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TELEGRAMY.
Narady Komisji sejmowej nad dekretami
prasowymi.
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Warszawa. Sejmowa komisja prawnicza pod
przewodnictwem dra. Marka (PPS.) rozpoczęta w
środę rozważanie obu dekretów prasowych z dnia
10. maja 1926 r. Referent pos. Liebermann (PPS.)
aał ,°gólny pogląd na charakter obu dekretów, a
ponieważ dekret o prawie prasowem dopuszcza ewen. ne zmiany, wymaga dłuższego czasu, przeto ogra
nicza się do rozważania tylko dekretu o rozszerzaniu
nieprawdziwych wiadomości i zniewag. Dekret ten
zdaniem referenta jest przesiąknięty duchem policy)
nym, odznacza się wielką surowością kar i bynaj
mniej me odpowiada potrzebom państwa ani spo
;^Lens<?a, gdyż obowiązujące ustawodawstwo za
dostateczne w tej mierze przepisy ochronne
to dekret jest właściwie zredagowany w sprze
cznosci z dekretem o prawie prasowem, gdyż oba
dekrety w niektórych punktach są odmienne, co
Pi owadzie musi do zamętu. W szczególności referent
kr ytykuje postanowienie dotyczące ocrony czci Prezydenta Rzeczypospolitej. Wobec tego postanowienie
° r'lżeniu Pradze Prezydenta każda krytyka Pre
zydenta byłaby _ niedopuszczalna. Poseł Sommer, n. (K. 2yd.) zwraca uwagę na specjalne nie
bezpieczeństwo postanowień, które karzą metylko
rozpowszechnianie wiadomości nieprawdziwych, ale
nawet przekręconych^ Pos. Łypacewicz (Wyzwól.)
Przychyla się do zdania referenta, że dekret nie da
S1S utrzymać. Pos. Matakiewicz (K. Kat. Lud.)
wnosi, aby podkomisja, która się zajmie dekretem o
Pi a wie . prasowem, rozważyła zarazem przepisy o
ochronie czci Prezydenta. Poza tern zabierali głos
Pos.^ Seyda (ZLN.), oraz Hartglass (K. Żyd.). Po
ukończeniu» dyskusji, komisja przy obecności 22
Posłow jednomyślnie uchwaliła uchylenie dekretu o
rozszerzeniu nieprawdziwych wiadomości i zniewag,
»prawa ta znajdzie się prawdopodobnie już na
czwartkowemu posiedzeniu Sejmu. W czwartek przed
południem komisja prawnicza przystąpi do rozpraw
u a dekretem o prawie prasowem.
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Zmiana ustawy nauczycielskiej.
Warszawa. Sejmowa komisja oświatowa wy
słuchała referatu p. Nowickiego (Wyzw.) w sprawie
zmiany ustawy o ustaleniu i wynagrodzeniu nauczy
cieli szkół powszechnych. Referent zaznaczył, że w
myśl dotychczasowej ustawy z dnia 1-go sierpnia ub.
roku upływa termin, do którego nauczyciele szkół
powszechnych winni byli złożyć egzamma kwalifika
cyjne. Komisja przyjęła w trzeciem czytaniu projekt
noweli w tym sensie, że termin zdawania egzaminów
przedłuża się do sierpnia 1929 r. a dla kresów wscho
dnich do sierpnia 1930 r.

Podpisanie amerykańsk. umowy pożyczkowej
W a, r s z a w a. W środę odbyła się dłuższa kon
ferencja na zamku w obecności Prezydenta Rzeczypo
spolitej i Marszalka Piłsudskiego przy udziale wice
premiera prof. Bartla i Min. Skarbu Czechowicza. Po
odbyciu tej konferencji Minister Skarbu przyjął nie
zwłocznie przedstawicieli konsorcjum amerykańskiego
i po podpisaniu umowy o kredyt krótkoterminowy w
wysokości 15 milj. dolarów, dokonał wymiany odno
śnych dokumentów, oraz listów, stwierdzając zgod
ność poglądu obu stron na sprawę realizacji pożycz
ki stabilizacyjnej. Realizacja pożyczki stabilizacyjnej
ma nastąpić niezwłocznie, gdy tylko rząd polski uz
na, że warunki rynku amerykańskiego na to pozwolą.

Przed polepszeniem stosunków
rosyjsko-polskich.

Berlin. Socjalistyczny „Vorwaerts” w sprawie
ukończenia obecnego zatargu polsko - sowieckiego oraz podjęcia rokowań o pakt gwarancyjny między
Polską
a Sowietami pisze: „Szczególnie pocieszające
;
jest zarządzenie wznowienia rokowań o zawarcie
paktu gwarancyjnego m*ędzy Polską a Rosją Sowiec
..
ką. Zdaje się, że powrót Cziczerina do Moskwy —
wpłynął uspokajająco na podniecone umysły w Rosji.
Cziczerin, który w ostatnich czasach odbył konferen
cję zarówno z Poincarem, jak Brian dem, Marxem i
Stresemannem zdaje sobie lepiej sprawę z położenia
politycznego zagranicą, niż zamknięci na zamku w
Kremlu politycy sowieccy, których niedorzeczne prze
mówienia i artykuły w ostatnich czasach były najwi
Prace Komisji skarbowej.
Warszawa. Sejmowa Komisja skarbowa po doczniej podyktowane przez panikę, jaka ich ogarnę
Wysłuchaniu referatu p. Rusinka (Piast) w sprawie ła. Ukończenie polsko-sowieckiego zatargu a przedeodstąpienia majątku Witkowice Umwers. Jagielloń wszystkiem wznowienie rokowań o zawarcie paktu
skiemu postanowiła sprawę tę załatwić w formie re bezpieczeństwa i gwarancji między Moskwą a War
zolucji pod adresem rządu, a nie w formie ustawy. szawą zada śmiertelny cios propagandzie międzynaro
Następnie komisja przekazała pos. Rusinkowi wnio dówki bolszewickiej przeciwko rzekomemu niebezpie
sę- pos. Toczka w sprawie podatków wojskowych, czeństwu wojny.
W-6“1 ?Prac°wania go w formie projektu ustawy.
Chamberlain o rosyjskiej polityce Anglii.
reszcie komisja przekazała pos. Manaczyńskiemu do
Londyn. Odpowiadając na pytania w izbie
zreferowania na najbliższem posiedzeniu wszystkich
gmin Chamberlain oświadczył, że podczas narad
bowe" W Prezydenta Rzeczypospolitej natury skar- 6 mocarstw w Genewie wyjaśnił powody, dla któ
rych Wielka Brytania zerwała stosunki dyploma
tyczne z Rosją Sowiecką. Odpowiednie wyjaśnie
Narady nad położeniem gospodaraem.
nia co do aktualnych spraw politycznych dawali
ci F a r s z ą w a. Sejmowa komisja budżetowa wy również inni biorący w naradach udział ministro
słuchała na środowem posiedzeniu 4 referatów. Pier wie. Nie uczyniono w Genewie z strony angiel
wszy pos. Zaręby (PPS.) w sprawie położenia go- skiej żadnej propozycji odbycia wspólnej konferen
i o arczego ludności wsi i miast drugi pos. Chą cji z Rosją Sowiecką, ani też podjęcia jakiejkolwiek
dzyńskiego (NPR.) w sprawie ustalenia zasaa polityki wspólnej akcji w związku z zagadnieniem Rosji.
gospodarczej państwa, trzeci pos. Byrki (Piast) w Każdy rząd — mówił Chamberlain — winien upra
»prawie położenia gospodarczego wsi, czwarty pos. wiać politykę jak najlepiej dostosowaną do intere
nanaczynsiaego w sprawie polepszenia bytu urzędów sów swego państwa. Chamberlain ponadto stwier
Na Posiedzeniu byli obecni delegaci dził, że odniesione przez delegatów innych państw
vvvan?arbu Przem- i Handlu, oraz Rolnictwa. Po wrażenia, że Wielka Brytania nigdy nie miała za
nńin?SPn,1U referafów komisja postanowiła odbyć o- miaru stworzenia bloku antysowieckiego, były w
1
fek nn ySPuf^- nad zgłoszonemi wnioskami w czwar- zupełności zgodne z rzeczywistością. W dalszym
ciągu swego przemówienia Chamberlain potwier
dził informację, że odwołana została z Szanghaju
brygada wojsk indyjskich, która, jak wyjaśnił mi
nister. nie jest tam już potrzebna wobec nadejścia
posiłków innych.
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Ostrożnie z ogniem!
W ostatnich czasach pojawiają się w dzienni
kach wzmianki o tern, że na Śląsku Opolskim za
chodzą niemiłe zajścia w odniesieniu do ludności
polskiej. Przechodniów, idących najspokojniej uli
cą, zaczepia się za to, że rozmawiają pomiędzy
sobą po polsku. Nawet podczas uroczystości ko
ścielnych śpiewy w języku polskim wywołują gło
śne oburzenie niektórych ludzi. Są to narazie ob
jawy sporadyczne, jednak dosyć charakterystyczne
i nie można ich pominąć milczeniem.
Stosunki górnośląskie są bardzo skomplikowa
ne. Granica rozdzieliła zrośnięty ze sobą orga
nizm i oddała jego części pod różne władze. Tak
w polskiej, jak i niemieckiej części znajduje się lud
ność, mówiąca po polsku i pon iemiecku. W uzna
niu tego faktu konwencja genewska zagwaranto
wała swobodę języka w obydwóch częściach
Śląska.
Zdawaćby się mogło, że naturalne prawo lud
ności do swobodnego używania języka, który uważe za swój rodowity, szanowane będzie nietylko
z nakazu, zawartego w układach i przepisach, ale
także z poczucia wewnętrznego, jakie powinien
mieć każdy naród cywilizowany. Kto bliżej wsłu
chuje się w tętno życia górnośląskiego, zauważy
jednak dosyć ciekawy objaw. Na niemieckim Ślą
sku już na pierwszy rzut oka uderza dziwny fakt,
że mowy polskiej niemal wcale nie słychać, pomi
mo, że rdzenna ludność w olbrzymiej większości
jest polska. Objaw ten zauważyć można przedewszystkiem w miastach. Chociaż mieszka w nich
spora liczba Polaków, to jednak objawiają oni dzi
wną jakąś lękliwość. Rozmowy ich na ulicach lub
w lokalach publicznych prowadzone są półgłosem,
a tam, gdzie znajduje się większe zbiorowisko lu
dzi, rozmawiają między sobą po niemiecku.
Nie można się temu dziwić! Rodacy nasi pa
miętają dobrze cięgi, jakie znosić musieli za każdy
objaw polskości w czasach poplebiscytowych, aby
mieli ochotę narażać się na dotkliwe następstwa
swej odrębności językowej i narodowej. Wiedzą
też z doświadczenia, że gdy pierwszy lepszy tak
zwany patrjota niemiecki wyrazi oburzenie, skoro
ktoś w jego obecności mówi po polsku, inni Niemcy
nie ujmą się za napastowanym. Bo wymyślanie
na wszystko, co polskie, należy tam do objawów
patriotyzmu, a karcenie wybryków szowinistycz
nych poczytywane jest za brak patriotyzmu!
Gdzieindziej wybryki takie spotkałyby się z pię
tnowaniem przez prasę i opluję publiczną. Niestety
Polacy na Śląsku Opolskim zbyt są słabi, aby mo
gli rozporządzać środkami skutecznej propagandy,
Nikt za nimi nie stoi, otoczeni są murem rozpano
szonego nacjonalizmu, importowanego z głębi Nie
miec i terroryzującego tolerancyjne usposobienie
I niemieckich Górnoślązaków.
Jakżeż inaczej wyglądają stosunki pod tym
względem w Województwie! Na ulicy, w kolei,
w lokalach, słychać bardzo głośno język niemiecki.
Nikomu nie przychodzi do głowy zwracać uwagę,
a tem mniej oburzać się na to. Jeśli czasem zda
rzały się wypadki zatargów na tem tle, to prasa
niemiecka Województwa podnosiła natychmiast
olbrzymi alarm, a za nią dzienniki w Niemczech za
mieszczały sążniste artykuły o prześladowaniu
Niemców w Polsce, robiąc z wybryku tej lub owej
— najczęściej podchmielonej —- jednastki skandal
europejski.
,
Naród polski ma w swej krwi poczucie tole
rancji i sam z siebie szanuje w każdym człowieku
jego odrębności narodowe. Niemcy korzystają tez
w całej pełni z tej naszej właściwości nieraz; v
sposób bardziej nawet niedyskretny, aniżeli by y
to na miejscu. Jeśli w narodzie niemieckim n
tego poczucia, to obowiązkiem władzy jest
”
wywanie społeczeństwa w tym duchu. Władz
opolskie zawsze twierdzą, że ,wykonywują lojal

