Kom. Chor. Męskiej i żeńskiej, godz. 10,05 do 
10,30 referat: „Harcerstwo i starsze społeczć, godz. 
10,30—10,45 wybór członków Z. O., Kom. Re wiz., 
Sądu Har., godz. 10,45—11,15 dyskusja nad sprawo-

TEATR POLSKI.
Opera „Sprzedana narzeczona“ w 3 aktach

Fryderyka Smetany.
j . Czesi słyną z muzykalności. Mają przepiękne 
, Zleła muzyki, które rozgłosiły imię czeskie na cały 
f^at bo dzieła te są również cennemi klejnotami 
•Języki międzynarodowej wogółe. Do takich arcy- 

ZłeJ sztuki należy opera „Sprzedana narzeczona“ 
|enjalnego Smetany, która triumfuje na wszystkich 
cenach świata swą przecudną melodyjnością. Prze- 

^ewszystkiem czaruje ona nas Polaków bratnią, 
mwiańską swoistością. Słuchając rozkosznych 
zwięków tej opery, zapomina się, iż jest to czeska 

r^era; melodje takie swojskie, talkie miłe jakby były 
popłynęły z pod pióra naszego mistrza Moniuszki!

I jzytem libretto jest tak piękne, jakby wyjęte z na- 
Ze! kochanej polskiej wsi. że wieczór spędzony na 

Przedstawieniu tej ślicznej opery należy rzeczywi- 
•C'e do najpiękniejszych. Jeżeli jeszcze wykonanie 

3 opery stoi na odpowiednim poziomie, to nikt nie 
'-'Puszcza teatru bez głębokiego zadowolenia. 
.Dyrekcja teatru katowickiego, która nas zazna- 
• miia Już z tyloma przecudnemi klejnotami muzy- 
■ nemń nie omieszkała nam przedstawić i tej perły 

, Uzyki czeskiej. Perłę tę podała nam w przepięknej 
,J*atej oprawie dek or acy jno-k os t j um o w ej. Deko- 
y3'c P- Kobrynia są tak wspaniałe i efektowne, że 
tji rw. widzów odrazu panuje nastrój przychylny 
2fy^ziela. Co do strojów, to zaznaczyć należy, iż 
Ł sprowadzone aż z Pragi samej, co ułatwił 

Zedewszystkiem tutejszy konsul czeski. Krótko

I mówiąc wystawa tego arcydzieła była nader sta- 
| ranna. To samo odnosi się do wykonania strony m= 
| stnmentalnej. Wprawdzie nie zadziwia nas już do- 
j skonałe wykonanie tej strony, bośmy przywykli 

mz do tego, że wszystko, co dyryguje p. kapelmistrz 
Milan Zuna musi byc doskonale i że inaczej być 
me może, bo to przecież Zuna dyryguje, a nie in
ny! Ale tym razem p. kapelmistrz Zuna jeszcze był 
lepszy, jeszcze doskonalszy. Z nrawdziwą maestrją 
z głębokiem przejęciem i natchnieniem wydoby
wał z orkiestry przecudne dźwięki i czarujące me- 
.odie Smetany. Tylko tak mogło dźwięczeć w du- 
szy genjalnego kompozytora, jak je interpretował 
p. Milan Zuna, który sam jest Czechem i zna duszę 
czeską najlepiej.

A poszczególne artystki i artyści? Wszystkie i 
wszyscy bez różnicy doskonale wywiązali się z za
dania. Jako „Snrzedana narzeczona" Marynka cza- 
rającą była p. Lubicz. Śpiewaczka ma głos zachwy- 
cająco piękny. Doskonale grał i śpiewał p. Bedle- 
wicz jako Janek. Wie.e śmiechu budź if doskonały 
w grze i śpiewie o. Stępniowski a p. Mazanek w 
roli Kecala-swata imponował swym pięknym gło
sem i dobrą grą aktorską. Wędrowna trupa cyrko
wa była wyborna, bo też przedstawiali ją artyści 
tej miary co Domoslawski, Karasiński, Zdanowska 
i inni.

