’d Prawo Boskie przyrodzone i nadprzyrodzone, to nasze tui sio!
Ç

Szanuj Jętyk ojców, to prawo Boga, a człowieka obowiązek.
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Ze Sejmu.
Minister p. Pulthammer odpowiada: sko
ro wniosek zapowiedziano, bada em spra
wę pilnie. Jest to ten sam wniosek, który
stawiano ju4 pół roku temu. Nie wid^ę,
aby podano nowe powody dla czego się
na nowo stawia te życzenia. Gazety są prze
ciwne temu. niewiem co posłowie powiedzą.
Rząd już dawniej wypowicdciri swe zdanie.
Co do parafij osieroconych i biedy religij
nej to jeszcze tak źle nie jest, prawo lip
cowe o pomocy sąsiednich księży pomo
gło. Pan Windhorst cokolwiek za c*arno
rzecz przedstawia. Przyznaję, że stósuahi
smutne, lecz przez to katolicy nic nie
zyskają nigdy, jeżeli ciągle prter itr pra
wom będą występowali i przeciw rządowi.
Na podstawie ustaw lipcowych można się
porozumieć.
Poseł Bennigsen występuje, (naczelr k li
bera1‘stów: dobrze minister zrobił, że dłu
go nie odpowiadał Windhorstowi. Kościół
katolicki prowadzi zaciętą walkę przeoiw
państwu, a posłowie z centrum podburzają
lud, kościół katolicki chce walhi, a ponie
waż lud katolicki uspokoił się po prawie
lipfnwem, il» tego posłowie z centrum
choą go znowu pobudz‘ć do walki. Rtąd
nie może zgodzić się na wniosek, bo toby
znaczyło znieść prawa majowe. Rząd nie
może się nigdy zgodzić na warunki sta
wiane przez kościół. Rząd nie może pod
dać zię kościołowi, poniewrżby zginął. Gdy
by teraz zniesiono prf ra najowe, to za
kilka lat kościółby s:? taŁ rozzuchwalił,
iżby państwo musiało się bronić przed nim,
od swf-j zagłady zupełnej- Rzym, kościół
od samego początku nieprzyjacielem no
wego cesarstwa niemieckiego, ponieważ za
łożono protestanckie cesarstwa■ W nienawiśoi do pr< testanckiego cesarstwa źródło
walki. Im silu ejsze będzie to cesarstwo,
tym prędzej zgcdui się Rzym na warunk«
pokoju. (Skutkiem tych słów powe*“ło ogromne oburzenie pomiędzy posłami kato
lickimi, niemieckimi i polskimi.
Poseł Schorlemer (katolik dzielny): Nu
prawda, jakoby kościół nienawidził prote
stanckiego cesarstwa, gdzie dowody na te,
gdzie jakie słowo pijane * mówione, gdzie
gdzie jaki czyn tego rodzaju ze strony ka
tolickiej. G semu na nowo stawiamy wnio
sek? Ponieważ bieda religijna coraz więk
sza. Ciągle będziemy powtarzali nasze ią*
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dania, póki nie osiągniemy sprawiedliwości.
Zarzuca nam minister i inni, żeśmy nie
głosowali za prawem lipcowem, które miało
prowadzić do zgody. Nie mogliśmy tego
ucayui^ ponieważ obok dobrego były tam
rzeczy, na które żaden katolik głosować nie
mógł. Główny artkł. 5 przeszedł za po
mocą naszych głosów. Wind hors* nie przesa
dzał. Myślę, że choć nie urzędowe, to mamy
lepsze wiadomości o stanie parafij katoli
ckich, aniżeli rząd. Mnszą też katolicy naj
lepiej wiedzieć jakie są ich potrzeby rehligijne i jak są zaspokojone te potřeby.
To w ogóle źle, na to zawsze się skarży
my, że protestancki minute.-, pr^eslauch rząd,
protestanccy albo starokatoliccy urzędnicy, pro
testai cka większość w • ejmie »ądzą o tern,
jakie potrzeby dmi naszych, co naleiy do na
mej wary prac i do iycia rďgijnego nasze
go. Tu z ichod ii pytáme, jakie są potrzeby
religijne katolików Jeżeli cu 2 lub 3 tygo
dnie pojawi się ksiądz w kościele, to nam
nie wystarczy, np. każdy ma być na mszy
św. w niedziele i święta. Czy to może być ?
Starokato cy nie mają tv ch potrzeb reli
gijnych, co my. Minister każe nam prosić
papieża, aby UBtapił. Nic nowego, tak nam
mówią od początku walki kulturnej. Czy
jednak możemy presió pt.pieźa, iżby niazc*yl kościół i porządek i wiarę i prawa
kościoła? Nie, wolimy wszystko znieść, anii*ehbyámy mieli być zdrijcami wiary na
szej. Nie dla tego stawiamy wniosek, iżby
lud podburzyć, tego nie potrzeba, usposo
bienie ludu się nie zmieniło, lud nie zesłabł.
Chcemy pomódz parafijom osieroconym.
Jeżeli wniosek przyjmiecie, to lud nie bę
dzie podburzony, to właśnie będzie po wa
szej stronie. Surowość % jaką się prowadzi
walka kulturna i takie mowy jak posła
Bennigsena, te więcej podburz i ą lud i z
muni łączą go, aniżeli wniosek, któryśmy
stawili. §. 12 konstytucyi zaręcza nam
wolność religijną, może go przekiyślicie
jeszcze. Protestanci, żydzi, turcy, poganie
mają tę wolność, tylko 8 milionów katolik 5tc
jej nie ma. Od czasu urzędów cywJuych,
to udzielanie sakramentów wcale nie ob
chodzi rządu ; kto więc przeszkadza sakra
mentom staje na stanowisku Rzymu po
gańskiego, albo rewolucyi franco 'kiej,
wszechmocy rządu. Sejm pokazuje że je
steśmy wśród starćj walki kulturnej. Nie
obawiamy się. Poseł Grumbrecht powie
dział pewnego razu, iżby najlepiej było,
iżby katolików dziesiątkowano, jak żołnie
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rzy buntowniczych. Posłowie milczeli na to.
Lecz jakihy to był hałas, gdyby kto po
wiedział, żeby żydów d: leBiątkować, lecz
prce< >w katolikom wszystko dozwolone. Ze
liberaliści po stronie rządu to wiemy, bo
chcą utworzyć stronnictwo rządowe mięszatę, lecz to się nie da s&lejić. Rząd prze
ciw nam, ponieważ chce religji państwo
wej, liberaliści nam przeciwni, ponieważ
nie chcą nic wyznaniowego, inni nie choą
nic chri eścijańskiego, a niektórzy żadnej
religji. Te żywioły nie pogodną Bię. Co
do rządu, to się nic nie zmien.ło, po Fal
ku nastał p. Pnttkammer; da kościoła pro
testanokiego więcej względów, lecz dla nas
to ciągnie się ta sama nić, tylko cokol
wiek cienciejs/a. Rrąd n. p. jeexosc ciągle
chce rozstrzygać, oo należy do nauk' re
Iigji, a co nie. Ulgi prawa lipcowego, o
których tyle mowa, nie wiele snaczą. Bi
skupstwa i parafije osierocone, za sprawo
wanie sakramentów i (zytmie mety św.,
prześladowanie i kara, majątek kościoła
konfiskowany, pensye duchownych wstrzy
mane, a nawet ulgi, na które jeswala pra
wo lipcowe, nie użyte. W;na tego nie spa
da tak bardu na p. ministři Puttkammera,
jak raczej na księcia Bismarka, w którego
ręku wszystko spoczywa. Zarzucają nam,
żo jesteśmy uparoi. My nie mamy praw«,
układać zgodę pomiędzy rządem a kościo
łem. To należy do Rzymu, który okazał
się .godny; rząd zerwał układy, n« to do
wody w aktach urzędowych. Od posłów
katol. żądano, aby ślepo głosowali sa riądem we wszystkich sprawach. W rzeczach
religijnych nie potrzeba żądać naszej ule
głości poselskiej, skoro Rzym wyrzeknie
słowo, my będziemy milczeli. Posłowie z
centrum nie winni, że nie ma zgody. Lud
katolicki wie, kto winien wszystkiemu.
Niemcy zjednoczone na zewnątrz miały się
jeszcze na wewnątrz rjednoozyć przez religiją państwową. To wielki błąd, który
się süd nieszczęściem dla kraju, i który
c:ąży na n:m jak przekleństwo. Skutkiem
tego bezbożność, zdziczenie, wielka liozba
występków, dzieci pogańskie. Reli gi pań
stwowej zaprowadzić nie udało się, a gdy
by się udało, to lud chrześcijański wrócił
by do pogaństwa. Walka kulturna miała
najprzód jłużyć do zaprowadzenia religji
państwowej a p otem do oelów politycznych,
aby wpływać na stronnictwa. Myślę, że
to się nie podoba żadnemu stronnictwu.
Aby sobie zjednać liberalistów, poświęoono