pgsfeftowierrfa Ronwencff genewskiej 1 zasłaniają
się zawsze literą prawa. Ale właśnie to formalne
stawianie kwestii, a ignorowanie ducha traktatów
i poczucia sprawiedliwości powoduje, że ludność
niemiecka łamie te postanowienia, wiedząc, iż wła
dze nie będą dochodziły przykrości, na jakie nara
żeni są Polacy. Tak długo też nie nastąpią na
Śląsku normalne stosunki, jak długo władze szcze
rze, a nietylko formalnie, nie będą chciały czynić
zadość najpierwotniejszym zasadom ludzkości.
Jednym z powodów, które powodują dotych
czasową taktykę władz niemieckich i tamtejszego
społeczeństwa, jest nasza obojętność na los Pola
ków w Niemczech. Zajęci naszemi troskami nie
znajdujemy tej energji. jaką należałoby okazać wo
bec tej garstki naszych rodaków, tonących w mo
rzu niemczyzny. Gdyby jednak po tamtej stronie
granicy wiedziano, że czuwamy i potrafimy na ka
żdy wrogi objaw odpowiednio reagować, zastanowionoby się nieraz nad tern, czy praktyczną rzeczą
jest stosowanie dotychczasowych metod, Dalecy
jesteśmy od tego, aby propagować ideę odwetu za
każdą krzywdę, jaka stanie się naszym rodakom.
Ale niechże sobie tamtejsi patrjoci uprzytomnia, że
z czasem, gdy zbyt dotkliwe cięgi spadać będą na
cichych i spokojnych Polaków, może skarga ich
wywołać u nas zrozumiały odruch. Nie jest to
czynem patriotycznym, wywoływać odruchy, szko
dliwe dla swych rodaków!

mieckiej niesłychane oburzenie. Na poparcie moich
zapatrywań mogę powiedzieć z pewnością, że ani
Briand, ani Poincare nigdy nie wyrazili wobec Nie
miec, ani wobec Francji zapatrywań, aby Locarno
wschodnie miało być złączone ze sprawą ewakua
cji Nadrenji, oraz, jakoby przy tej sposobności ist
niejące granice na Wschodzie miały być uznane.
Do tej pory ze strony Niemiec nie otrzymano ża-'
dnych żądań w sprawie granic wschodnich, wiem
jednak, że po stronie Niemiec nie ma najmniejszej
skłonności do tego, aby obecnie pertraktować na
temat t. zw. Locarna wschodniego. Dzisiaj nie
można wogóle powiedzieć, kiedy nadejdzie odpo
wiednia chwila na poruszenie tego zagadnienia“
Ponieważ ów korespondent okazał się już raz
kłamcą, należy więc wątpić, czy i obecne jego do
niesienie polega na prawdzie.

iącymi kierunek demokratyczny, podczas gdy
w sejmie pruskim należy do rządu stojącego pod 1
przewodnictwem socjalisty i zwalczającego nacjo- ■
nałistów.
Te rozbieżności zmusiły centrum do wyjaśnię- <
nia sytuacji. Odbył się też w Berlinie zjazd rady
naczelnej, na którym uchwalono, że centrum będzie
w przyszłości w imię dobra narodu prowadzić po
litykę zupełnie niezawisłą. Jest to dowodem, iź
Centrum uniezależniło się od wszelkich wpływów"
i pragnie odeprzeć zarzuty jakoby zamierzało
stworzyć w walce parlamentarnej wspólny fron'
z nacjonalistami. Dotyczy to przedewszystkiert
sprawy ceł, ustawy szkolnej, odszkodowań dla by-t
łych książąt i t. d. Z drugiej strony zaznaczył sW
w czasie narad rozłam, a mianowicie kanclerz Marx
poddał ostrej krytyce stanowisko Wirtha, Ujaw^
niły sie dwa stanowiska: Wirtha, dążącego do roz
Gdansk i Rosja.
bicia koalicji rządowej z niemiecko-narodowymi i
Członkowie wycieczki kupców i przemysłow Marxa. dążącego do utrzymania koalicji aż do naj
ców gdańskich, którzy w ostatnich kilkunastu i stępnych wyborów, t. j. do roku 1928. Już z rezodniach bawili w Rosji sowieckiej, celem nawiąza \ lucji widać, jaki nastąpił kompromis pomiędzy
nie kontaktu z sowieckiemi sferami gospodarczemu : obydwoma kierunkami.
ogłaszają obecnie w pismach tutejszych wrażenia,
Zatarg graniczny francusko-włoski.
odniesione z podróży po Rosji. Stwierdzają oni,
że rozszerzenie eksportu rosyjskiego przez port
Odkąd Mussolini zaczął dążyć do tego, by Z
gdański zależy od zgody Polski na zaprowadzenie Włoch uczynić wielkie mocarstwo, stosunki jego
bezpośrednich taryf kolejowych z Rosją przez Pol z Francją stały się mało przyjacielskie. Głównym t
skę do Gdańska. Na podstawie rozmów z posłem f powodem tego jest fakt, że Włosi uważają te te- d
polskim w Moskwie oraz konferencji odbytej przez 1 reny Francji, które przylegają do ich granicy, za b
BsaeeeeBB członków konferencji w Warszawie, delegacja : włoskie i marzą o tern, aby je z czasem zagarnąć, k
gdańska wyraża nadzieję, że sprawa ta będzie nie | Mussolini wcale nie kryje sie z tymi zamiarami, a d
bawem pomyślnie załatwiona, na razie w formie faszyści jeszcze jaskrawiej uwidaczniają te zabór- p
prowizorycznej. Z drugiej strony import z Gdań i cze tendencje. Francja nie może patrzeć bezczyn-' i
MHMMMMMBHniiiHHHBBIlHnilUHHHHMIR
ska do Rosji zależy w pierwszej linji od przyznania l nie na te zamiary, w skutek czego obustronne sto- r
importowi rosyjskiemu kredytów. W związku i sunki, które podczas wielkiej wojny były bardzó „
Francja ł Polska — a Niemcy.
z tern pisma tutejsze donoszą, że delegacja gdań I przyjacielskie, oziębiły się znacznie. Dyplomaci n
Paryski korespondent ,,Danziger Neueste Nach ska uzyskała w warszawskich kołach urzędowych : obu państw mają wiele kłopotu z tern, aby nie do- i
richten“, autor znanych fałszywych wywiadów zapewnienie pełnego poparcia dążeń kupiectwa I puścić do dalszego zaostrzania stosunków i do n
z francuskim radykalnym senatorem Lamary’em gdańskiego, do rozwoju stosunków handlowych starć, które mogłyby wywołać nieobliczalne na- a
na temat niemieckich granic wschodnich a zwłasz I między Gdańskiem i Rosją. W tym celu miaro- i stępstwa. Wiadomo bowiem, że w naprężonych $
cza na temat t. zw. „korytarza polskiego“ nadesłał | dajne polskie koła rządowe zamierzają w przyśpie- | stosunkach najmniejsze nieraz zajście może stać sie
wczoraj pismu swemu z Paryża nową korespon ! szonem tempie uregulować sprawę taryfy transpor- ; iskierką, która spowoduje wybuch.
i s
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Przemiany
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nym niedawno w prasie niemieckiej. W artykule
W stosunkach wewnętrznych Niemiec zaczy- będzie niezawodnie powodem dyplomatycznych}
tym bar. Rheinbaben wykazuje niemożliwość ja -!
i przyczyni się doo dalszego oziębienia, f
kiegokolwiek kompromisu z Francją, która rzeko j nają dokonywać się przemiany, które mogą wy wyjaśnień
stosunków.
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dów z politykami francuskimi, ogłasza w swej no kierunkiem lewicowym, reprezentowanym przez nizinie góry Mont Cenis. Na tej odbywają
nizinie
znajduje
wej korespondencji dalszy wywiad z pewnym se byłego kanclerza Wirtha, a pomiędzy konserwa
wiele chałup, zamieszkałych przez ludność górnatorem francuskim, którego nazwiska nie wymie tystami, do których zalicza się także obecny kan- j| się
ską.
W skutek tego, że ćwiczenia odbywają sie
j
clerz
Marx.
Różnice
te
przybrały
nawet
formy
tak
nia: „Jestem zdumiony, że p. Rheinbaben sądzi,
|
ostrymi
nabojami, ludność zmuszona była usunąć
iż w miarodajnych kołach politycznych paryskich i ostrej walki, jakiej centrum jeszcze nigdy nie prze ; się z domów
wraz z rodzinami i całym dobytkiempragną złączenia sprawy ewakuacji Nadrenji ze żywało. Uwidaczniają się one też w sposób nie
Położenie
jest o tyle trudne, że granica idzie
zwykły
na
zewnątrz.
Centrum
zasiada
mianowi
sprawą locarna wschodniego. Wiem, że tego ro
dzaju żądanie wywołałoby w publicznej opinji nie cie w rządzie Rzeszy z nacjonlistami, zwalcza- i w tej miejscowości dosyć dziwnie, gdyż przecina
"
.............-i—i «————■ ' af
Klepała się po twarzy, głową rzucając na wsz*
bieta może być tak fałszywą, naówczas... prawdy nie ;
strony.
ma na świecie.
B. BOLESLAWITA.
— Cóż się stało! co. moja jejmość?...
Bił się tak z sobą, nie mogąc przyjść do spokoju... !
— Tylko niech pani majstrowa tego nie powiada
Koniec końcem wiedział tylko, że ją namiętnie ko- j
chał i że to, co wczoraj było "uczuciem ledwie i tęskni- i Aramowiczowej, bo to dtugojęzyczna... ani MatuscH
wej... Rozniosą, rozpaplą, a potem na mnie, że to
cą, stało się szałem.
Sceny z roku 1830.
Wszystko, co młodzi ludzie o wiele wprzódy po- j wszystko wychodzi przezemnie ...
20)
—o—
(Ciąg dalszy).
— Ale cobym mówić miała! cobym ja miała roZ‘
wtarzają za drugimi, niżeli sami doświadczą — dusz
Teraz padłszy na swą kanapkę, w ciemnościach... braterstwo — sympatie niezwyciężone — pociąg, co powiadać...
— Otóż widzi majstrowa kochana ... wszystk*
sparty na łokciu zadumał się Rucki nad tern, co zrobił. dwoje ludzi przez ogień i wodę ku sobie rwie i chwy
oliwa na wierzch wyszła. Stary nasz widać opierał stf
Niespokojny Sył tern bardziej, im mocniej czuł, że wie ta — Kalikst czuł prawdziwem.
przeciw temu kawalerowi, a nasza panna się w nW
czór ten wpływ stanowczy wywarł na niego. Był za
Nie był w zgodzie z rozumem, z obowiązkiem, z
kochanym i rozmarzonym wprzódy, teraz się czuł ocza sumieniem — a miłości tej oprzeć sie nie mógł! — rozromansowała ... Spotykali się ciągle w ogrodzie-''
Słyszę, musi być... Radca coś zwąchał. czy napatrzy*,
rowanym, ujętym, podbitym.
Ogarnęła go rozpacz i przerażenie.
i nahałasował... Panna .się śmiertelnie rozchorowała-'
Wyjść z tego zaczarowanego koła nie mógł a koło
Wieczór ten, tak tragicznie kończący się na górce, Co to gadać! Lampa... albo tam mdłości... Czy
to opasywało go ... wiązało z ludźmi, z rodziną, do któ
rej zbliżyć się był nie powinien. Brenner był agentem na pierwszem piętrze także poruszył wszystkich. — mdłości bez racji napadają?... Panna się z tej miłość1
Pani Ma łuska była tak szczęśliwą, jak się już od da rozchorowała, co ją ledwie konsyljarz odratował... ®
moskiewskim, Julia jego córką.
Łamał ręce. Lecz ilekroć przypomniał sobie Julią, ! wna nie czuła. Julja, nie śmiejąc spojrzeć w przy-* takie lekarstwo dawali, co haptekarz mówił... trucizny]
— Jezu ty Marjo! — przerwała szewcowa.
jej wyrazy, jej mowę, wejrzenie... to, co od niej sły szłość. wiedziała tylko, iż przeżyła jedne z najszczę
— A cóż? jaki tera koniec? panna postanowiła »3
szał, sąd o jej rzeczach i ludziach — nie mógł nic in śliwszych chwil młodości. Ten człowiek tak ją rozu
nego przypuścić na dto, że była nieświadomą tego, miał! Wszystko w nim było jakby stworzonem dla swojem! Jak nie pyszny pan ojczysko sam musiał nań1
niej — jedno słowo, myśl jedna, najmniejszy ruch nie dziś kawalera przyprowadzić ... Żeby jejmość potert]
czem żył ojciec i komu służył.
wprowadził
nuty dysharmonijnej w ten duet ich, który j naszą pannę widziała; to powiadam pani majstrowe!
Tego wieczora właśnie Julja pod naciskiem dusz
dwie
dusze
odśpiewały
nastrojone gdzieś w niebiosach — twarz się jej zaraz odmieniła... T zdrowiutka!! P°‘
nym, ciągle mając na myśli, iż ojca i ją mogą posądzać,
do
siebie.
tern jak wzieni chodzić z sobą po pokoju, a ona jenP
obwiniać, umyślnie rozmowę z Kalikstem skierowała s
Z trochą gorączki ale szczęśliwa i rozmarzona po grać a on słuchać, a potem z sobą szeptać, no... #
na to, co się działo w kraju, na ucisk w. księcia, na re
wolucją francuską i nadzieje, jakie ona obudzała. Mo łożyła się Julja — czując sie — prawie zdrową. — Oj jużby ślepy dojrzał, co to jest...
— Pobiorą się — rzekła majstrowa.
wa jej była tak śmiała, że z razu Kalikst oniemiał sły ciec tylko — ojciec stał jej na myśli, — lecz tego spo
dziewała
się
ubłagać,
nawrócić,
uprosić.
—
Miała
cały
—
Ta i pewnie... Małuska chodzi, mało nie ske
sząc ją — lecz w głosie, w wyrazie tyle było przeko
plan gotowy. — Wynieśliby sie do Austrii lub Prus, cze ... oczy się jej .śmieją ... Panna śpiewała rozbić
nania, zapału, iż mu się w końcu oprzeć nie umiał.
Wyciągnęła go na słowa, na wyznania przekonań... Rucki i tamby ich znalazł. Była pewną, że jej nie rając się, a ten jak poszedł do siebie na górę... P*j
pijany ... powiadam majstrowej...
— Córka szpiega! — powtarzał — i ja ... śmiałem opuści.
Co
jej
dawało
te
pewność?
nie
wiedziała
sama
..
— Ot! zwyczajnie moja jejmość, młodość! a! oiĄ
fej to mówić!!
to człek swojej nie pamięta?... moja dobrodziejko - -i
Sam teraz nie mógł się sobie wydziwić — żałował Serce jej to mówiło, które rozumuje po swojemu.
Na dole w kamienicy, gdzie natychmiast wiedzia Bywało, jak się o mnie mój starał... jak Boga kocha*11'
niemal, — ale gdyby mu przyszło drugi raz wrócić do
no
wszystko,
co zaszło u góry. majstrowa Noińska kiedy mnie pierwszy raz w rękę pocałował, to mi P°‘,
ego samego położenia, czuł, że nie byłby innym.
Myśli wirowały mu po głowie tak. że w końcu została uwiadomiona przez kucharkę o wypadku nie szło po wszystkich kościach...
Kucharka, niajaca zapewne także tego rodzą!1'
obawiając sio jakiego szału, zapalił światło, obmył się zmiernej doniosłości.
— A! już że się coś świeci — to się święci! jak wspomnienia, z których sie spowiadać nie chciani
zimną wodą, otworzył okno. aby odetchnąć świeżem
mego Pana Boga kocham. — mówiła zdyszana jej westchnęła i nos utarła. Ta ostatnia czynność zaWS^
powietrzem. •
— Jeżeli to nie jest anioł a zwodnica!! naówczas... mość, przybiegłszy do szewcowej. — Co ja powiem stawała się nieodbitą przy wielkiem rozczuleniu. . |
(Ciąg dalszy nastąpi).
teniej nie żvr i 'udzi nie znać — wołał. — Jeżeli ko kochanej majstrowej! co ja powiem.