Ogólnie podobały się naturalnie tańce, które 
tym razem wyróżniały się korzystnie od zwykłych 
baletowych sztuczek.
Krótko mówiąc: Wieczór spędzony na przedstawie
niu „Sprzedanej narzeczonej“ to uczta duchowa dla
każdego.

zdaniami, godz. 11,15—11,30 wolne wnioski i zam- , 
knięcie zjazdu, godz. 11,30—11,45 przejście na 
Mszą św. do kościoła NMP. Po południu odbędzie 1 
się posiedzenie zarządu oddziału. Zarząd oddziału : 
zawiadamia, że w zjezdzie mają prawo głosu; ; 
członkowie z. o., podharcmistrze(ynie), członkowie ; ,f| 
czynni, przewodnicy(ce), pełnoletni, delegaci zrze- ^ 
szeń, starsze harcerki, delegaci Kół Przyjaciół Har
cerstwa. Wszyscy wyżej wymienieni winni ure
gulować do dnia zjazdu swe obowiązki organiza
cyjne, Wszelkie wnioski do poruszenia na zjezdzie 
winny był nadesłane do zarządu oddziału do dnia ; j 
10. II. 27. na ręce wiceprzewodniczącej dh. W. Jor- I 
tianówny, Katowice ul. Wojewódzka 29 II p. „Czu -. $ j 
waj.“ Przwodniczący zarz. oddz, Dr. Grażyński. j

Rßzw#nl0 zngm%Bk z nr. Ho „Rleöüeli'.,
Rozwiązanie zagadek z nr. 4-go „Niedzieli“.

Skok konikowy. ■ * ;
Za wsią kapliczka stoi prastara ||j
Przy dróg piasczystych rozstaju, .. |
Przed nią się dzieci modlą do Bo:.
Proszą o szczęście dla kraju.
Proszą gorąco: Daj dobry Boże ' |
Z kłosem dojrzałym niwy, y
Daj wszystkim chleba i pomyślności 
A będzie kraj nasz zawsze szczęśliwy f f
A kraj nasz będzie zawsze szczęśliwy! :

(Dzwonek z dnia 17 września 1926 r.) I
Łamigłówka sylabowa.

Bolesław — Opal — Żelazo — Ernestyna — 
Neptun — Akacja — Rudolf —Opoka — Dzwoniec 
— Zabrze — Estonia — Niemen — Irena — Eufrat 

BOŻE NARODZENIE.
Wizytówka:
DENTYSTA.

Szarada.
Kuku — kury — rydza — kukurydza.

Dobre rozwiązanie wszystkich zagadek nad 
słali: Jan Krenzel z Janowa, Herman Kucharczyk 
Łazisk Dolnych, Leopold Kawka z Szarleja, Frai . : 
clszek Beldzik z Szarleja, Paweł Wyleżalek z Szar
leja, Wiemik z Brzozowie, Wiłem Paluch z Szar
leja, Wincenty Somorowski z Radzionkowa, Błażej 
Świerczyński z W. Piekar, Janba z Roździenia, Jó
zef Mecnerowski z Jankowie. (Listy z wiadomo
ściami, korespondencje do umieszczenia w gazecie, 
nic nie kosztują, tylko przesyłka pocztowa). Au
gustyn Cop z Bielszowic. Józef Morawiec ze 
Świętochłowic.

Dobre rozwiązanie łam. syk, wizytówki i sza
rady nadesłali: Jan Tatarczyk z Dolnych Marklo
wic. Jan Porembski z kopalni Ema po w. rybn.
Roz. Baron z Kosztowa. Franciszek Kaczmarek z 
Brzezin Si. Agnieszka Bacianka z Chorzowa. Ju- 
!ja Brzęczkowa z Pawłowa. Józef Rogalski, Boj
szowy Dolne. Ryszard Marek z Kochłowic. Fran
ciszek Sosna z Czyże wic. Emanuel i Wiktor Sko- _ 
rupa ze Szarleja. Ancia i Matylda Sroka z W. Pie- , \ 
kar. Franciszek Cz wio rok z Kobielic. Karol Szoj- ’ :: 
da z Wartogłowca. Alojzy Fuczyk z Goczałko
wic. Michał Brosz z Chudowa (nagrody otrzyma- , C i 
ją ci, którzy wszystkie zagadki rozwiązali. Może t 
na inny raz los padnie na Pana, prosimy o wyrozu- 
mienie). Józef Werner z Lipin. Paweł Włodarz z ; 
Chudowa. Joachim Szkatuła z W. Turza. f