im katolików. Liberalistom podobało się
to, nikt ani słowa nie rsekł o ncisku ka
tolików, lecz kiedy przeciw żydom wystą
piono (nie przeciw ich religii) to powie
dziano, że prześladowanie żydów jest hań
bą dla Niemiec. Żydów nikt nie prześla
duje, lecz prześladowanie kościoła katolichiogo jest hańbą dla narodu niemieckiego. W koń
cu powiem, że pojmuję jak można być
wrogiem wszelkiej religji objawionej, lecz
nie pojmuję jak można bronić wiary i ko
ścioła protestanckiego, a zarazem gnębić
wiarę i prawa katolików w Prusach, ra
zem z ludźmi bez wiary i liberalistami.
Tak postępuje rząd dzisiejszy. To nie jest
żadne stanowisko, to sprzeczność, to na
szkodę ojczyzny. Przez to nie da się ra
dy socyalistom. — Przyjmijcie nasze naj
skromniejsze żądania, wielką krzywdę ma
dę do naprawienia, wielkiemu niebezpie
czeństwu macie przeszkodzić.
BeUdorff. (Liberał nie liberalista.) Prze
mawiam za pokojem dla naszych katoli
ckich współobywateli. Żaden rząd nie mo
że pozwolić papieżowi mięszać się do stóBunków państwa i kościoła katolickiego w
państwie. Ile prawa ma ustąpić państwo
kościołowi? Mus; być wolno obywatelowi
wierzyć i żyć według wiary, o ile to się
nie sprzedwia ogólnemu prawu. To libe
ralna prawdziwie zasada. Odstąpiono od
tej zasady, i na nic się to nieprzydało,
papieża nie zmuszono do uznania praw.
Policyą ścigaliśmy katolików i kapłanów
zapominając, że to nasi bracia i ziomko
wie. Podrażniliśmy luď, wierność i uczucie obróciliśmy w nim ku Rzymowi, a przez to
powiększyliśmy potęgę papiezką. Trzeba
nam było szukać granicy pomiędzy wła
dzą państwa a władzą kościoła, a byłoby
lepiej. Potrzeby religijne obywateli trzeba
■aspokoić, to i liberały muszą uznać. Kie
dy słyszę, że krewni umierającego dare
mnie czekają na księdza, że dziecko trze
ba kilka mil wieść do chrztu, kiedy po
mnę jakie to musi robić wrażenie na lud,
to i na rząd wołać muszę : temu trzeba
zaradzić! Karząc za msze i sakramenta,
pomagamy tym, którzy osłabiają przez re]]gją poszanowanie dla prawa. Nie jeBt sła
bością uznać, że się zbłądziło. Biorę wnio
sek prosto i szcjerze. Choćby nie kapłani
niemieccy lecz misyonarze rzymscy msze
tu odprawiali i sakramenta sprawowali, to
Prusy dość mocne, a obywatele dość patryotyczni, iżby to nam szkodzić mogło.
Holt», (konserwatywny). Prawo lipcowe
nie przeszło z winy posłów z centrum, przez
nie niejedno byłoby się złagodziło. Wnio
sek Windhorsta jest nam niewygodny, nieohętnie go odrzucamy. Lecz nie możemy
pozwolić na to, aby kościół przez rząd uprzywilijowany obcnodził się z nassem kra
jem jak z misyą pogańską. Spodziewam
się że rząd przedłoży wnet prawo inne do
zgody, ogół obywatdi w kraju pragnie po
koju, dla tego dziś nasze stronictwo głosu
je przeciw wnioskowi.
Ks. dr. Stadexaki: Już dawno nie sły
szeliśmy od liberała takich słów. jak od p.
Helldorfa. Dziękuję mu za'to, i przebaczam,
że i błędne zdanie objawił. Pytacie się
czemu stawiamy nasz wniosek? Każda wia
domość o śmierci proboszcza i parafji osieroconej jest na to ddpowiedzią. Czemu
wy nie głosujecie z nami? Powtarzacie
ciągle: „mamy prawo, musi umrzeć“ jak
za czasów Chrystusa Pana. Musi umierać
w Prusiech katolik bez kapłana, pociechy
■«Alimentů. Takie prawo mamy, niechaj
wie o tem cały świat, niechaj wie świat,
że to prawo nie ma być zmienione, cho
ciaż bieda coraz większa. Kapłani mąją

