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liberał. Prawdziwy liberalizm może być smią daléj iść jak rząd, któiy chce władzy
w zgodzie ze zasadami konserwatywnemu, n-eograniezonéj w íeligii. na co my przy
pomiędsy posłami w centrum więcćj libe stać nie mośemy. Rządy w Chinach i Ja
aby nie karano knpłanbw za msze św. ralismu prawdziwego, aniżeli pomiędzy li ponii są lioeralniejsze w i prawach relign,
i sakramenta św.
beralistami. Jeżeli się obawiacip, aby wnio aniżeli nusz rząd. My chcemy tylko tym
sek nasz nie podburzył ludu, to go przy - czasem puwnéj ulg< póki gię walka VulPoseł V!rchow (postępowiec^- libera - mijcie, a lud sa wami będr;e Oburzenie tuma nie skońcry. Do tego potrzeba wiele
listtä.) Prawa majowe maszą być, lecz nie nastąpi tylko wtenczas, skoro wnioßku ni i pracy, my będziemy pracowali. Strzeżcie
trzeba ich tak osti o wykonywać. Tćki są przyjmiecie, bo lud się przekona, że wię s.ę panowie przed*óm, aby w kraju nie
prawa majowe n"e można niczego księżom ksza część posłów teraźniejszych nie może przekonano się o tóm, że więksjośó prote
pozwalać co takimi nakazane, boby prawa się zdobyć na to, aby dać ludowi wolność stancka chce zgnieść mniejszość katol iką.
(Na drJgi dzień rozprawiano w ten
nic nie znac-yły. Najlepiéjby było, gdy religijną, że wzbrania umierającym sakra
by jedno prawo było dla wszystkich wy mentów, ponieważ chce przez to osiągnąć sposób :)
Poseł Hammerttein (konserwaty iny.)
znań. i gdyby duchowni byli m sędnikam» inne cele. Za takie podburzanie nie jestem
winien.
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trzeba ją skończyć, czego sobie tóż
stwu
Poseł Windhorst. Panu ministrowi od
powiadam : nic dziwnego, że powtarzamy i walcsy sa prawdy i zasady jedyni« ora- wszyscy życzę. Wniosku Windhorzta jednak
nfng wniosek, to się t 54 dr je i w innych »dsiwe, i kościół eseka, aż < ei it nie przyj konserwatywni poprzeć niv mogą, poniev z",
rzec :acb. Nie do uwierzenia ile do tego mie takowych. Może być że obecna walkz złemu nie aradai, owszém nowe stworzy
otrzeba, ł by prawdę przeprowadzić. Pro- potrwa jeszcze długo, że chcecie w naszym niesnaski. Księża usunięci aniby nie wy
iby nasse za* sie powtarzać będziemy, za kraju katolików zrobić irlandczykami. Je starczyli, i są rozjątrzeni. Mógłby tóż jaki
przykładem anglików. „Częsta kropla ka żeli p. Bennigsen chce się przekonać, że biskup wrócić i mszą odprawić oablioznie.
mień wydrążfc“. Kilka gajet niekatolickicù lud katolicki nie zesłabl, to niechaj ze mną Główną rzeczą biedy religijnéj jest to, że
pisało za mym wnioskiem, dziękuję ioi za jedzie na zgromadzenia katolickie. Móiził parafie muszą za wielkie koszta ponosić
to, że służą prawd ‘e i wolności. Nie potém p. B. o cesarstwie niemiuckieir pro- w sprawie religii. Lepíéjby było gdyby
prowadzałem* i bieda religijna jest wielka, tettuni ftiém. Takiego cesarstwa nie ma. nie żądano, aby b kup poüai »ał księży
mianowicie jeżeli się rorważy ile to jedna Cesarz 'est protestantem, lecz nie państwo, rządowi do mianowania, łeoz aby to każdy
dusza warta. Urzędnicy nie mogą osą w którém Bą katoliccy królowie i książęta ksiądz dla siebie c synił. Liberaliści boją
dzić jakie potrzeby religijne ma parafia, i katolickie kraje. Za n »wem cesarjtwem się kościoła wolnego. W ogóle dz> îejszy
co należy do nabożeństwa regularnego. niemiecuiem odezwał się najpierw poseł sejm me odpowiedni do tego, iżby ure6u
Trzy czwarte duchownych, coraz słabszych katolicki, a katolicki król bawarsl i przy lować stosunek kość ola do rządu. Stron
przecież nie podoła temu, co działało cztery niósł koronę cesarzowi. Słowa które papież nictwo konserwatywne pragnie pokoju na
czwarte. Niech p. minirter rozważy to, co powiedział o kamyczku z góry lecącym podstawie praw lipcowych.