Dobre rozwiązanie skoku konikowego, wizy
tówki i szarady nadesłał: Alfons Jędrosek z Lubo- 
mji. : :

Dobre rozwiązania lam. syk i wizytówki nade
słali: Józef Niestrój i Róża Pichaida z Chorzowa. ; 
Jadzia Paczynówna z Hajduk W. Gertruda Tlatiik 
z Nowych Hajduk. Jerzy Gruszka i Ryszard Lelek, : 
koledzy szkolni z Katowic-Załęża. Nikodem Tcma- 
nek z Kamienia. Daniel z Cieimic. Antoni Organi- 
sciok z Chudowa. Adam Jarosławski z Pszów- : 
sklcli Dołów. B. Bekierz z Rudy.

Dobre rozwiązania lam. sylabowej i szara# 
nadesłali: Ludwik Czarnynoga z Bierunia. Ema
nuel Kozieł z Turza.

Dobre rozwiązania wizytówki i szarady nade- _; 
słali: Jan Szczygieł z Hajduk Wielkich. Franciszek C 
Krzysiek z Dzieckowic. (Kalendarz nie wyszedł 
naszym nakładem; trzeba się zwrócić do „Kaicliką 3 
Codziennego“ w Bytomiu (Beuthen O.-S.) Stefan . 
Grabiec z kol. Karkoszki. Matylda Bakówna z ; 
Chorzowa. Micha? Kruczek z Jedłownika. Jan - 
Nita z Kończyc. Józef Kuczyński z Zarzecza.

Dobre rozwiązanie wizytówki nadesłali: Paweł - 
Bartoszek z Blachówki. (Musisz częściej i wszy
stkie' zagadki rozwiązać, to możesz otrzymać na 
grode. Red.) Joachim Twyrdy z Kończyc. Józef 3 
Sorek ze Ścierń. Józef Dziuba z Rybnika.

Dobre rozwiązanie szarady nadesłali: Marja 
Lewandowska z Krywałd, Śmietana z Kochłowic.

Za dobre rozwiązania wszystkich zagadek pad! 
los na Wiemika z Brzozowie; Jana Krenzela z Ja
nowa; Pawła Fudałły z Kończyc.

Listy z rozwiązaniami zagadek należy od dziś 
adresować: „Katolik Polski“ Dział zagadek, Kato
wice, Rynek 12.

—oOo—■



1. . . . . . . . . . . . . . SPORT . . . . . . . . . . 1=
Cenne dla sportu rozporządzenie Rady Ministrów.

Dnia 28 stycznia 1927 r. na wniosek ministrów 
spraw wojskowych, wyznań religijnych i oświece
nia publicznego oraz spraw wewnętrznych, Rada 
Ministrów uchwaliła rozporządzenie w sprawie u- 
twcrzenia Państwowego Urzędu Wychowania Fi
zycznego i Przysposobienia Wojskowego, Rady 
Naukowej W. F. oraz wojewódzkich powiatowycli
1 miejskich komitetów W. F. i P. W.

Kredyty na W. F. i P. W. przewidywane będą 
w odpowiednich częściach budżetu Państwowego 
na rok 1927 około 2 000 000 zł.) na czele Urzędu 
stać będzie dyrektor mianowany przez ministra 
spr. wojsk. ppłk. J. Ulrych. Zadaniem Rady Nau
kowej W. F. będzie prowadzenie badań wydawa
nie opinji i stawianie wniosków w zakresie po
wszechnego w. f. w sprawach wniesionych do tejże 
Rady przez F. U. W. F. i P. W.