być karani tam, gdzie b?z nich z pewno
ścią katolikby umarł be? sakramentu. Nie
ma kraîu tak barbarzyńskie go gdzieby ka
rano za leczenie dobrowolne tam, gdzie nie
ma lekarza. U nas już tylu księży pou
mierało, odległość parafij osieroconych od
obsadzonych tak wielka, że pozwolenie po
mocy sąsiedniej nie na wiele się przyda.
Pan minister sądzi tylko według liczb i
aktów, lecz w życiu, w rzeczywistość, w.
praktyce, to inaczej wygląda. Kto da ubogiemu człowiekowi furę na 8 mil, aby
dziecko zawieść do chrztu. A ze spowie
dzią, czy mogą ludzie czekać całymi dnia
mi, czy wytrzyma kapłan? A do chorego?
Abyście nie myśleli że przesadzam to po
każę mapę którą kazałem zrobić, na której
oznaczone parafje całkiem i na pół osiero
cone i takie, gdz;e ksiądz rządowy. Na
6 mil 5 parafij osieroconych, a tylko je
den wikary. W innym miejscu na 3 mile
ani jednego księdza. Indziej na 8 wewzdłuż a 2—4 mile szerokości 8 parafij osie
roconych, a tylko 4 kapelanów, fjkoło
Wschowy 8 parafij osieroconych, a tylko
jeden kapelan. Od Żerkowa do Ostrowa
ł2 parafij osieroconych jedna za drugą.
W Czarnkowskiem na 6 mil kwadratowych
tylko dwóch kapelanów. Każdy widzi że
tu niepodobieństwem chorym nieść sakra
menta. Cóż to szkodzi jeżeli w takich pa
radach znajdą się księża, którzy nie będą
proboszczami, tylko dusze chcą ratować ile
się da? Lecz mamy prawo, a według te
go polują na kapłanów j*k na dzikie iwierzęla, może jeszcze wyznaczą nagrodę zi
złapanie kapłana. Żołnierze służą za policyantów (Wilatowo). Księdza zelżono i
transportowano jak złoczyńcę i 'udzi, któ
rzy chcieli kapłanów5 ręce całować bito
pałaszami i więziono, choć ich wnet mu
siano wypuścić. Czy przez to powaga pań
stwa zyskała, pytajcie się ludu w paraijach
osierociałych, kapłana .we więzieniu uważa
za męczenika, a uczucia dla rządu poznać
z iskrzącego oka mężczyzny i z łez nie
wiasty. Urzędnicy niektórzy używają wszy
stkich sił życia, aby schwycić kapłana,
czy w nocy czy we dnie. Uwięziono księ
dza w Wschowie, musiał jeść z kotła, choć
lekarz zakazał, przesłuchano 124 świadków;
i o co chodziło? ksiądz czytał kilka mszy
ś. ra drzwiami zamkniętymi w obec jednej
osoby i został uwolniony. Cóż powie za
granica na takie rzeozy, które się dzieją
w Prusiech w roku zbawienia 1880. Po
dobnych wypadków mnóstwo. Na całym
świecie nie ma takich praw karnych jak
w Prusiech. Przed 300 laty było podob
ne w Anglji, za które teraz każdy anglik
się wstydzi, Historya uczy, że Burcwymi
prawami wiary się n*e *wycięży. Jeżeli
wszyscy księża wymrą w Prusiech, to znaj
dą się misyonarze którzy wiernym poświę
cą życie swe. Prześladują u nas księży
tam, gdzie mowy nie ma o pomaganiu in
nym. Księdza, który służy w wojsku, •
który podczas urlopu odprawił dla siebie
mszą ś. oskarżono u przełożonych wojsko
wych. Urzędnicy żądają od nauczycieli,
aby szpiegowali, jak się zdarzyło nauczy
cielowi Rademact jrowi w Ilgieniu. .Na co
pozwala prawo i nńniatcr, na to nie poz
walają niźBi urzędnicy. A nawet kc inisarz
rządowy zakazuje dozorom płacić kriężom
ra odprawienie nabożeństwa, mięsza się do
spraw duchownych. Chłopcy dorastają bez
nauki religji, w niektórych paraijach křiká
lat nie było księdza. Grzechy częste takie,
o których dawniej nie słyszano, n. p. krzy
wo przysięstwo. Złoczyńców muszą odprowdzać do sąsiednich prowincyj, u nas
nie ma miejsca. Kiedy powied i łem, że

nam polakom królowie pruscy przyobieoall
wolność religji katolickiej przy oknpacyi,
kiedy nas przyłączono do Prus, to niechciałem aby z nami inaczej s:ę obchodzono
aniżeli z katolikami niemieckimi, lecz chcia
łem powiedzieć, że my polacy mamy
jeszcze osobne prawo żądanie wolności re
ligijnej. Uważam że słowo królewskie da
ne bezwarunkowo i że ma takie znacze
nie dziś jak od początku. Nie odmawiaj
cie nam wolności religęi, nie predłużajcie
ucisku sumienia, jakiego nie ma w żadnym
kraju na świecie, nawet w Rosyi nie!