i Przegląd polityczny 1

PRZED BURZĄ.

I Oodate^dOjjKatoIika“, „Qórnoślązaka||^lMQońcaŚląskIego^
ut

X Wyjazd dzieci śląskich na kolonje letnie.
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Sw. Kllifana,
(bisk. męcz. f 680)

a i
Ęlżbieta, Anioł pokoju, zgody, miłości bo
od kolebki aż do mogiły lśni temi cnotami, te cnoty
rozsiewa i szczepi. Już jej urodziny (r. 1271 wnio
sły zgodę między jej ojca a dziadka, którzy dotąd
zacięty spór wiedli. W dwunastym roku została
królową Portugalską i żoną Dionizego, lecz chyba
tylko dlatego, żeby mieć większy zakres swej
działalności. Dla podwładnych jest chodzącą do
brocią, dla ubogich miłosierdziem, dla chorych lej^rką, dla. zwaśnionych węzłem pokoju, dla upa
dłych dźwignią, matką dla sierot. Królewskie swe
potrawy chorym nosiła, a sama żywiła się Chlebem
i wodą. Raz gdy właśnie we fartuszku niosła choPotrawy, spotkał ją król i pyta, co niesie. —
„Róże" — rzekła Elżbieta zakłopotana. I nie skłamała, bo. każdy dobry uczynek jest kwiatem. Ale
1.
potwierdził to samo, bo król rozwinął zawinrątko, i miast potraw znalazł tam róże prześliczne
Swlet111 li
^łrban VIII. policzył ją w poczet

„Ody w Nawiedzenie deszcz pada
Czterdzieści dni ulewa nie lada“,

unia 4-go przypada św. Prokopa, a...
Po świętym Prokopie
Żyto w snopie...“

lub też:
„Święty Prokop
Marchwi ukop“.

Trafnie zupełnie mówi o żniwach przysłowie, ty
czące się dnia 15-go. Rozesłania Apostołów:
„Ledwie miną rozeslańce,
A już idą z sierpem w tańce“.

Toż samo oznacza inne przysłowie o Marji Szka
plerznej, 16-go:
1 „Wraz z Szkaplerzną Matką,
Na zagon czeladko!“

Na dzień 20-go jest znów inne przysłowie:
„Na świętego Eliasza
Z nowego wiątku kasza“.
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Dnia 25-go w św. Jakóba, deszcz był postrachem
gospodarzy, a padał dosyć często w tej porze. Oprócz
tego, że naturalnie kopy w polu psuł, zboże rosło, ale
przepisywano mu psucie się żołędzi:

'ß

Albo też:

i fl1'
po]
ai1'
il*
sZ<

„W lipcu niemała nadzieją
Gospodarze rzepy sieja“.

W lipcu również dojrzewają owoce, w lasach Wo
łynia i Podola rumienia się czereśnie, pierwsze grusz
ki przychodzą na św. Małgorzatę, zbiera się maliny, na
polach, barwne kwiaty wabią oko. W pierwszych
dniach lipca zamawia się już żniwiarzy, czyli, jak da
wniej mawiano żeńcarzów.
Jest to wogóle miesiąc najbujniejszego życia przy
rody, miesiąc nagrody za całoroczny trud rolnika i
najpiękniejszy okres słoneczny w roku.

— Ostróżnie przy zakupnie na odpłatę. W dzisiej
szych tak trudnych cazsach gospodarczych, większość
ludności robotniczej nie jest w stanie, aby różne za
potrzebowania domowe mogła nabyć, płacąc naraz go
tówką.
Powstały zatem różne handle i składy kupieckie,
które oddają swoje towary na kredyt, pod obowiąz
kiem, że spłata według umowy będzie uskutecznioną.
Każdy kupiec, który oddaje w ten sposób swój to
war, daje kupującemu do podpisu warunki sprzedaży
i nabycia z wyraźnem zastrzeżeniem, że towar tak
długo pozostaje własnością kupca, zanim do ostatniego
grosza nie zostaje zapłaconym.
jednak różni ludzie, którzy na to nie zważają
W Rzymie uroczystość błog. E u g e n j u- i są Są
zdania,
że towar, który już częściowo odpłacili,
s.za III. papieża z zakonu Cystersów. Jako Opat
jest
ich
własnością
i dowoli mogą nim rozporządzać.
mądrze i święcie prowadził klasztor św. WincenŻe
tak
nie
jest,
i każde w tym względzie lekko
ego i Anastazego pod Trefontane; a później jako
myślne postępowanie może stać się nieprzyjemną spra
papież rządził Kościołem z równą gorliwością.
wą, podajemy dla przestrogi pewien wypadek, jaki się
Rocznice: 1343 ustąpienie niektórych ziem zdarzył w tych dniach w pewnej miejscowości. Pe
Krzyżakom. —- 1414 Władysław Jagiełło staje pod wien robotnik, ojciec licznej rodziny, pobrał meble na
Wolborzem przeciw Krzyżakom. — 1709 bitwa pod odpłatę i pewną część należności odpłacił. W między
Pułtawą otwiera Augustowi II. drogę do Polski. — czasie stał się bezrobotnym i z zasiłków bezrobocia
1869 złożenie odnalezionych zwłok wielkiego mo nie był w stanie nawet rodziny wyżywić, a na odpłatę
narchy Kazimierza Wielkiego na Wawelu.
mebli ni epozostało grosza. Z powodu wielkiej biedy
Kalendarz astronomiczny: Słońce zastawił regulator.
wscn. o godz. 3.56, zach. o godz. 20.09. — Księżyc
Z tego powodu, że spłata za meble nie następowa
wsch. o godz. 13.39, zach. o godz.----- ła w umówionych ratach, przeto meblarz zaskarżył ro
Merkury; wsch. o godz. 5.31, zach. o godz. botnika. Meble zafantowano, a za to, że zegar, który
*u.27.
nie był jego własnością dał w zastaw, wytoczono mu
skargę o oszustwo i sąd skazał robotnika na 7 dni
Długość dnia wynosi 16 godzin 13 minut.
więzienia. Nie pomogły żadne tłómaczenia na bezro
Dni po N. R. 188, do N. 177.
bocie, biedę i ciężkie czasy.
A zatem ostrożnie z zakupnem towarów na od
płatę. Niech nikt nie poważa się, zanim towar zupeł
— Lipiec w przysłowiach i tradycji ludowej. Jak nie odpłaci, rozporządzać takowym dowolnie, gdyż
niiie miesiące, tak samo i lipiec posiada wiele przysłów, łatwo można się pozbyć nabytych rzeczy częściowo
które od wieków są w użyciu wśród ludu wiejskiego. już odpłaconych, a w dodatku narazić się na karę są
Dnia 2 lipca np. w dzień Nawiedzenia N. Panny Marii dową.
v-edług tego, jaka jest w tym dniu pogoda, lud stawia
przepowiednie:

v?ei

’orny
te

(pap. f 1153).