W skład Rady naukowej wchodzić będą: mini
ster spr. wojsk., osoby powołane przez niego w po
rozumieniu z ministrami W. R. i O. P. oraz spr. 
wcwn dyrektor P. U. W. F. P. W. naczelnik Wy
działu Ftigj. Szk. i W. F. w M. W. R. i O. P., oraz 
generalny dyrektor zdrowia publicznego — ogółem 
nie więcej jak 25 osób, mianowanych na okres
2 letni.

W skład komitetów wojewódzkich W. F. P. W. 
wchodzić będą wojewoda, dowódca okr. korp. ku
rator okręgu szkolnego oraz 4 członków powoła
nych przez ministra spraw wojsk.

Komitety powiatowe wzgl. miejskie w ilości 
max. 20 członków powołuje przewodniczący komi
tetu wojewódzkiego z pośród społeczeństwa. Prócz 
tego współpracują w nich wyznaczeni przez wła
dze: oficer P. W. i oficer instrukcyjny.

Najdrobniejszem ogniwem państw, urzędu 
W. F. i P. W. będą komisje miejscowe złożone z 
przedstawicieli klubów i stowarzyszeń sportowych. 
Przewodniczącym takich komisyj będzie oficer in
strukcyjny.

—=[Xj=—

Niedziela dnia 30. 1. 27, Boisko Wirek (Nowa 
Wieś).

Na boisku K. S. „Wawel“ Wirek odbył się 
mecz przyjacielski pomiędzy K. S. „Wawel" Wirek 
i K. S. ,Zgoda“ Bielszowice.

Pomimo zaśnieżonego boiska należał ów mecz 
do batdzo ciekawych, gdyż drużyna Wawelu na

leży do jednych z najsilniejszych drużyn w naszym 
okręgu, a drożyna Zgody w odmłodzonym składzie 
rokuje wiele nadziei w przyszłości. Drużyna 
Zgody przewyższała swego przeciwnika pod każ
dym względem i pokonała go w stosunku 13 : 0, 
półczas 4 : 0 dla Zgody. Przedtem odbyły się za
wody pomiędzy II. drużynami, i wyszła zwycięsko 
drużyna Wawelu w stosunku 3 : 2. Bramki dla 
Zgody zdobyli: Ulbrich 5, .Urbańczyk 3, Michallak 
2, Buszka 2 i Weszka 1.

Niedziela dnia 23. 1. 27. r. Boisko Bielszowice.
Spotkanie przyjacielskie pomiędzy K. S. „Zgo

da“ Bielszowice i K. S. „Unja“ Kończyce, 'lecz 
prowadzono w szalonem tempie, którego drużyna 
Unji nie wytrzymała i też uległa w stosunku 9 : 3. 
Półczas 3 : 2 dla Zgody. 1 tu także drużyna Zgody 
przewyższyła pod każdym względem i wygrała 
zasłużono.

Bramki zdobyli: Ulbrich 4, Urbański 3, Weszka 
i Buszka po 1. Z drużyny Unji bardzo dobry bram
karz oraz lewy obrońca Dusza, natomiast bracia 
Waniek i prawy skrzydłowy Majewski za wiele 
hałasują podczas gry.

Boisko K. S. Chorzów dnia 31. 1. 27. r.
KS, Śląsk I sen. — KS. Chorzów I sen. 3 : 3.
KS. Śląsk II sen. — KS. Chorzów II sen. 0 : 1.
KS. Śląsk I jun. — KS. Chorzów I jun. 1 : 0.
KS. Śląsk II jun. — KS. Chorzów II jun. 2 : 2.

Śnieżyste boisko i sędzia zahamowali rozwój 
drużyn. Widzom na boisku zaleca się lepsze za
chowanie się wobec graczy.
KS. „Silesia“ I Łagiewniki — KS. „Powst. ŚI. IÜ“

I Król. Huta 7 : 1.
KS. ..Silesia“ H Łagiewniki — KS. ,P,owst. Śl. III"

II Król. fiuta 8 : 3.
Przez cały czas gry miała drużyna „Silesji“ 

zupełną przewagę.