Wiadomość/ z całego świata.
Niemcy. W sejmie zajmowano się spra
wą podatkową. Stanęło na tem, że mają
nastąpić niejakie ulgi dla płacących. Je
dni mówili, że tak dobrze jeszcze nie stoi
kasa pańctwa, aby można podatki zniżać,
że trzeba jeszcze czekać. Drudzy mówili,
że kiedy się zniży podatek, to z drugiej
strony będzie trzeba robić nowe długi. In
ni znowu chcieli, aby sprawy podatkowe
nie zmieniać kawałkami, lecz aby całkiem
nowe gospodarstwo zaprowadzić tak w Prusiech jako i w związku niemieckiego ce
sarstwa. Przeciwni zniżeniu podatków na
teraz byli głównie liberaliści, inne stron
nictwa były zatem i rząd także, który już
dawno przyobiecał ludowi, że mu ulży w
ciężarach. — Niektórzy posłowie ujęli się
za urzędnikami przy drogach żelaznych,
aby im pozwolono korzystać z wszystkich
praw obywatelskich, aby ich po za służbą
nie dozorowano zbytnie, aby niższym urzę
dnikom płacono pensye stałe. Minister
odpowiedział, że musi utrzymać ostry po
rządek urzędowy. — Rząd sejmowi prze
dłożył nwe prawo o pijakach i cechach.
Oba prawa nie są zupełnie dobre, jak
poznać na pierwsze spojrzenie. Fijacy
mają być ostro karani, lecs nie ma kary
na niesumiennych szynkarzy, a pijacy ma
ją być tylko karani zewnętrznie, nie ma
mowy o karach duchowych, tyczących
gię honoru, zawstydzenia, praw obywatel
skich i t. p. Drugie prawo także jest po
łowiczne, mianowicie dla two, Se kto nie
chce, nie” potrzebuje należeć do cechu.
Skoro prawa przyjdą pod obrady sejmowe
to niezawodnie jeszcze się zmienią — Po
głowie katolicy nowy stawili wniosek ty
czący się walki kulturnr j, aby rząd wy
płacał te . pieniądze z kasy państwa, do
których jest zobowiązany kościołowi po
zabraniu dóbr dawniejszych kościelnych. —■
Przy ostatniej sposobnoaci rozdano
1351 orderów pruskich wyższych i 'niż
szych. — Ponieważ w Hamburgu i oko
licy istnieje Btan oblężenia, i ponieważ
skutkiem tego wydalono wielu socyałistów
rzemieślników, dla tego rodziny tych lud-$i wielka cierpią biedę. Rząd robi so
bie przez ‘ to jeszcze więcej nieprzyjaciół,
lepiej zakończyć walkę kulturną. Toby
łepBzem było lekarstwem na socyałistów
aniżeli stan oblężenia. Prawo przeciw pi
jakom samo też nie pomoże skoro nie bę
dzie księży, nauki religii, bractw wstrzc
mięźliwości, misyj. — Rada nowa spółeczna
na dobre’obraduje. Najpierw najmuje się
nowem prawem zabezpieczenia robotników.
Wszyscy się zgadzają na to, że lepsze za
bezpieczenie jak dotąd jest potrzebne, tylko
pytaive czy ma być przymusowe czy nie,
czy rządowe czy też wzajemnej pomocy,
czy mniej zabepieczsć.a więcej płacić ro
botnikowi Obawiają się też . aby podobnie
jak przy knapszaftach administracya, za
rząd, nie pochłonęła lepszej cząstki docho
dów i składek. —

Towaizysl wo namortkie niemMMjŁie wzy
wa rząd niemiecki, aby wziął opi' kę niemCÓw w południowej Afryce, gdzie anglicy
wojnę piowadzą z osadnikami holender
skiego pochodzenia. R*ąd niemiecki jest
zazdrosny na Aoglją, ponieważ na morzu
najpotężniejsi, a i Niemcy Btarają się te
raz zawładrąć morzem północnetr. Udyby
więc rząd niemiecki wdał się w sprawy
afrykańskie, tuby się mógł pogniewaó z
anglikami.
Niektóizy posłowie konserwatywni zo
stali obrani za pomocą głosów katolików,
ponieważ przyrzekli, że będą w sejmie gło
sowali przeciw walce kulturnej. Pon:ewaz
jednak i konserwatywni nie chcieli znieść
kary za sprawowanie ofiary i sakramen
tów, dla tego już w niektórych miejscach
postanowili katolicy nie dawać głosu kon
serwatystom i lepiej tylko głosowa na
katolika, czy przejdzie czy nie. — Stron
nictwo liberalistów podzieliło się na mniej
i więcćj rządowych. Mniej rządowi odbyli
wiec w prowincyi saskiej. - -T*k rzemio
sła podupadły w Prus^b. dowodem tego
sam Berlin, stolica państwa W r. 1866
żvło tam 1600 szewców, z których wszyJy „płaci, podatek anćj oprócz 100, Uraz liczy się szewców w mieści«! 6000, a
z nich tyle zarobi, iżby swój podatek oplac li tylko 700..
.
W Austryi znów Bię cokolwiek ziemia
zatrzęsła na Morawie. — Burmistrz Kra
kowski, dr. Zyblikiewicz Bostał marszał
kiem sejmu galicyjskiego. . To jest urząd
ns i wyższy po urzędzie namiestnika, a wa
żniejszy dla kraju, ponieważ sejm gali
cyjski stanowi o sprawach wewnętrznych,
t. j. o sprawach gmin i o szkole, drogach
podatkach komunalnych, ubogich, chorych,
i zakładach różnych. — Utworzyło się
wielkie stowarzyszenie „Besnia“. Celem
tugo związku przemysłowego zakładać fa
bryki w Bcsnii, s mianowicie kopalnie i
huty różne. — Ponieważ w Austryi prawa
wybierania nie mają ubożsi, dla tego ma
ją nowe prawa wyborece staniwić, aby
więcej obywateli miało swe prawa.
Rnsya. Mówią że gubernator warszawski
zażądał, aby Polakom dano więcej praw
i wolności, i że w Petersburgu osobna
ruda obraduje nad tą sprawą. — Ze zwy
cięstwa w Azyi nad Czekińcami wielka
radość w kraju. — Na mocy starego pra
wa zapomnianego, kazali moskale wynrówad/ió się fydom z Finlandyi To sku
teczniejsza aniżeli adresa przeciw ’ydom
i petycye.
Anglja. Zebrani biskupi irlandzcy wy
dali list pasterski. Lud upominają do umiar
kowania, a rządowi radzą, aby sprawę załat
wił gruntownie i sprawiedliwie, ponieważ
środki połowiczne już mepomogą. Anglicy
czują, że powinni Irlandczykom dać te
ssie prawa, jakie sami mają lec* me
chce im się stracić zysku z jriandc^ków,
trzymanych w niewoli.
_. , .
tego anglikom zaprowadzić w^r.B ,7* ® *n
oblężenia, ponieważ prawa angie s “
dzo Bzanuja wolność obywatelską. #
czycy zaś coraz śmielsi, widzą b°wl®
,e
anglicy n*e mogą sobie dać rady * c om*
Btemi (osadnikami) w Afryce. Już nawet
komitet wezwał do rewolucyi, poheya poz
rywali! ogłoszenia poprzylepiane.
testanci mieszkający w
c*ą się w związki. Holendrzy ujmująi
swymi ziomkami w Afryce pod p
niem angielskiem zostającymi.