Ze wspomnień po starych pisarzach naszych wi
dać, że rzepa służyła ubogiemu ludowi za pokarm i do
syć jej siano. Duńczewski więc powiada:

„Gdy deszcz w święty Jakób będzie,
Lub przed nim, zginą żołędzie“.
„Gdy deszcz w Jakubówke,

Nie zobaczysz dębówkę“.
hpca ranki i wieczory poczynają być
0Pne, jest więc przysłowie:
„Od świętej Hanki
Zimne wieczory i ranki“
0 W- Marcie (dn. 29) mówi się.
„Od świętej Marty,
plać za żniwa, dawaj kwarty".

Województwo śląskie

* Ofiary na budowę Katedry Śląskiej. W ub. mie
siącu złożono na budowę Katedry w Katowicach
6 390,10 zł. Większe ofiary złożyli: kasa m. Cieszyna
2500 zł., — powiat, kasa komun. Pszczyna 1000 zł., —
kasa miejska Wodzisław 500 zł., — księża dekanatu
Piekary 421 zł., — ks. radca Strzyż 300 zł. i t. d. (O).
X Z diecezji śląskiej. Mianowani zostali: Ks. pro
boszcz Zając w Woszczycach wicedziekanem de
kanatu mikołowskiego. Ks. wikary Franciszek Pa
wl e t a administratorem w Kobiórze. Ks. wikary Au
gustyn Rassek w Król. Hucie administratorem w
Pstrążnej (pow. rybnicki).
X Urlop wojewody Grażyńskiego. Wojewoda Gra
żyński wyjechał we wtorek na dwutygodniowy urlop.
W urzędowaniu zastępować go będzie wicewojewoda
Żurawski.
X Nowy członek Komisji Mieszanej. W związku
z doniesieniami gazet o. gotującej się zmianie na stano
wisku polskich członków w górnośląskiej Komisji Mie
szanej dowiadujemy się, że obok inżyniera Grabią.nowskiego, który dotychczas piastował urząd członka w
Komisji Mieszanej rząd polski zamianuje drugiego
członka w osobie konsula Stefana Bratkowskiego, pra
cującego obecnie w ministerstwie spraw zagranicznych
na miejsce marszałka sejmu Wolnego.
X Urzędnik musi być punktualny. Ministerstwo
skarbu wydało zarządzenie, na mocy którego urzędni
cy, którzy o godzinie 8 nie będą obecni w urzędzie,
winni usprawiedliwić spóźnienie wobec swych przeło
żonych. Zaś ci, którzy bez należytego usprawiedliwie
nia nie będą do godziny 8.15 w biurze, pociągnięci bę
dą dyscyplinarnie do odpowiedzialności.

Sta

raniem Z. O. K. Z. dnia 7 lipca br. pociągiem o godz,
10.41 rano wyjeżdża z Rybnika na kolonje letnie tran
sport dzieci (35 chłopców i 21 dziewcząt) z miejsco
wości Chwałowic. Transport ten odjeżdża z Katowic
do Poznania o godz. 12.36. Tym samym pociągiem
odjeżdża z Katowic do Poznania 25 dziewcząt z Cho
rzowa i 20 chłopców z Załęża.
Dnia 8 wzgl. 9 lipca b. r. odjeżdża z Katowic po
ciągiem o godz. 10.10 wieczorem do Warszawy 82
dziewcząt, a to z Goduli 27, z Rudy 40, z Kamienia 15.

Z Katowickiego.
Katowice. (Gwałtowna burza) szalała nad
Katowicami i okolica w nocy na środę około godziny 1.
Równocześnie spadł ulewny deszcz, który zatopił uli
ce, Ulewa trwała prawie godzinę.
— (Dalsze obchody jubilatów koleja
rz y). Filja Katowice Stowarz. kolejarzy urządza we
wrześniu r. b. drugi obchód jubileuszowy dla 50 koleja
rzy, mających powyżej 25 lat służby kolejowej. Po
nieważ kilkanaście miejsc służbowych nie nadesłało do
tąd spisów członków Stow, kol., przeto każdy jubilat
we własnym interesie winien postarać się o rychłe na
desłanie tych spisów do filji Stow, na dworcu w Kato
wicach celem zakończenia ewidencji i ustalenia ilości
jubilatów. Nadmienia się, że pozostałe filje Stow,
będą również urządzały podobne obchody dla tych,
którzy przesłużyli 25 lat przy kolei.
(O).
— (Prymicje.) Onegdaj odbyły się prymi
cje ks. Seweryna Jędrysika w kościele katedralnym
śś. Piotra i Pawła. Ks. Jędrysik jest uchodźcą z po
wiatu strzeleckiego; urodził się 25 sierpnia 1893 r.
w Kamieniu. Po opuszczeniu szkół średnich wstą
pił do legjonów polskich, gdzie za waleczność uzy
skał w krótkim czasie stopień oficerski. W czasie
najazdu bolszewickiego walczył w szeregach
wojsk ochotniczych. Następnie brał czynny udział
w powstaniach górnośląskich. Kiedy powstanie
ucichło, zapisał się na wydział teologii Uniwersy
tetu Jagiellońskiego a równocześnie wstąpił do za
konu OO. Dominikanów. Po pięcioletnich studiach
teologicznych w Krakowie, Lwowie i Rzymie
otrzymał we Lwowie, dnia 29 czerwca br. z rąk
ks. arcybiskupa dr. Twardowskiego święcenia ka
płańskie.
/
— (Targ na konie i bydło). We wtorek
dnia 12-go lipca rb. odbędzie się w Katowicach, na
placu przy ul. Piotra Skargi, na zachód od hali targo
wej, targ na konie i bydło. Sprowadzać można na targ
konie, krowy, cielęta, owce, kozy i świnie i to w
czasie od godz. 9-tej do godz. 1 I-tej przed południem.
— (Podwyższenie cen masła i jaj). Na
poniedziałkowem posiedzeniu komisji cennikowej ma
gistratu uchwalono podwyższyć ceny masła deserowe
go z 3 złotych na 3.10 zł. za funt, masło do gotowa
nia z 2.30 na 2.40 zł. za funt, jaj za sztukę z 15 na 16
groszy.
— (Krwawa bójka). W poniedziałek o go
dzinie 11 wieczorem powstała w restauracji przy uli
cy Pawła bójka, w czasie której niejaki Günter Ma
chała odniósł ciężkie okaleczenia. Sprawca okalecze
nia był kolejarz Eugenjusz Placek, zamieszkały przy
ulicy Wodnej 13, który rzucił w Maćhułę kuflem piwa
a później szkłem zadał mu dwie rany w głowie. W,,
stanie dość ciężkim odwieziono Machu!ę do lekarza.'
Placek po dokonanej zbrodni zbiegł. Policja prowadzi
energiczne dochodzenia.
— (Poradnia dla wenerycznie cho
rych) w' Katowicach, znajdująca się przy ul. Andrze
ja 9, została zamknięta na przeciąg 2 miesięcy, to jest
aż do końca sierpnia 1927 r.
— (Wycieczka z 'Jędrzejowa), zor
ganizowana przez Śląską Izbę Rolniczą, przybyła
onegdaj na Śląsk, w liczbie 30 osób. Wycieczka
zwiedza Katowice. Chorzów, Król. Hutę, Rybnik i
Cieszyn i potrwa 5 dni.
Nowawieś w Katowickiem. (Kradzież z wła
manie m). W nocy na 5 bm. włamali się nieznani
sprawcy do chlewa Jana Filipiaka, zam. przy ul. 3-go
Maja 19, gdzie skradli konia, wartości 400 zł., oraz z
podwórza wóz, wartości 200 zł. Za sprawcami do
chodzenia w toku.
Chorzów w Katowickiem. (Niemcy opa
nowują przemysł.) Obiegają pogłoski, że
większość akcyj elektrowni w Chorzowie nabyła
pewna grupa amerykańska. Elektrownia w Cho
rzowie jest całkowicie własnością niemieckiej spół
ki „Schlesische Elektrizitäts- und Gas A. O. we
Wrocławiu i przedsiębiorstwo to miało być na mo
cy konwencji genewskiej wywłaszczone na izecz
rządu polskiego. Brak odpowiednich kapitałów
niemożliwi! przejęcie tego olbrzymiego przedsię
biorstwa, zasilającego energią elektryczną vał.
Górny Śląsk.

Giełdy pieniężne.

Z Surietochłowtektego.
Król. #u#au (Ciągłe awantury nocne.)
Mieszkańcy Król. Huty są świadkami prawie co
dziennych awantur nocnych. W niejednym wy
padku łeje się krew, nie wspominając już o tem, że
awatumicy zakłócają spokój nocny. Szczególnie
noce na niedziele i poniedziałki są bardzo niespo
kojne. Bardzo niespokojną była noc z ubiegłej so
boty na niedzielę. W Domu Związkowym przy ul.
Wolności podczas zabawy powstała bójka. Wkro
czyła policja i awanturników odprowadziła do ko
misariatu. W Hotelu Górnośląskim przy ulicy
Wodnej doszło do bójki pomiędzy uczestnikami
-prywatnej zabawy, gdzie wiele krwi się polało. Tu
taj również policja musiała wkraczać. Przy ulicy
-Podgórnej powstała po kłótni walka na noże. Cięż
ko pożgano niejakiego Pająka, którego odstawiono
do szpitala miejskiego. To tylko trzy wypadki
awanturnicze jednej nocy, a ileż ich było w innych
miejscach, o tem nie wspomina nawet kronika po
licyjna.
— (Dodatkowe godziny urzędowe
na poczcie.) Inspektorat Poczt i Telegrafów
donosi: W urzędzie pocztowym Król. Huta zostało
zaprowadzone nadawanie przekazów telegraficz
nych także poza godzinami urzędowemi. przepisa
nemu dla kasowej służby okiennej, a mianowicie
w czasie od godziny 12 do 15 i od godziny 18 do
.19.30 za uiszczeniem osobnej taryfowej opłaty w
wysokości 30 groszy.
Szarlej w Świętochłowickiem. (Ku czci za
służonym synom narodu). Koło Z, O, K. Z.
wzorem innych skupisk polskich przesiało na rece ko
mitetu sprowadzenia prochów J. Słowackiego adres
hołdowniczy treści: „Głęboki hołd prochom nieśmier
telnego Wieszcza Narodu Juliusza Słowackiego, który
w proroczych słowach swej poezji przepowiedział so
bie, iż w dzień chwały wróci w kraj, choć trupem, ca
ły — składa Z O. K. Z. koło w Szarleju. reprezentu
jące wszystkie warstwy miejscowego społeczeństwa
polskiego“. Adres ten w miejsce prezesa koła p. Przybyłka złożył naczelnik gminy p. Góra. Koło Z. O. K. Z.
wzięło ostatnio gremialny udział w uroczystościach
urządzonych na miejscu ku czci Słowackiego, jak ró
wnież w uroczystości poświęcenia pomnika, zasłużone .
go działacza narodowego śp. Wawrzyńca Hajdy. Za- i
miast wieńca na pomnik uchwalono przeznaczyć 40 zł. |
na fundusz stypendyjny imienia W. Hajdy dla ubogiej i
dziatwy szkolnej. Na ostatniem żebranin koła Z O. K. Z.
ku pokrzepieniu serc wspomniał prezes koła o boha
terze z czasów zaboru pruskiego. Drzymale, zebrani
zaś uchwalili przekazać na fundusz dziękczynny dla !
Drzymały, zbierany przez Z. O. K. Z. kwotę 40 zł., by j
nasz bohater w wolnej Ojczyźnie mógł bez troski za- j
kończyć swe przykładne życie.