♦ ♦ ♦' '"I" ♦

rannie Biarassn ieiesnmczne.
Sowieckie fantazje.

Moskwa (AW). Po chwilowej przerwie pra
sa sowiecka znowu zaczęła karmić swoich czytel
ników nieprawdopodo-bnemi kaczkami, na temat 
Polski i zamierzeń politycznych rządu polskiego. 
Ostatnio pisma sowieckie przynoszą wiadomość, iż 
do Warszawy przybyli niewymienieni z nazwiska 
politycy angielscy, którzy mają za zadanie prze
szkodzić ewentualnemu porozumieniu polsko-so
wieckiemu i przeprowadzić pośrednictwo pomię
dzy Rządami polskim i litewskim dla stworzenia o- 
środka jednolitego frontu sąsiadów zachodnich 
SSSR zwróconego przeciwko temu państwu.

Rząd sowiecki chce interweniować w Chinach.
Pekin. (AW). Rząd sowiecki poza spotęgo

waną pomocą w siłach oficerskich i amunicji dla 
wojsk kantońskich zamierza wysłać na wody chiń
skie posiadane przez siebie w porcie Władywostoc- 
kim statki wojenne, zaznaczając w ten sposób jesz» 
cze raz swą solidarność z Kantonem. W poselstwie 
angielskiem panuje przekonanie, że w razie zreali
zowania podobnej próby angielskie okręty wojenne 
niezwłocznie zlikwidują demonstrację sowiecką.

Bandytyzm w Rosji.
Moskwa. (AW). Nowa fala bandytyzmu i 

chuligaństwa wzrasta w sposób zatrważający. 
Zwłaszcza silnie objawy te ujawniają się w mniej
szych miastach, nie są jednak od nich wolne i wię
ksze centra, w szczególności Leningrad, zyskał so» 
hie smutny rozgłos. Według doniesień z Leningradu 
dokonano tam ostatnio wielkiego napadu bandyc
kiego na kasę tramwajów miejskich. Po zamordo
waniu kilku funkcjonariuszy bandyci dostali się do 
kasy skąd zabrali około 300 000 rubli.

Bezrobocie wzrasta w Rosji.
Moskwa. (AW). Ostatnie dwa miesiące przy

niosły rażący wzrost bezrobocia, które wywołane 
lest w pierwszym względzie powodami poza go
spodarczemu, tj. nieustannym napływem sił robo* 
czvch ze wsi do miasta, co przyjmuje charakter zu
pełnie żywiołowy. Pogłębiający się kryzys przemy
słowy pogarsza jeszcze ten stan. Na 1 lutego ilość 
bezrobotnych doszła już do 1.450.000 wraz zaś z za
trudnionymi poniżej 50% czasu pracy w tygodniu 
roboczym, wynosi przez 2 miliony.

Nakładem „Katolika Polskiego“ spółki wydawniczej z ograni
czoną odpowiedzialności w Katowicach. Za redakcję odpowiada 
Franciszek Godula w Król. Hucie. Drukiem Drukarni 
Kat-llckiei. Spółki Akc. w Katowicach, ulica Warszawska 58.

Siam era

UJ

sza

iBjlBBSIV W ŚWlBGie M ÜB ÖWEiBBiB■lal, szyi lasier siliła I amorów
„LODIX"

wyborowa wosiowo-lewoiywo posła do obuwia
„SIGELLA“
woskowa lagrowa do podłóg
„S1SJAX“
groszek do szorowooia.

Generalne zastępstwo na Górny Śląsk
LEOÜHRO SIEGMUND
KATOWICE, ulica 3-go Maja nr. 23.