cił z podróży, i kiedy go w Rzymie przy
jęto i pewnymi honorami, to zaraz akade
micy ogłosili odezwę, w której mówią, że
się brzydzą wynoszeniem jednego człowie
ka, oddawaniem mu czci większej jak in
nym obywatelom, którzy mają większe za
sługi około kraju. Król włosi słabo sie
dzi na swym Mionie. — Francuzi urządzili
un. czyste nabożeństwo w katakumbach.
Turcya. Mocarstwa europejskie dosyć
się zgadzają na to, aby w Carogrodzie komisya europejska załatwiła spór o granicę
gracką. Turcy są zatem, a grecy przeciw
temu. — Kurdzi, szciep azyatycki, ofiaro
wali podobno pomoc Turcyi, gdyby przy
szło do wojny greckiej. — Turek sprowadza
u Azyi wiele wojska. —

Piata reiatcyjia.
N. W. w Malap. Kto zapisał „Katolika"
poczcie ten musi na poczcie żądać brakującego
numeru. Trzeba Bię tego miejsca trzymać, gdzie
się zapisało.
Czemu piszecie do nas po niemiecku? My
do Was piszemy po polsku, jak Bóg przykazał.
„Szanuj język swych ojców" chociaż inni nim
gardzą i chcieliby go zgładzić ze świata. Inni
odpowiedzą przed Bogiem za sieb’c, a Wy też
za siebie! Pozdrawiamy Was!

Wiadomości z bliższych stron
i tonspraSetcjE „KATOLIKA“.

Król. Huta. Z powodu zapowiedzenia w
nr. 6 „Katolika" w zeszłą niedzielę wyruszyło
nas kilkunastu z Król. Huty pomimo tęgiej zi
my na przedstawienie teatralne do Lipin. Oj, bo
przedstawienie religijno moralne są bardzo po
żyteczne dla pokrzepienia ducha, naszego dro
giego języka i dobrych obyczajów, a niemniej
pożyteczne t dla dobrych celów na które się
odbywają. To też rozgrzani tern uczuciem, nieuważaliśmy w drodze do Lipin na zimę. W
sali teatralnej zaś bylibyśmy jej nawet radzi,
bo było nas tam nabito jak śledzi w beczce, to
też gorąco" nie małe dopiekało, a tu jak kto
od początku stanął lub usiadł tak do końca ani
się ruszyć. Lecz miłość do tego co dobre i
co nasze, — wszystko przezwycięża. Pomiędzy
'gromadzonemi oprócz miejscowych pasterzy
duchownych, widzieliśmy także księdza Dembończyka z Rosdzienia.
Jak już wiadomo z „Katolika", odegrany był
„Dzwonek św. Jadwigi" napisany prier, pana
Miarkę, bardzo zajmująco i pouczająco. Dobra
rzecz zasługuje zawsze na pochwałę, a nagroda
za nią pewna, jeżeli nie tu, to w przyi rłym
życiu.
To też za mile przepędzoną chv lę, skła
damy miejscowym Przewielebnym Pasterzom
Duchownym, zarządowi towarzystwa św. Win
centego, i amatorom którzy sobie trudu i pracy
niesrczędzili, a też i gościom, że na dobry cel
grosza nie żałowali, składam^ wszystkim ser
deczne Pan Bóg zapłać.
Teraz donoszę szanownym czytelnikom, że
tutejsze Kółko odegrało także teatr, nŁ
tego w dzień Matki Boskiej gromnicznej.
Przedstawiono dwie sztuki bardzo zaimującs i
pouczające, pod nazwą: „Takich więcej" i „Te
lefon*, ze śpiewami do których muzyka wtóroPrzed stawienie było jak zwykle n pani Milradki,
w lokalu kółka, na które tak miejscowych, jak
po za miejscowych wielu się zebrało.
Katowice. Pewna staruszka przyniosła z
Pietrowic dwie gęsi na targ. Złapała ją zaraz
Włochy. Większa część prawie Wło żydówka i zgodziła się, że da 6 mrk. za gęsi
chów jest zatem, aby król* zrauciC z fro Lecz kiedy kobieta zaniosła gęsiowe do do
mu żydówki, ta wypłacić jej 'chciała tylko 6
nu i urządzić rzeczpospolitą, tak ja
Francyi. To też kiedy król *e żoną wró m. 60 fen. Kobiet i płacze, gniewa się, prozi