Z Pszczyńskiego.
Pszczyna. (Zjazd naczelników gmin)
odbył się w ubiegły wtorek pod przewodnietwem p. Karugi z Goczałkowic, prezesa Związku
robotników rolnych Z. Z. P. Referat o projekcie
ustawy o tymczasowem uregulowaniu finansów
komunalnych wygłosił syndyk p. Kuhnert. W dyskusji przemawiali liczni przedstawiciele gmin, którzy wskazywali na różne braki, poczem uchwalono
szereg rezolucyj. Zastępca starosty p. Rycz przemówił o poborach wojskowych uzupełniającychNa tem porządek obrad się wyczerpał i przewodniczący zamknął zjazd słowami „Szczęść nam Boże!“

Z Rybnickiego.
Knurów w Rybnickiem. (Pielgrzymka.)
W sobotę, dnia 16 lipca wyrusza z naszej parafii
pielgrzymka do Matki Boskiej Piekarskiej. Para
fian uprasza się o jaknajliczniejszy udział w piel
grzymce. Uprasza sic też i mężów i naszą mło
dzież o przyłączenie się do procesji. Zgłosić się
u n. Kubicy. Koszta wynoszą 3.50 zł.
Knurów w Rybnickiem. (Ofiara pracy).
Na kopalni „Konkordia“ pod Zabrzem (Śląsk Opol
ski) został zasypany kruszak Józef Czych stąd.
Z druzgotana miednicą i innemi okaleczeniami od
wieziono nieszczęśliwego do szpitala knapszaftowego w Zabrzu.
Wodzisław w Rybnickiem. (Niebezpiecz
na zabawa). Dwaj chłopcy chcieli się zaba' wić w wieszanego. Młodszy z nich wziął sznur do
• wieszania bielizny, wszedł na skrzynię, zadzierz
gnął i przymocował linkę do wystającej odnogi, za
łożył sobie pętlicę koło szyji. Podczas tego maj
strowania jakoś znienacka skrzynia, na której chło
pak stał. nachyliła i przewróciła się i chłopak za
wisł na sznurze. Szczęście, że kolega wisielca wi
dząc, że to nie przelewki, wdrapał się na gałąź i
charczącego odetnął. Porządna porcja batów by
łaby nagrodą dla lekkomyślnych łobuzów i zaraem skutecznem lekarstwem.
Bujaków w Rybnickiem. (Postępowanie
hr. Schaffgotscha z inwalidami jego
kopal ń). Starsi ludzie będą napewno jeszcze pa
miętali straszne nieszczęście, które się wydarzyło
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X Katowickie ceny ziemiopłodów z dnia 6 lipca
Płacono za 100 kilogramów franko stacja wo
jewódzka w walucie złotowej: Pszenica 53—57. • Żyto
51—52. Owies 44—47. Jęczmień 45.50—47.50, — Ma
kuch lniany 46—47. — Makuch słonecznikowy 37.50 do
38.50. — Osucie pszeniczne 28.30—29.50. — Osutie rża
ne 34.25—32.25. Tendencja słaba.
1927 r.

KATOWICKIE KURSY BANKOWE

w dniu 6 lipca 1927 r.
Płacono: za 100 złotych 47.03 marek niemieckich;
za 100 marek niemieckich 212.55 złotych; za dolara
amerykańskiego 8.95 złotych; za 100 franków szwaj
carskich 172.55 złotych.
Waluty zagraniczne na giełdzie warsz.

w dniu 6 lipca 1927 r.
Płacono: za dolara amerykańskiego 8.91 złotych;,
za funt szteriingów angielskich 43.33 złotych; za 100
franków francuskich 34.95 złotych; za 100 szylingów
austriackich 125.53 złotych; za 100 koron czeskich
26.44 złotych; za 100 lirów włoskich 49.48 złotych; za
100 franków szwajcarskich 171,88 zł., za 100 guldenów
holenderskich 157.65 zł.
w roku 1898 na szybie „Gottharda“, orzegowskiej
kopalni „Paulus“. Winda z robotnikami spadła do
szybu, wskutek czego 25 ludzi straciło życie, a je
den był ciężko ranny. Tym rannym był kopacz
Emanuel Kurka z Orzegowa, który dotychczas jako
60-letni inwalida żyje i mieszka w naszym Bujako
wi e. Straszny ten wypadek mrozi dzisiaj jeszcze
krew w żyłach, a bohater pracy, dzisiaj potrzaska
ny inwalid Kurka, doznaje na stare lata zapom
nienia i krzywd. Ratunek jego był istotnie cudow
ny i bardzo wyjątkowy. Swego czasu, gdy K. już
niecoś wyzdrowiał, pamiętano o nim i zapewniono
mu dożywotne utrzymanie. Obecnie wszystko się
zmieniło. Renta została, przeliczona i obecnie jest
znacznie niższą, aniżeli była pierwotnie ustalona
w markach niemieckich. Do tego kopalnia „Pau
lus“ płaciła jemu dawniej miesięcznie 10 marek oso
bnej zapomogi. Ta sama kopalnia, jak się naocznie
przekonaliśmy, płaci teraz tylko 2 złote miesięcz
nie. Nie mamy wyrażenia, aby napiętnować dy
rekcje tejże kopalni, która jest własnością bogacza
mi agnata. hrabiego Schaffgotscha. Lud roboczy
poświęca swe życie, swe zdrowie dla pomnożenia
bogactw hrabiego, a tenże takich bohaterów pracy,
jak inwalida Kurkę zapomina zupełnie.
Godów w Rybnickiem. (Jubileusz ka
płan s t w a.) Dnia 23 czerwca obchodził ksiądz
proboszcz Merkel srebrny jubileusz kapłański.
Dzień ten uroczysty zgromadził całą parafię około
swego ukochanego duszpasterza. Już wieczorem
stanął pochód Gołkowiczan z muzyką na czele przed
probostwem, by w wierszach i przemowach hołdo
wać Czcigodnemu Jubilatowi. Do nich przyłączyły
się pochody z Łazisk i Godowa. Wspaniałe poda
runki udokumentowały miłość i przywiązanie lu
dności do swego kapłana. Drogocenny kielich, pluwjał, antypendjum, bieliznę kościelną składały
gminy jako dary jubileuszowe. Po serdecznej prze
mowie wzniósł Jubilat trzykrotne: „Niech żyje!“ na
cześć Ojca świętego i p. Prezydenta Rzeczypospo
litej. Następnego dnia odprawił ks. proboszcz uro
czystą sumę z asystą. Po ewangelii wygłosił ksiądz
prob. Styra z Mszannej kazanie n. t.: Wstąpię do
ołtarza Pańskiego! — W uroczystym pochodzie od
prowadziła cała parafia jubilata na probostwo, gdzie
dziatwa szkolna życzenia składała. Niechaj wdzię
czność parafian ozłaca sędziwe lata czcigodnego
Jubilata.

Z Loblinieckiego.
Lubeeko w Lubłinieckiem.
(Uderzenie
gromu w dom mieszkalny.) Dnia 5 b. m.
uderzył grom w dom mieszkalny 'Jana Ryki. wsku
tek czego został uszkodzony dach i szczyt domu.
Większa szkoda' nie powstała.
Braliny w Lubłinieckiem. (Samobójstwo.)
W nocy na 5 lipca br. powiesił się w stodole Jana
Kukowki niejaki Piotr Nicpoń z Przystani, powiat
Częstochowa. Przy denacie nie odnaleziono ża
dnego dokumentu lub" listu, z którego wynikałaby
przyczyna samobójstwa. Jak z zeznań świadków
wynika, prawdopodobnie popełnił on samobójstwo
z nędzy i braku pracy.

Z całei Polski.
Bielsko. (Pożary). Dnia 3 lipca br. wybuchł
pcżar w realności Andrzeja Ganzla w St. Bielsku, któ
ry zniszczył stary dach słomą • kryty na murowanym
budynku. Przyczyna pożaru narazie nie stwierdzona.
Dnia 2 lipca wybuchł pożar w składzie futer Karola
Kremplera ul. Zamkowa 2, wskutek czego spaliła się
pewna część futer i częściowo skład. Szkoda powsta
ła wskutek pożaru, wynosi około 40.000 zł. Jak do
chodzenia wykazały pożar powstał wskutek rzucenia
niedopałka papierosa.

1

Bielsko w Cieszyńsksem. fWlelki pożarł
W niedzielę, dnia 3 lipca o godzinie 10 rano w%"
bucht pożar w tylnym budynku fabryki sukna firmy
Buettnera i Synowie. W krótkim czasie budynek
począł płonąć jak pochodnia. Po pewnym czasie
przybyła straż ogniowa nie mogła myśleć o rato
waniu urządzeń wewnętrznych, bowiem zmuszona
była zająć się zlokalizowaniem pożaru, który za
grażał budynkom sąsiednim. O godzinie 4 po po
łudniu strażacy jeszcze zajęci byli zalewanien*
zgliszcz. Ogień zniszczył cały budynek, zostały Je
dynie gołe mury. Kilkaset robotników straciło za
jęcie. .
Kraków.
(Tragiczne nieszczęście
samochodowe.) Dnia 3 lipca br. w godzinach
porannych na drodze Kalwarja-Myślenice dorożka
samochodowa, chcąc wyminąć autobus zahaczyła
o niego i gwałtownie się zatrzymała, wskutek cze
go osoby jadące w dorożce wyleciały z niej. Szo
fer dorożki wskutek pęknięcia czaszki i zgniecenia
klatki piersiowej, zmarł na miejscu, a jadące w dorożce cztery osoby doznały ciężkich obrażeń.
Warszawa. (Tragiczna śmierć hr. M. Po
tocki e j.) Nieszczęśliwy wypadek śmiertelny spot
kał p. hrabinę Potocką z Piątkowa. We czwartek o
9-tej rano wyjechała konno na przechadzkę w towa
rzystwie stangreta. W okolicy Napoła koń jej spło
szył się i zrzucił ją z siodła. P. Potocka uwięzia
nogą w strzemieniu. Koń wlókł ją kilka metrów, za
nim stangret nadjechał. Wskutek nieszczęśliwego wy
padku P. straciła przytomność i nie odzyskała jej
weak. O dziesiątej przywieziono ją do ks. probo
szcza w Pluskowęsach: ten udzielił bezprzyłomnej sa
kramentu namaszczenia i atosolacji w godzinę śmierci
Wnet zjechali znajomi, krewni i lekarz z Kowalewa.
Wszelkie zabiegi lekarskie okazały się bezskuteczne.
Śmierć nastąpiła około godziny 1 I-tej rano,
. — (Straszna śmierć w windzie.) Stra
szny wypadek zdarzył się w zepsutej1 windzie domu
nr. 12a przy ul. Bagatela w Warszawie, Nieszczę
ście spotkało zamieszkałego w tym domu architekta
p. Zygmunta Lipskiego. P. Lipski wracając z żonł
około godz. 8 wieczorem do domu otworzył, drzwi
do windy. Jeszcze nie. zdążyła wejść za nim p. Lip
ska, gdy winda nagłe poszła w górę. Nieszczęśliwi
został zgnieciony przez pół i poniósł śmierć w oczach
żony.