Oszczedzoliirc:
oto hasło chwili, a oszczędność to

podstawa dobrobytu
na przykład: składając co miesiąc zł 10 
na oprocentowanie po 13 % ueSiSadm- 
my po upływie 1© lat srsmę zł 2240 
a po upływie lat 2© sumę zł 9I0Ö 
a więc procent msavBMSs&emim
ftapiteSM po - zł, 100 miesięcznie

Przyjmujemy depozytu w złotych i 
walutach zagranicznych.
Bank istnieje P. K. O. 301.307 Katowice
> lat 25 Telefon nr. 1195

Bank ludowy
Spółka zap. z nieogr. odpow. 

Jfóffólerosf^ca 3ULitta ulica Sobieskiego 8.uinuti

le wlorel, dnia 15. Iiteoo 1927 r.
o godz. 9-tej rano

odbędzie się w magazynie konfiskat 
Urzędu celnego Katowice publiczna licy
tacja towarów pochodzących z przemyt
nictwa.

Spis towarów przeznaczonych do 
sorzedaży można oglądnąć w kance- 
larjt wyżej wymienionego Urzędu w 
godzinach urzędowych.

Naczelnik Urzędu celnego.
(—) Schenk.

DLA PRZEMYSŁU 
I HANDLU w WY- 
KW1NLNBM wy

konaniu DO
STARCZA

DRUKARNIA KATOLICKA S.A.
KATOWICE. WARSZAWSKA 58

CHOROBY
wszelkiego rodzaju oraz choroby kobiece 
i zastarzałe rany leczy się z dobrym 
skutkiem środkami naturalnymi.

Kamienie żółciowe usuwa się w kró
tkim czasie.

Przyrodolecznictwo 
Eleonory Frąckowiakowej

Królewska Huta, Rynek 2
obok Magistratu.

MEBLE KLUBOWE!
kanapy pluszowe i gobelinowe, oto
many, materace patentowe kupuje 

się najtaniej u

Hopp© i Thie
Mistrze tapicerscy i dekoracyjni. 

KATOWICE, ulica Kościuszki Nr. 12. 
Przyjmujemy reparacje prztścielania i mc.

Zgubioną książeczkę 
wojskową na nazwisko 
Walczuch Paweł Wiel
kie Hajduki ul. Miarki 
nr. 6 unieważniam.

Walczuch Paweł.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii

Doszukuje na pierwszą 
hipotekę. Kto? powie 
Redakcja ,Kato lika Pols 
kiego" w Katowicach.

Lekarz chorób wewnętrznych skórnych i wenerycznych
Dr. Zygfryd Littman

Królewska Huta, ulica Katowicka 1.

;g|i, plomby, koroay.
Józef Fanty, tolysla
łiról, linta ul, Wolności 31

Dla Urzędników 10 do 15 °/0 zniżki.
^ ^ A A WII^IIII

PORTIERA
przyjmie od zaraz większa firma hand
lowa w Katowicach, człowieka uczc - 
wego i dobrze poleconego. Inwalidzi, 
którzy zamieszkują w obrębie miasta 
Katowic, mają pierwszeństwo. 
Zgłoszenia tylko piśmienne z dołącze
niem krótkiego życiorysu, przyjmuje 

pod „Portjer“
Administracja „Kato ika Polsk'ego“ w

przywraca pod gwa- 
rancjąpierwotnyko- 
or aptekarza Jana 
Qadebuscha Axela- 
Urizalma w butel
kach po 4 zł do na
bycia w wszystkich 
lepszych drogerjacb, 
i aptekach lub 
wuost w firmie J. 
0 ,i ebuscha, Poznań 
ut. Nowa 7, Baza.

Panie i Panowie
(domokrążni) w każdej miej
scowości mogą przez sprze
daż dobrych i pokupnych ar
tykułów pierwszej potrzeby 
domowej zarobić bez prze
sady dziennie

20 
i więcej, 
pracy doi 
pewniony. Zdolności facho
we nie konieczne. Bliższo 
informacje oraz cenniki wy
syła bezpłatnie firma Polsjo 
Dom Handlowy Bukowiec* 
i Ska. Poznań, ul. Patrol* 
Jackowskiego 35.

Przy intensywnej 
6d na stałe z*"