wszystko daremnie. Wreszcie wdaję się w tę
sprawę żyd, i płaci 3 mrk. a1 na resztę każe
czekać aż po wypłacie. Lecz minęła wypłata
a kobieta daremnie prosiła żyda o 3 mrk. któ
re jest winien, a może jeszcze ich nie dostała.
W ten sposób żydzi zarabiają, w ten sposób
się bogaca ! (Njuw inko takiego kupca trzeba
ogłosić.)
O. S. V.
Katowice. Podobno pokazała się ospa pra
wdziwa w kilku domach.
Lipiny. Na miejscu p. Szerbeninga został
amtsfursteerem p. Janikowski. Ludzie kontenei
z tego, ponieważ urzędnicy fabryk: już tak do
syć mają władzy i wpłj tu na sprawy gminne,
niechaj więc nrzęda gminy będą w innvni
ręku
Gliwice. Przewodniczący rady miejskiej dr.
Freund nie chciał siedzieć'przy jednym atole
radnym z takieini obywatelami, którzy podpisali
adres przeciw żydom. Pr ly tej sposobności
przypomnieli sobie ludzie, że dr. F. jest nie
prawnie przewodniczącym w radzie miejskie ,
ponieważ jest zarazem lekarzem miejskim, a te
dwa nrzęda nie mogą być w jednej osobie.
(Kto winien że dr. Frennd jest przewodniczą
cym radzców miejskich, czy żydzi czy obywatele
chrześcijańskiego miasta Giwic? Red.)
Gliwice Żyd« tutejsi zaprzestali kupować
u p. Edlera kupca i p. Wieczorka szewca, po
nieważ ci panowie poopisali petycyą przeciw
żydom. —Dobrze, niechaj żydzi kupują od ży
dów a cbrzeócijanie od chrześcijan. Zobaczymy
kto dłużej wytrzyma. Nam się zdaj i że chrze
ścijanie dadzą sobie radę, owszem, lepiej im
będzie bez żydów, lecz żydzi bez ehrześc jan
musieliby zginąć jak ryba na piasek posadzona.
Żydzi tylko z ohrześoij&n żyją i bogacą się,
istnieją tylko z łaski, dobroci, nierozsądku cluseścijan.
Gliwice. Podobno jest nadzieją, że do gmi
ny katolickiej ni.‘ wnijdzie priez okno żaden
fałszywy prorok. Urządzono n»uożeństwo aby
prosić óoga o pomoc w kłopocie — Kościół
był przepełniony.
Gogolin. Złodzieja jeszcze nie schwytano,
któr> okradł pocztę w Krapio inh na 500 mark. —
Niedawno urwała maszyna od sieozki gburowi
zamożnemu palec wielki u lewej ręki, na której
miał rękawicę, Główna żyła zerwała się nie
przy paleń, lecz nad zgięciem ręki. Niebezpie
czeństwa nie ma jednak.
Na drodze żelaznej niedalJio Gogolina pękła
oś wozu pociągu towarowego Na szczęście wóz
był na końcu. Gdyby się to było stało prsy
pierwssym wozie, toby cały pocią* może był Bię
obalił.
Spaliła się buda stróża prsy węglach. Stróż
chciał zastraszyć złodzieja i rozpalił wielki ogień, a sam obchodził węgle. Zgorzała buda i
pies w budzie zamknięty.
Głupezyće. Wykryto związek akademiczny
pomiędzy gimnai ,y “stami. Chłopaki schodzili
się za miastem, pili i śpiewali. — Adrei prze
ciw żydom podpisują tu, żydzi żli na to, lecz
niechaj sobie przypomną, że tylko przez nich
miasto katolickie ma szkołę symultanną; |co kto
sieje, to zbiera.
(S. V. Z.)
W Niemodlinie zabił i zrabował jakiś zło
czyńca wdowę 80 lat liczącą.
— Ks. W. Grabowski pisze do Pielgrzyma
i Brazylyi (Ameryka południowa), że tam po
między tymi polakami, którzy przybyli z pod
Opola (1870 r.) i później z Pras zachoduich
ogromna nędza, na jaką żebrak u nas i robotnik
najniższy nie jest wybawiony. Upał nieznośny,
grantu nie tyle iżby się można wyżywić, zaro
bek lichy drożyzna wielka, podatki nie małe.
nieurodzaj, owady niszczą wszystko.
Wroch w. Jeden redaktorów „Schl. V Zeit"
katolickiej gazety posłał cesarzewiczowi austryaekiemu dziką gęś i kaci kę, rzadkie ptaki,
wypchane, a sam je zastrzelił. Cuarrewicz
podziękował i przysłał redaktorowi swój portret.

Z gor Ssląakich donoszą o nadzwyczajnej
biedzie, całe rodziny nie mają kawałka chleba
* i mü8-!* żebrać. Ziemniaków centnar kosztuje
przeszło 4 mrk. Po wsiach pomiędzy gospo
darzami też bieda. Nieurodzaj był rrielki n. p.
z 7 miechów wysadzonych ziemniaków zebrano
5 miechów. Ostatnią krowę sprzedają Indzie.
Tkacz robi 16 godzin dziennie, za co dostanie
io tydzień 2—3 mrk. Dobroczynność chrześci
jańska wiele czyni, lec« nie podoła wszystkiemu.
Wrocław. Pierwsza restauracya, która ani
jednej nie trzyma gazety żydowskiej, do ktéréj
żaden żyd nie przyjdzie, gdzie chrześcijanie sa
mi będą, jest: ,.piwiarnia Rybnicka" Breite 'itr.
nr. 42. Dobrze, że piwo z G. Szląska chce pier
wsze płynąć tylko przez chrześcijańskie gardła.
Poznań. Umarł ks. Malinowski w Komor
nikach, kapłan zacny a bardzo wysoko uczony,
znawca języka polskiego, napisał wiele dzieł

uczonych o języku poiskim, który ’ porównał z
wszystkimi innymi językami sławia&skimi i ob
cymi, nawet z najstarszym językiem znanym
na ś wiecie, z językiem sanskrytu. Wykazał
uczenie i gruntownie że język polski nie jest
ani niższym ani brzydszym od innych języków,
owszem, że nasz język ojczysty do najpierwszych
należy, i wysoko wykształcony i piękny i mą
dry i przydatny do wyrażenia myśli i uczuć
jak żaden inny Cnoty i. p. Malinowskiego Bóg
u ynagrodzi a za zasługi około języka i narodn
bądźmy wdzięczni my i cały naród polski. Nie
chaj odpoczywa w pokojní
Poznań W ostatnich trzech latach prze
szło ziemi z rąk polskich większych dziedziców
w ręce niemieckie 52 tysięcy morgów. A w
jednym powiecie inowrocławskim to wykupili
niemoy i żydzi od chłopów polskich więcej ani
żeli 10,000 morgów gruntu. Przyczyny tego
1) nie zna°zej winy: niemcow i żydów i więcej,

mają więcej kredytu i pieniędzy ze strony rzą
dów i zakładów i swoich, nie mają tyle wy
datków na cele narodowe, n. p. nie potrzebują
za swoje pieniądze teatrów budować, czytelni
s biadać, towarzystwa naukowej pomocy : dzieci
ich łatwiej znajdą miejsce w urzędzie i rzemiośle.
2) przyczyny z nasze,, winy: wydatki większe
jak dochody, (rozrzutność), brak gospodarstwa
postępowego, pijaństwo, lekkomyślność, życie
nad stan i chęć pokazania się.