Piękny przykład.
Jak wiadomo ministerstwo poczt i telegrafów,
ażeby uczcić rocznicę Konstytucji 3. Maja, jak ró
wnież, ażeby przysporzyć środków na cek oświat)
pozaszkolnej, wydało nową serję znaczków poczto'
wych po 10 i 20 groszy które będą sprzedawane p0
.15 i 25 groszy, a 5 groszy z każdego znaczka bę
dzie przeznaczone na oświatę — w trzech województ
wach zachodnich na Towarzystwo Czytefini Lud»
wych. Ta nowa emisja znaczków pocztowych, wy
drukowana w niewielkim nakładzie 6 000 (XX) sztuk bę
dzie mogła być używana na karty pocztowe, listy 1
inne przesyłki tylko do 1. kwietnia 1928 r.
Rysunek tych znaczków; pocztowych o zwykły®
wymiarze przedstawia młodzieńca trzymającego w rę
ku płonącą lampę oliwną. W górnej części znaczka
znajduje się napis: „na oświatę 5 gr.“. Znaczki po
wyższe są w kolorach brązowym-znaczek 10 gr. •
ciemno niebieskim-znaezek 20 gr.
Żeby za propagować używanie tych znaczków
znany kupiec warszawski p. Henneberg zakupił ich
za 32 000 zł. i rozesłał w odpowiednich ilościach d°
firm zaprzyjaźnionych. I niebyło wypadku, żeby któ
ra z firm nie odesłała pieniędzy tiateżnych za
znaczki.
Należy się spodziewać, że i nasze miasta posp®;
szą w ślady stolicy, że w odpowiednim stosunku tei
złożą oświacie pozaszkolnej należną jej daninę, i żc
znajdzie się i u nas ktoś, kto pójdzie za przykład®*
p. Henneberga. Czekamy i pragniemy nazwisko
szlachetnego inicjatora jak najprędzej podać do
wiadomości publicznej.

Krótko-zwiezłowato.
Jakich fachowców mamy najwięcej?
Szewców, bo prawie każdy lubi bliźniemu usz)6
buty.
Piaskarzy, bo jak kto może, to sypie drugie®11
piasek w oczy.
Maślarzy, bo iluż to ludzi ma masło na głowi6'
Meteorologów, którzy czują doskonale, skąd w®11
wieje.
Piwowarów, którzy umieją wprawdzie nawarz)1
piwa, ale niechętnie je potem piją.
Młynarek, które mielą zawzięcie ozorami.
Ludzi zasadniczo usłużnych, którzy każdej ch^'
ii gotowi są podstawić ci stołek.
Rybaków, łapiących ryby w mętnej wodzie.
Fryzjerek, które myją mężom głowy.
Kopaczy, kopiących dołki pod kim się tylko da-

poszczególne gminy, które wobec tego częściowo '
należą do Włoch, a częściowo do Francji. Przez
układ, zawarty w r. 1861, pomiędzy obydwoma
państwami przyznano ludności tamtejszej całkowitą
swobodę. Obecnie właśnie te prawa ludności zo
stały naruszone przez wojska włoskie. Mianowi
cie komenda włoska wydała rozkaz, aby ludność
tych granicznych gmin opuściła swoje siedziby.
Mieszkańcy musieli z dziećmi podczas zimna i desz
czu wraz z bydłem chronić się w sąsiednich ska
lach i odczekać, aż skończą się ćwiczenia. Wiele
osób zachorowało w skutek tego, a nawet jedno
dziecko zmarło z zaziębienia. Również i bydło
ucierpiało bardzo. Strzelania te powtarzały się
orzez kilka dni.
Dzienniki francuskie przynoszą szczegółowe
opisy tego zajścia. Rząd francuski oświadczył, że
me ma jeszcze urzędowej wiadomości o tern i do
piero po nadejściu sprawozdania będzie mógł zająć
stanowisko.
i
_ ^ wrogów — przyjaciele.
j *^rey ' Lloyd George, którzy, jako przy
wodcy dwóch przeciwnych kierunków w łonie parDi liberałów, byli w stałej opozycji jeden wzglę
dem drugiego, po raz pierwszy go wielu latach na
zebraniu, odbytem w National Liberal Klub, wystą
pili _ solidarnie przeciwko projektowi rządowemu
zreformowania Izby Lordów.

Ostatnie telegramy.
lotnicza polityka Gdańska,
Warszawa. Prasa warszawska omawia
mająpe się odbyć w Genewie dnia 211 lipca posie
dzenie sekcji lotniczej stałej komunikacji doradczej
Ligi Narodów, gdzie ma być dyskutowane zaga
dnienie zmniejszenia ograniczeń przemysłu lotni
czego w.wolnem mieście Gdańsku. Wszystkie pi
sma stwierdzają, że na terenie wolnego miasta nie
ma dotychczas nawet zaczątków podobnych fabryk,
( ze zabiegi Gdańska należy uważać za nowy etap
?ąz.er!T w°lnego miasta do usamodzielnienia się od
-igi Narodow przy równoczesnem zabezpieczeniu
. uemcom większego wpływu.

Ofiaro gdańskiego naeienaHzmtf niemieckiego
Gdańsk. W środę rano zapadł w sądzie tut,
wyrok w toczącym się od kilku dni, a mającem pod;?ze . wvbitnie polityczne, procesie przeciwko po,na. se,im fański, b. wiceprezydentowi policji
gdańskie], doktorowi Wlagierowi. Dr. Wlagier ska
zany został na trzy miesiące więzienia za oszustwo,
oraz na 2 tys. guldenów grzywny za obrazę proura.ury. Przed gmachem sądu zgromadziło sie
a
Qs°b' _ które zgotowały burzliwą owację
■ i. W.agierowi, widząc w nim ofiarę obecnego na
cjonalistycznego senatu gdańskiego, który dr. Wlagier od szeregu lat namiętnie zwalczał, jako szkoojwy dla interesów Wolnego Miasta. Skazanemu
wręczono na ulicach miasta kwiaty.

^seracja ambasadora niemieckiego w Poryty
Berlin. Ambasador niemiecki w Paryżu von
‘lesch poddał się w senatorjum w Monachium operacji.
peracja ma przebieg bardzo pomyślny. Stan zdro
je ia ambasadora von Hescha polepsza się z każdą chwia- Ambasador ma w ciągu dwóch tygodni powrócić
na swe stanowisko do Paryża.

Układ w sprawie Zagłębia Saary.
Paryż. Delegacje fi ancuska i niemiecka pod
pisały układ, przedłużający do 31 b. m. moc obo
wiązującą układu handlowego, dotyczącego obszaru celnego zagłębia Saary. Umowa ta obowiązuje
wstecz od 1 lipca.

Urlop lis. Biskypa.
Katowice. J. E. ks. biskup Lisiecki wyjeżuza na 4-tygodniowy odpoczynek.

watme uchwały Bady WajewPdzkiej.
Katowice. Rada Wojewódzka na wczoraj' ni Posiedzeniu zarządziła rozdzielenie kredytów
lomych, oraz zatwierdziła program budowy domów
robotniczych.

(miana w urzędzie gminnym w Knurowie,
Katowice. Z dniem 1 b, m, został zawie
szony w urzędowaniu komisaryczny naczelnik gminy. 1 okręgu w Knurowie p. Słonina. Urzędowanie
objął pierwszy ławnik p. Kwitek aż do wprowadze
nia nowo-wybranego naczelnika p. Mrożka.

Sprawa zarobków w ciężkim przemyśle.
głowice. Komisja pojednawcza i arbitrażowa
r, y a w środę posiedzenie w sprawie podwyżki zasek °W d*a r°b°triików w ciężkim przemyśle. Wnioy. o zrównanie zarobków w rewirze południowym z
•5^° kami w rewirze centralnym Górnego Śląska —
, cnr.o. Sprawy klasyfikacji wozaków i podsadzaw ciągu 4 tygodni wy-

wystawa pamiątek
po iuljuszu Słowackim w Lwowie.
Wszystkim wycieczkom, które udają się do Pol
ski zalecamy — jeśli będą we Lwowie — zwiedzenie
tej wystawy, o której pisze poniżej p. M. Opałek w
,, Kurjerze Poznańskiem”. — przyp. red.)
W jednej ze sal Zakładu Narodowego im. Osso
lińskich, urządził lwowski komitet obchodu sprowa
dzenia zwłok Słowackiego do 'kraju, niedużą, lecz
wymowną wystawę pamiątek po poecie. Zaiste, pra
wdziwie godne i dostojne uczczenie pamięci wie
szcza. Zebrano pieczołowicie i z pietyzmem wszy
stko, co w danych warunkach zebrać się dało. Z
wizerunków 1 rzeźb obejmuje wystawa olejne por
trety pędzla Rustema i Byczkowskiego, minjaturę ro
boty Rudolfa IHeintzego, rysunek ołówkowy Wy
czółkowskiego, staloryty Antoniego Oleszczyńskiego
Szymanowskiego i Smolkówny, pozatem me dal jony
i plakiety. Uzupełnieniem tego działu są portrety ro
dziny i osób z poetą związanych, a więc przedewszystkiem tej, do której stał tęskniony syn z dale
kiej obczyzny przecudne i najtkliwsze swe listy, por
trety matki wieszcza, Salomei z Januszewskich Sło
wackiej - Becu. Litografowane widoki Krzemieńca,
Wilna i Jaszun wiodą w kraj dzieciństwa i lat mło
dzieńczych poety, kiedy to łkwa srebrną szumiała
mu falą, a korony sędziwych drzew dokoła dworu
w Jaszunach kryły lutnię czarodziejską, która dzwo
niła smutnemu młodziankowi najsłodszem imieniem
Ludki Śniadeckiej.
Obrazy Alchimowicza, Grottgera, Malczewskiego
Młodnickiego, Pruszkowskiego i Wyczółkowskiego
wykazują, jak złoty promyk natchnień Słowackiego,
przypadał do palet malarskich, biorąc z nich linje i
barwy dla wtórnych wcieleń nieśmiertelnych kreacyj
i wizyj poety.
W dwóch gablotach rozmieszczono pierwodruki
utworów poety w czasopismach i osobnych wyda
niach, dokonanych przez Małeckiego, Biegeleisena,
Gubrynowicza i Halma, Górskiego. Kleinera, Meyeta
Lutosławskiego, Pawlikowskiego i Kridla.
Ale to jeszcze nie wszystko.
Po wystawowej salce powiał czar i sentyment
najtkliwszy, prawdziwie rzewnych pamiątek...
Szafka żółta i niewysoka nłedłuża, z uchylonemi
Irzwiczkami- by i do wnętrza jej zajrzeć można, bo
Każdy szczegół, choćby najdrobniejszy pamiątki ta
kiej jest drogi; z uporem smętnej zadumy zatrzymu
je się oko na każdym omal gwoździu i sęczku w
drzewie. To ta sama szafka, która stała w przytuljycli pokoikach domu rodzinnego w Krzemieńcu,
gdzie Olesia i Hersyłka „gładkiemi dłońmi” trefiły
Julkowi „co dnia czarne włosów pierścienie”. W nie
dużej szafce chował chłopak kajety szkolne, a kiedy
nielitościwe deliżanse poniosły go w świat i oder
wały żywego już na zawsze od ojczyzny, w liście
do matki pisanym w Genewie w dniu 6 czerwca
1833 r. wspomina poeta o tym sprzęciku skromnym
temi słowy: „Jeżeli tak daiej płodną będzie moja
imagnacja, jeżeli co roku zacznę tomy" nowe druko
wać, to wkrótce w waszej małej szafce będziecie mi
musieb poświęcić całą jedną police...”
Drugi sprzęcik jeszcze mniejszy, że pod pachą
się zmieści, to sekretarzyk podróżny poety. Typowy
drobiazg w epoce Słowackiego, gdy na pisanie listów
miewali ludzie więcej czasu aniżeli dzisiaj i listy
pisać umieli. Coś jak szkatułka z wieczkiem nachylonem nieco jak w pulpicie, ozdobioną obrazkiem
z gotycką architekturą. Pod wieczkiem schowek na
papier listowy, szufladka, a u tylnego brzegu za
głębienie na całą długość sekretarzyka. W niem kałamarzyk, piaseczniczka i długa srebrna łyżeczka do
piasku. Rękojeść jej jest zarazem tłokiem pieczęci i
wyryty ma napis: Juljusz Słowacki, Wnętrze sekre
tarzyka wyklejone papierem jasnozielonym, ulubio
nym w tych czasach i chętnie używanym do wszela
kich wyklejek. W ogólnym typie nie różnił się niczem
ów sekretarzyk od innych tego rodzaju, bardzo roz
j powszechnionych sprzęcików, a przecie ma on niewysłowiony urok,, bo dotykały go szczupłe dłonie
poety i może na tern pochyłem wieczku powstał hen
na morzu pod Aleksandrią przy zachodzie słońca
hymn nieutulonej tęsknoty „Smutno mi Boże“. — W
listach do matki, będących zbiorem najcenniejszych
szczegółów-klejnotów" do biografji poety, uwiecznio
ny jest kilku słowy ów sekretarzyk podróżny, nie
odłączny towarzysz pielgrzyma w dyliżansach i w
kajutach okrętów. „Nakoniec dzisiaj piszę ten list
na. mojej szkatułce, na kolanach, siedząc na pokła
dzie okrętowym i ciesząc się, że po trzydniowej ciszy
zawiał nam wiatr dobry i do portu Liwurny pro
wadzi.“ (14 czerwca 1837 r.)
Ale to jeszcze nie wszystko.
Z poza szyby gabloty ciemnieje pukielek włosów
poety w owalnej ramce z metalu, szarzeje kartka tytuwa „Nowego Testamentu“, książki ofiarowanej poecie
przez ciotkę, przykuwają wzrok rysuneczki wieszcza,
na których znać ołówek prowadzony "delikatną ręką.
Pozatem mnóstwo autografów!
Na szarych
kartkach inkaust już wyblakły, a przecież tych słów
i rymów wstęga tęczowa opasała serca potomnych
płomienną szarfą wiecznie żywego, niezniszczalnego
ognia...