Ceny targowe wrocławskie.
Pszenica 203 fnnt. 17 m. 50 f. do
Zyto
„ „ 19 m. 30 f. —
Jęczmień „ „ 13 m. 20 f. _
Ow.es
„ ,, 12 m. 20 f. —
Ziemniaki 75 klg. 4 m. — f. —
Siano
60 „ 2 m. 80 f. —
Słoma kopa
21 m. — f. —
ilasto 1 fot.
Im. — f. —

21
21
i6
15
5
3
24
1

m. 80 fen.
m. SO fen.
m. 50 fen.
m. — fen.
m. — feu.
m. — fcn[
m. — fen.
m. 40 feD’

K U K Y E K GORNOSZLĄZKI.
Można dostać w Eksp. „Katolika“ :
Pctrsnela Pustelnica z góry ś. Anny po 80 fen.
Wierni » Rózia czyli zwycięstwo wiary katolickiéj. Cena
1 Marka.
Odpaść nam! Powieść historyczna z wojny francuzkoprut i. Cena 60 fen.
Clwlazdka dla czytelnik • „Katolika." Cena 10 fen.
I»! ^. wodnik praktyczno-homeopatyczny. Podług 30-letniéj
praatyki napisał Franciszek Źanibal 60 f jn.
Konsnnif czyli ,,Nauka o sklepach ludowych“ C na 25 fen.
Stawka k»m ly ka ze Śpiewkami w jeun; u akcie. 20 fenDla dziatek przysposobiających Bi“, do pierwszćj Komunii
świętej :
Kat Bhlzm rzymsko-katolicki ks. Deharbe. Cena 25 fen.
Kauk o spowiedzi i Komunii św. Cena 10 fen.
Pierwsza «powiedź czyli „raohunek sumienia.,, Cena
5 fen, 100 egz. 6 Slarefc
Jako pamiątkę pierwszéj Komunii św. poleca się]
Dla dziewdźąt:
Cltrzeźelańekle Niezapominajki. 1 egz. 6 fen.
Dla chłopców:
t'hr ;« >źel srtekl paszport na cale życie. 1 egz. 5 fen.
Moim. takie pr>;cz Ek». „Katolska“ otnymiJ. Wdtępuj-oe
książki:
F. Fagiewict
„Selbst-Anwalt bei den deutschen Amts
gerichten Tn CivU-Prozessaohen, Strafsachen nnd im Konkuri
veríshren. Cena 1,40 mrk.
Namowa do Wm;.-emięiliwośei. Cena 30 i 40 fen.
Kalendarz katolicki Krakowski. Cena 1,10 mrk.
Dra Airy metoda naturalnego leczenia. Cen* 1 mrk.
__ Ogłaszam niemiejsriia uprzejmie że nrządriłem i.pi— -~-i
mego piw 1 uznanego za wyborne n p. kupca St. S ichego na ulicy

*Jod*lę, owanle serdeczne ks. Radzcy Deiochowi, ks. ka
pelanowi Haakowi i wszystkim którzy odprowadzili do grobu uko,
00 - °baną moją ż.nę ś. p. Agneszke Heller z domu Kbrner. Dzięki
dawniejsze roczniki po 20 1 Wszystkim
Hajduki p. Król. Hutą
stroskany mąt i rodzina
30 srg. w Eksp. .,Katolika"
w Stycznia
Heller.

MONIKA
. .
...

1

Dla plelł-.in alko rzeżnika są
Mimo drożyzn}' sprze iję po dawnych cenach: Cukier
dwie izby i sklep przy farnym
kościele w Cb jehle przy Radzień- nąjlep. twardy za funt 42 fen. — Kawa delik pi1' od 1,20 do 1,40. —
Szara mydło 35 f»n. M dło żółte Oranienburg. 40 fen. M. czarne 20
•u ni tychroiast do najęcia
ren. — Cykoryą i ws’. slkie towary tanie. — Kumy, araki, żyi^iówka,
Checblnu p. Rud?in:tz. win?i likiery po tanich cenach. — Delikatne mąki kluczbnrikie po
oenaeh bierrących,

EXPELLER

KJ

„z kotwica" ^

-AS jut k»räv Wrjr, irodkieii domowym.

„Przyjacielowi mojemu po
mogło, , dla tego też i ja chcę
próbę „zrobić.
al lub ;emp podoboie wyra
żają się nabywcy PainSxpelert o tym lęka bądź
•P ustnie bąd'
co w
razie -—»
najpisemnie, ou
w każdym
—•_ —lepszym jest dowodem iż doświad
czony ten środek domowy zawdrin
cza swe niezz ykłe rozpowsi echnienie i swą pop'.larn ił nic xzyliwe rek.fmie, lecz Jedynie swej
du liuWojącej Bkutcczmićci. D n
tego też zasługuje „pr «wdziwy
„Do, gfreihe,^“
Paln-ExpeJlc- z kotwicą“ na pełne
Pan Suchy może piwo spi-cd rać nie drożej jak w browarze. zaufanie każdego chorego. ws«zePoleoam tedy nowy wyssynk wz -lędem publiez io.
gólności zaś polecić go nah iy cier
Ple-rwsz« piwo 1 p. Suchego 1, mtego. — w każdy Wtorek i piącym na
Piątek od rana „młode piwo."

Król. Hut.

Browar Saeftla.

Publiczne oświadczenie.
Pewni złośliwi, źli Indzie mięjaeowi priedsięw zieli sob.e o ! >brać
ml dobre imię przez obmowy. Mianuję ioh publicznie poepolity>
ml niegodziwcami t obiecuję mrazem 50 mrk. nagrody temu.
ktoby jednego z tych obmóweów tak wyrażnli wykrył, iibym go
mógł skutecznie obs^artyó pr:ed sądem.
Biało. w Styczniu.
Jan Muller,
(Zttłz.)
mutr* farbiar ’.i.