Sprawy kościelne.
List dziękczynny Episkopatu Polskiego do Ojca
Świętego.
Zebrań' na konferencji w Warszawie biskupi z ca
łej Polski, wysłali do Papieża następujące pismo:
„W ostatnich dniach zgromadzili się prawie wszy
scy biskupi Rzeczypospolitej Polskiej na dwie uro
czystości, z których jedna odbyła się w Warszawie,
a w czasie której mianowanemu przez Waszą
świątobliwość Św. Rzymsk. Kościoła Kardynałowi
Hlondowi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nało
żył biret kardynalski, druga w Wilme, gdzie cudowny
obraz Boga Rodzicy, w obecności Prezydenta Rze
czypospolitej, rządu i nieprzeliczonych tłumów wier
nych, został ukoronowany drogocenną koroną. Uro
czystości te zawdzięczamy łaskawości i niezwykłej oj
cowskiej życzliwości Waszej świątobliwości wzglę
dem naszego narodu i dlatego z serca wdzięcznością
przepełnionego, korząc się u stóp Waszej świątobli
wości, składamy jaknajgorętsze dzięki, tak za purpu
rę kardynalską, którą Arcypasterz Gnieźnieński i Po
znański ozdobiony został, jak i za koronację cudow
nego obrazu Boga Rodzicy w Wilnie. Te dowody
życzliwości względem Rzeczypospolitej Polskiej prżez
Waszą świątobliwość okazane, jeszcze ściślej, o ile
to możliwe, łączą ducha całego narodu ze stolicą Apostolską i imię Waszej świątobliwości zapisują głę
biej w sercach naszych i w niewygasłej pamięci.
Błagając komie o błogosławieństwo Apostolskie,
pozostajemy świątobliwości Waszej najoddańszymi
synami w Chrystusie”.
Aleksander Kardynał Kakowski, August Kardynał
Hlond, Adam Sapieha, Metropolita Krakowski, Bole
sław Twardowski, Arcybiskup Lwowski, Romuald
Jałbrzykowski, Arybiskup Wileński, Piotr Mańkow
ski, Arcybiskup Adolf Szelążek, Bp. Łucki, Zygmunt
Łoziński, Bp. Piński, Leon Wałęga, Bp. Tarnowski,
Anatol Nowak, Bp. Przemyski, Antoni Juljan Nowo
wiejski, Bp. Płocki, Henryk Przeżdziecki, Bp. Pod
laski, Stanisław Łukomski, Biskup Łomżyński, Win
centy Tymieniecki, Bp. Łódzki Władysław Krynick*.
Wikarjusz Kapitulny Włocławski, Teodor Kubina, Bp.
Częstochowski, Stanisław Okoniewski, Bp. Chełmiń
ski, Arkadjusz Lisiecki, Bp. Śląski, Adolf Józef Jełowicki, Sufr. Lubelski, Karol Fischer, Sufr. Prze
myski, Czesław Sokołowski, Sufr. Podlaski, Wojciech
Koczarek, Sufr. Włocławski, Antoni Laubitz, Sufr.
Gnieźnieński, Kazimierz Mikołaj Michalkiewicz, Sufr.
Wileński, Stanisław Rospond, Sufr. Krakowski.
O święto ku czci Chrystusą - Pracownika.

Dotychczas 33 kardynałów i około 550 biskupów
podpisało petycję do Ojca św. o ustanowienie święta
ku czci Chrystusa - Pracownika. Niedawno inicjator tej
akcji, ks. J. Schuh, proboszcz kościoła św. Klotyldy w
Genewie, mógł przedłożyć Stolicy Apostolskiej odno
śne dokumenty, oraz gotowy już liturgiczny tekst Mszy
św., specjalnie na to święto ułożony przez XX. Domi
nikanów. Przyjmując pielgrzymów wspomnianej parafji, Ojciec św. podkreślił konieczność rozwijania apo
stolstwa ludzi świeckich, jako tego środka, który w
wielu wypadkach tak owocnie uzupełnia i wspiera dusz
pasterską pracę księży.
Wskrzeszenie niezwykłego katolickiego pisma.
istniejący we Francji od lat 30 jedyny w swoim
rodzaju miesięcznik „Revue des saints”, zawieszony
w czasie wojny, zaczął ponowme wychodzić. Dono
si on o świętych z całego świata, każdego wieku, z
każdej klasy socjalnej, którzy służyli kościołowi i
Królestwu Bożemu. Podawane przezeń wiadomości,
zawierają nietylko życiorysy świętych, lecz także no
tatki o relikwijach, kulcie, dowodach cudów itp. Cza
sopismo to, będące kroniką świętych przeszłości i te
raźniejszości, zainteresowały zarówno publiczność,
jak i badaczy.
Ruch religijny na Ukrainie Sowieckiej.

„Proletarska Prawda“ z dn. 27. maja rb. omawia
obszernie znaczenie ruchu religijnego na Ukrainie i spo
soby walki z nim. Propaganda antyreligijna, zdaniem
pisma sowieckiego, nie jest poważnie ugruntowana, nie
posiada prawdziwie naukowego kierownictwa, a prze
to pozbawiona jest należnego autorytetu wśród ludno
ści. Walkę przeciwko religji prowadzi się nieumiejęt
nie. Propagtnda komunistycznego światopoglądu ma
poważne braki i nie odnosi poważniejszych skutków.
Trzeba wyraźnie zaznaczyć, pisze „Proletarska Pra
wda“, że w sprawie rozpowszechnienia komunistycz
nych ideałów i ateizmu zrobiliśmy bardzo mało; faktem
znamiennym jest, że wskutek tej nieumiejętnej propa
gandy ateizmu, ruch religijny na Ukraine coraz więcej
się wzmaga. Jak podaje „Proletarska Prawda“, w 64
parafiach prawosławnych w Kijowie do dnia 1 stycznia
1926 roku było zorgnizowanych członków parafii
33 753. W przeciągu roku, czyli do 1. stycznia 1927
roku liczba ta wzrosła do 40 000 ,t. zn. zwiększyła się o
14 procent. Co do wyznania rzymsko-katolickiego to
w 3-ch kościołach m. Kijowa na 1. stycznia 1926 r.
byłu zorganizoawnych członków parafii 2733, która to
liczba w roku 1927 wynosi tylko 2651; takie zmniejsze
nie w Kościele katolickim w Kijowie można tłomaczyc
powolnym odpływem do Polski osób rzymsko-katolic
kiego wyznania.

Z całego świata.

'"się musimy; z cfalszem powiększeniem kapitałów ^
obrotów o 10—20 procent. Kooperacja w Polsce' ;
powoli lecz nieustannie wzmacnia swój stan posia*
dania, zdobywa nowe placówki i wbrew pesymi
stom pomyślnie zwalcza trudności, jakich nie brak
na każdym kroku w słabym gospodarczo kraju. \
Huty polskie w kartelu.
j
Ze źródeł autorytatywnych dowiadujemy sie, iż
sprawa przystąpienia hut polskich do kartelu między
narodowego będzie omawiana w połowie b. miesią
ca na specjalnej konferencji, która ostatecznie ustali
kontyngent wywozowy polskich hut żelaznych. W
kwestji' kontyngentu wewnętrznego rynku polskiego,*1
między naszemi hutami a kartelem wszystkie różnice1 '
zostały wyrównane.