KALENDARZ

A4

na rok Pański

1881!
Jak po inne lata, tak i w tym roku oprócz ezęści kaLendarBklej i jarmarków, drukowany kolorowo (dwiema far
bami), zawiera kalenûair ładne i pouczające powieści i wier
sze. Z pewnością się każdemu ipod ba.
O liczne żamówienia po cenach następnych uprasza się : z
przesyłką pocztową za jeder egzen pl. 40 fen. Prey zamó
wieniu naraz 10 egzem, po 40 fen. dodąje się jeden i prze
syłka fr inko. Sprzedającym udziela się stósowny rabat.
Pieniądze prosimy nadsy-apod adresem: Fapedycja Katolika
w Mikołowie Nicolai 0.-8-________________

T

Goéciec, reumaty zia

Adoll Finkę.

Wielki skład harmoników
różnych wyprzedzę bardzo tanio, aby się ioh pozbyć zupełnie.

Bytom.

Adolf Finke

. r Na 1 Lntego Ibo późni ćj
prrgnę nająć oberżę.
I,, w 80. Slaweni-ilt* potetlsg.

Wildfelle
u. Felle
jUt* źn, ■ w tUó;

émtrn, JSarMr-, VUU*.
»Ma, IM, *t»1
jitS tc. K. laaft lun

iHd. patrz i zůwaiony
Objęty skutkiem m 1 ~ kontur
sowei zi Oankrułowanej rdelkiej
.fzbryklśrńbra BrytamC »“

zostanie z powoda wielkich obo
I inne remmtyer™ dolegliwofci wiązkowych • ypłat i zupełnego
jak ból zębów, ból pjers», ból nprzątnienia lokali
75% niżej wart ûci sprzedane
itJ.f jako rfefaVodme najRuteÓe/. tern
niejszy środek-^
ttôr ÿ
prawie durowane
szurka „Wydag
ą tylko za 14 marok, ledwie za po'
we wszystkich składach ^Mpłae ( jow^ wart0j0j , samego zarobkn
dostać można,
^ obotnika utrzymuje się naatęjący
sprowadzali wytrze naciowa
, rwjúego śrebra Br tjinj «,
który dawniej 60 m. koirtowal 1
ręczy się za piękny bl .ły kolor
wyrobów
•Zi' 25 Ut
można po cenie «>f«- ,la w 6 sztuk najprzedniejszych dobrych
j lolo».—Ł noży
—
stolowreii
Aptece w Or^esiu6 » widoley z ppięknego śrebra
Britmi;
łyżek r «owych
ryci
łyżeczek do1 ka
kawy
cznym ,.kotwicą“ jest prawdzi
yźeczL
do
nabierania
wym ; wyroby bo® kotwicy 3ą bez
ciężki łj żka do p1 lewki
wyjątku naśladowanlamł, przed
pięknie wykonanych tać
którunii sie usilnie ostrzega, i po
podložek pud noże
winien każ'dy chory takie wyroi /
podstawek do jaj
dla włansego bezpieczeństwa jako
łyżek do jrj
‘pprawdziwe bezwarunkowo odprzecudnych filiżanek
lnrizonc
wyborna solnio-ka * do

*JeflSJie saffSM»®

tta<,

Vrtifc

D. Kölner

Ml- u. "„dnrs ina-Budl uę

CUjamfiafabBiifai
jrtbwj«r»Sflta
n »oka SaOeS,
ktt
gttrag łmątkent frwa ląttfciM »ttb.
mumtgftt aa m
Ktiwkisn

atfeut.

-IBt

— —. r*lr»MreiUii<l«ni
f4“« (4 inct ant aflotltrU Ząfrt ».
sak Jùr, lia Sit alt
jïjttuillgf Bonglgudle tmBfeklra.

Miki i

kililgt pr..

Bisie iplay? 1 Wet

leczę moją wypróbowaną metodą,
przy które) nie potrzeba żadnyob
kąpiel, *.ui okładów, ani innych rze
czy. «» listowne pytanip przy mar
ce zwrotnej dąję natychmiast od
powiedź.
W. Fleblea,
Poznań
akuszerka.
Fryderykowska nL 18.

Szweüziiß smarowiilu

na buty I jalowleze I ed polowanla.
Najlepszy środek, aby buty bvły
gl< tkiej nieprzepuszające wody,
czarne. W bl ,i .nkaoh ta
1,20 0,60 i 0,80 ark. poleca:
Apteka w Klemodleniu
tjbprzn
(Faiuenberg O.-S.)
sitko do herbaty
.. gustownych i śrebrnl
rebr
yt u ia Główne .kłady mają w Rsciborzn p.
P. AokeAnann rynek Nr. 7 — w
__ __ salonowych świeczników.
Katowicaeh p. L. B«ck nl. Grundsztuk. Cło i opłata poczty bar mannn. w Król Ducie p. B. BorinÉ. Knopp Wwy 60
dzo małe. Nie podobający się to- skł — Bytomin p. R. Weiss, na ro
-ar rrożr powróci!
gu ulioy Gllwioblćj i Dingoss?,.
■w Bytoxnin
Zamówienia za zaliczkę pocztową
Inb por- sednim nadesłaniem pieul. Gliwicka przec-w Ratusza. nięd "y. uskuteozniają się dopóki
zapas starcza prze»

Hajtara laiipj Ho wftj 11

'•7
tyik~,------ . -. .
gle 68 ctm/ ii parę tylko 3 mrk. muszą być wyprzedane szybko
Pieni i,dze przet . die V poczt.

T^rrsden.

Bytom
przy ujeżdżalni.

Max Lewit.

Dnuim Karola liiarkt jt, w Mikołowie (Nicolai O.-S.)

AIN-EXFELLER

^
^ mt tarli»

„z t¥ą‘ (*&
ŚruflKlEUl itniOWII.

Vien.

J. H. Rabinowie*.
Bńtania^t’-Fdb,i\ Dépôt II.
Malagas, . 3.

Piatóiie
ïcoéoleixi«
poleca tanio

J. Domin,
w Lłpinacb.
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