. . ’•
Ojciec święty protektorem.
samym przemysłem harmonijek jest zatrudnionych oNa półwyspie Malaka (w Azji) żyje szczep karło krągło 30 tysięcy ludzi. Rok rocznie wyrabia się tam
watych krajowców, Semang zwanych, widocznie już około 30 miljonów harmonijek, co stanowi 2/3 wy
na wymarcie skazanych, bo jest ich tylko jeszcze około boru światowego tych instrumentów. Mieszkańcy
dwóch tysięcy. Aczkolwiek to jeszcze poganie ozna Trossingen oczywiście nie omieszkali obchodzić ro
czając czystością obyczajów. Nieznane jest u nich pi cznicy, która dla całej gminy i dla tysięcy ludzi mia
jaństwo, kradzież i zabójstwo, a już za największą ła i ma tak wielkie znaczenie.
zbrodnię uważają cudzołóstwo. Wierzą w życie po
Matka morderczynią swoich 11-ciorga dzieci.
zagrobowe, ale ta wiara jest bardzo nieokreślona. Zda
Sąd miejscowości Waldshut w Szwarzwaldzie w
je się, że wierzą też w jednego boga. Europejscy ucze Niemczech rozpatrywał tych dni proces przeciwko nieni zajęli się zbadaniem tego ludu i poprosili Ojca świę jakimś małżonkom Stiegeler, oskarżonym o to, że za
tego o objęcie protektoratu. Nietrudno zrozumieć, że mordowali swoich jedenaściorgo dzieci. Miało się to
Ojciec święty uczynił ich życzeniu zadość, tern wię stać w ten sposób, że rozmyślnie dzieci głodzono,
cej że szczep Semangów wyróżnia się tak bardzo z po aż zmarły. Niepodobieństwem było udowodnić im
między innych.
winę we wszystkich jedenastu wypadkach, udowodnio
Dziwne zjawisko.
no Siegelerowej zagłodzenie ostatniego dziecka i ska
Piątek 8 Iipca.
Jezioro platen w Węgrzech, największe wśród je zano ją za to na 7 lat domu karnego. Męża z powodu
zior Europy środkowej doznało w ostatnim czasie wyraźnych dowodów uwolniono, aczkolwiek sąd był Warszawa fala 1111 m.
17.00 Program dla dzieci — 18.00 Koncert kameral- j
nadzwyczajnej zmiany nie wiedzieć z jakiego powo przekonany, że dobrze wiedział, co się w domu działo.
ny — 20.30 Koncert instrumentalno-wokalny,
du. Woda w tym jeziorze opadła do tego stopnia,
Góry lodowe.
że większe parowce nie mogą już dojeżdżać do sta
Kraków fala 422 m.
j j
cji nadbrzeżnych. Przewóz podróżnych musi się od
Obecnie jest pora, że z gór lodowych wskutek cie
17.30 Program dla dzieci — 18.00 Transmisja z i
bywać za pomocą zupełnie płytkich łodzi motoro pła, które dochodzi nawet hen na północ odrywają się
Warszawy — 19.10 Odczyt: Turystyka wodna i ,
wych. Dotąd nie można było stwierdzić z jakich po wielkie spłazy lodu i z północy i południa płyną ku
wędrowcza — 19.35 Odczyt: Nowe książki — 20.30{ j
wodów woda opada, tak też niepodobna przewidzieć równikowi, co oczywiście stanowi wielkie niebezpie
Transmisja z Warszawy,
na czem się to skończy.
czeństwo dla okrętów. Kapitan okrętu, który w tych Poznań fala 273:
| ,
dniach zajechał do Halifaks w Nowej Szkocji w Ame
Jeszcze jeden jubileusz.
13.30
Koncert
orkiestry
—
17.15
Koncert
instru<
W roku bieżącym przypada także jubileusz wyna ryce doniósł, że na linji, jaką zwykle używają okręty
mentalno-wokalny
—
18.50
Odczyt:
Najnowsze?
1
lazku, który zwłaszcza u nas na Górnym Śląsku bar pomiędzy Europą a Ameryką, spotkał taką liczbę gór
wynalazki — 20.30 Transmisja z Warszawy.
dzo się zaprowadził. Sto lat temu młody tkacz suk lodowych, jakich od 20 lat nie widział. Z pokładu okrę
Wrocław
fala 322.6 m.
'
na, nazwiskiem Christen Messner, mieszkaniec wioski tu spostrzeżono tam 40 gór lodowych, w jednym jedy
Gliwice
fala
250
m.
szwabskiej Trosśingen, wynalazł oto harmonijkę do nym dniu aż dwanaście.
16.30 Koncert: Walce Strausa — 18.00 Odczyt:? "
grania. Okazując od wczesnej młodości dobry słuch
Człowiek, któremu gaz nie szkodzi.
Kobieta jako towarzyszka podróży — 18.50 Obra- 1
a wielką pomysłowość, chłopiec poświęcał dużo cza
W Berlinie występuje, pod przybraną nazwą Omi
zki górnośląskie — 20.00 Koncert symfoniczny.
j 1
su na myśl sporządzenia taniego instrumentu muzy
kron,
człowiek, któremu istotnie gaz nie szkodzi, któ Berlin fala 483,9 m.
cznego, przez ułożenie cienkich sztabek metalowych
1 .
na podkładce również metalowej. Ojciec jego uważał ry raczej uchodzić może za żywy zbiornik gazu. Był
15.30 Odczyt dla kobiet: Współczesna kobieta ho- i
pomysł jego za głupstwo i wciąż się na nie on przedtem robotnikiem w gazowni i tam naprawia
lenderska
— 16.00 Odczyt: Kwadratura koła — i
go gniewał, widząc go zajętego wykonywaniem swe jąc pękniętą rurę pewnego razu stwierdził przy tej spo
16.30
Odczyt:
Romantyczne figury w historii — j
go pomysłu, aż w końcu chłopiec chował się ze swą sobności, że gaz świetlny, który dla innych bywa
17.30
Koncert
popularny
— 18.40 Odczyt: Hodo-j <
pracą na poddasze. Po kilkoletnich zabiegach i sta śmiertelny, na niego samego nie okazuje żadnego szko
wla
róż
—
20.30
Koncert
instrumentalno-wokalny} i
raniach udało mu się wreszcie wykonać kilka harmo dliwego wpływu. Stwierdziwszy to kilkakrotnie, do— 22.30 Koncert: muzyka lekka.
3 ;
I"
szedł
obecnie
takiej
doskonałości,
że
może
objąć
w
nijek, które odrazu znalazły nabywców. A teraz dzię
r
ki pomysłowi tego tkacza wioska Trossingen zamie płucach bez szkody dla zdrowia 24 litry gazu. W jaki Frankfurt nad M. fala 428,6 m.
16.30 Odczyt: Gospodarstwo domowe — 18.45 Od- ł
niła się w wielki ośrodek przemysłowy, w którym I to sposób i na czem ludzie zarabiają pieniądze!
czyt o Szopenhauerze — 19.15 Lekcja włoskiego 1
— 20.15 Wieczór humorystyczny.
Langenberg fala 468,8 m.
13.05 Koncert instrumentalno-wokalny — 16.30 Go-; i
dżina dla młodzieży — 17.30 Koncert popularny s
— 18.30 Odczyt: Jak rozumieć arcydzieła mu- 1
kooperacji widzimy przewagę czystego zysku nad
Spółdzielczość w Polsce w cyfrach.
zyczne — 20.00 Komedia Hauptmanna: Skórka bo- i
browa — poczem muzyka taneczna.
| ,J
Spółdzielni związkowych w Polsce wszelkich stratą:
Spółdzielnie
zysk
strata
typów i narodowości mamy około 6 tysięcy. Liczy
Lipsk fala 365,8 m.
spożywcze
2.700 tys.
1.600 tys.
ły one z końcem 1925 r. zgórą 1 800 000 członków,
12.00 Koncert orkiestry — 16.30 Koncert popular- ]
mleczarskie i jajczarskie
130 „
170 „
co daje przeciętną przeszło 300 członków. Według
— 18.30 Lekcja angielskiego — 20.15 Muzyka i 1
kredytowe
2.000
„
1.000
„
poszczególnych typów ogólna liczba spółdzielni i
poezja
myśliwska — 22.15 Kabaret,
różne
550 „
300 „
członków oraz przeciętna członkowska przedsta
j
Jeżeli sobie uświadomimy, że straty spółek ak Londyn fala 361,4 m.
wiały się następująco:
cyjnych są dwukrotnie wyższe od czystego zysku,
13.00 Koncert salonowy — 15.50 Koncert dla dzie- ;
1. spółdz. 1. członk, przeć. to dojdziemy do przekonania, iż kooperatywy o
Spółdzielnie
ci szkolnych — 18.00 Koncert popularny — 20.30 j
śpożywcze
2 100
900 000 430
Koncert symfoniczny,
wiele lepiej dały sobie radę z trudnymi warunkami
rolniczo-handlowe
300
150 000 500
pracy i kryzysem gospodarczym, panującym w ro Paryż fala 1750 m.
mleczarskie i jajczane
400
80 000 200
ku. 1925. Na tę większą odporność spółdzielni nie
12.30 Koncert orkiestry — 16.45 Koncert instrumen
kredytowe
2 800
700 000 250
pozostały bez wpływu niższe, aniżeli w spółkach
talno-wokalny — 20.45 Koncert symfoniczny.
różne
250
40 000 160
akcyjnych, koszty handlowe i administracyjne. Łą
Przechodząc do omówienia kapitałów obroto cznie z odsetkami i prowizją nie przekraczają one Rzym fala 449 m.
wych spółdzielni, stwierdzić musimy wysoce po 60 miljonów złotych, co stanowi około 10 proc.
21.10 Koncert instrumentalno-wokalny.
myślny fakt, że tak obce, jak i własne fundusze ko obrotu. Zysk brutto spółdzielni sięga 70 miljonów, Wiedeń fala 517.2 m.
operatyw zostały w ciągu roku 1925 conajmniej z czego zysk na sprzedaży towarów wynosi około
16.15 Koncert muzyki lekkiej — 19.00 Opera Bizę- 1
podwojone. Dzięki temu 6000 kooperatyw rozpo 45 miljonów, odsetki i prowizje uzyskane •— około
ta: Carmen.
1
rządzało z końcem 1925 roku sumą ćwierć miljarda 18 miljonów.
złotych, co daje przeciętnie przeszło 40 tysięcy na
Obrót towarowy (sprzedaż roczna) 2700 spół
iedną spółdzielnię. W szczególności kapitał obro dzielni (po odliczeniu kredytowych i większości
towy spółdzielni spożywczych sięgał 40 miljonów, różnych) dosięgną! poważnej sumy 350 miljonów
Król. Huta. Zarząd koła miejscowego Związku
rolniczo-handlowych tyleż, mleczarskich i jajczar- złotych, co daje około 130 tysięcy na jedną spół
skich — 6 miljonów, kredytowych — 125 miljonów dzielnię, przyczem przeciętna ta wynosi 95 tysięcy Obrony Kresów Zachodnich w Król. Hucie zawiadamia
i różnych — 40 miljonów. Przeciętny kapitał obro w spółdzielniach spożywczych, 500 tysięcy — w P. T. członków, że zebrania w lipcu i sierpniu się nie
towy jednej spółdzielni wynosił:
rolniczo-handlowych, 80 tysięcy — w mleczarskich odbędą. Następne zebranie miesięczne odbędzie się we
Zarząd. \
spożywcze
20 tysięcy
i jajczarskich, oraz 95 tysięcy w niektórych róż wrześniu za specjalnemi zaproszeniami.
rolniczo-handlowe
140
,
nych. Około 2600 kooperatyw kredytowych udzie ■ ....... ......■ ■....... .................................... IIIUM.
g |
mleczarskie ijajcgarskie
14
liło wciągu roku pożyczek na sumę 270 miljonów Nakładem „Katolika Polskiego“ spółki wydawniczej z ograni- 1
kredytowe
45
złotych, t. zn. po 104 tysięcy na 1 spółdzielnię. czoną odpowiedzialności w Katowicach. Za redakcję odpowia■
różne
150 ”
Saldo kredytów udzielonych członkom, wynosi w da Franciszek Godulaw Król. Hucie. Drukiem Drukarni
1
Z pośród 250 miljonów złotych kapitału obro dniu 1 stycznia 1926 roku około 100 miljonów zło
„Katolika“, spółki wydawn. z ogr. odpowiedzialnością
1
1
towego na fundusze własne spółdzielni przypadało tych.
w Bytomiu.
65 miljonów złotych, t. zn. 26 procent, resztę zaś
Ten krótki przegląd stanu gospodarki koopera
tworzyły fundusze obce, w czem 40 miljonów (16 cji w Polsce, pozwala nam stwierdzić, że naogół
proc.) — wkłady oszczędnościowe. Fundusze wła kooperacja ta Skutecznie oparła się kryzysowi roku Ma gistrat
,
sne w odsetkach kapitału obrotowego stanowią: w 1925 i potrafiła nietylko utrzymać swój poprzedni miasta Królewskiej Huty
L. dz, B. 388/27.
j i
spółdzielniach spożywczych 37 procent, rolniczo- stan posiadania, lecz i zrobić znaczny krok naprzód.
rozpisuje
handlowych — 22proc„ mleczarskich i jajczarskich Zarówno suma kapitału obrotowego, jak i suma
— 64 proc., kredytowych — 24 proc. i różnych — obrotów (udzielonych pożyczek i sprzedanych to
30 procent.
warów) świadczą, że ruch spółdzielczy w Polsce
Zbyt silne obciążenie kapitału obrotowego fun wywalczył sobie względnie mocne stanowisko i
duszami obcymi w spółdzielniach rolniczo-handlo stanowi już poważny czynnik w życiu gospodar- na zasklepienie „Kanału Suezkiego“.
wych stało się główną przyczyną kolosalnych strat, czem kraju. Pamiętać również należy, iż obok
Szczegóły patrz tablice przetargowe — Magistra*
jakie poniosły one w 1925 roku. Czysty zysk tych „dołu“ spółdzielczego istnieje jeszcze „góra“ spół i Urząd Budowlany.
{
spódzielni wynosi pół miliona złotych, strata zaś dzielcza, t. j większe i mniejsze hurtownie. W 1925
MaiÄlniblaKpöl.SS
— 2 miljony, Wczas gdy dla pozostałych typów roku — według prowizorycznych danych' — liczyć
Już. Cwśźewicz.

Program radiowy.

SPRAWY GOSPODARCZE.

Sprawy towarzystw.

Przetarg ofertowy i