ks. Stablewski, powiedział i niech się nie nie odnoszą się do cesarstwa, lecz do soPoseł ńeichenspt ,ger (katolik.) Nie
spuszcza nie biórowe liczby. Liczba mar cyalizmu który rośnie przez gospodaistwo zgadzam się na wywody konserwatystów.
twa, a żywe życie.
minia1 >.r pozwala liberalistów. Poseł profesor Virchow nie Sami oni mogą poznać z tego co mówią o
płacić duchownym, ** ich .rudy w para- zrozumiale dla mnie gada o sprawach reli walce kulturnéj jak zgubnym i przewrot
fijach osieroconych. To nie wielka łaska gijnych, a zresztą prawie wszyscy profeso nym jest cały system praw majowych,
pozwolić parafianom pl»c,c * wja8n^j kie rowie niemieccy nieprzychylnie usposobieni kiedy ich me można zmienić i naruszyć,
szeni, kiedy im się odjęło ńo
prawi le dla katolickiego kościoła a nawet często skoro się chce dać to, co katolikowi ko
należące .ięparafi.. Z takich dobrodziejstw dla chrześcijaństwa, przy układaniu praw niecznie potrzebne. Widzicie zarazem i sa
hoiéj się nie chwalić. I*an m,* ister żąda, majowych, oni głównie byli czynni. Dziwi mi przyznajecie że mniej dziś żądamy, ani
ałnr lud katolicki poznał, że gwałtem nic mnie jak to ludzie, któizy na zebraniach żeli wy dać pragniecie późnićj, że chcemy
nie zmieniemy w prawach majowych. Ją publie nych, chcą uchodzić za bti óżów pra naradzić najgwałtow nie jj m potrzebom re
jednak widzę, że ppmiędzy przeciwnikami wa i wolności którzy żądają równego pra ligijnym, zostawiając resztę na późniéj. cze
naszymi szerzy się lepsze poznacie rzeczy wa dla wszystkich w ien sposób wypeł go potrzeba do wolności. Nie kłóćmy się
i prawdy. Do twierdzy niejeden s sturm niają słowa, że nam odejmują wsrelkie o zasady, o to co prawdziwe a fałszywe,
trzeba przypuścić. Cieszę «ę, że p. n - prawa, że występują przeciw wolności zu lecz urządźmy w życiu każdą sprawę we
nister oświadeca, że na -oc tome prawa miem«, która jest podstawą wolności, że dług potrzeby, tak jak było dawniéj. Je
lipcowego mużna i»cząć nowe układy.
nie dają wolności, żyć według wiary. Ze żeli myślicie, że nasz środek na biedę
Pan Benigaen powiedaal mowę kul- żadnego stronnictwa nie mamy pomocy, religijną nie dobry, to podajcie wy inny,
tumą i p >wied.L że nasz wniosek w sej nawet ze strony konserwarty wnćj. Widzimy lepszy. Kiedy mówicie, że parafie ciężary
mie nie mile przyjęty- Ja już jestem )kon tam przynajmnićj cokolwiek dobré] woli. ponoszą dla braku księży, to podajcie wnio
tent z tego pnyjeci
Oto liberalista leaen Powody jakie przytaczają ci panowie i dla sek, aby rząd płacił jak dawuićj, co winien.
śmiało występuje przeciw^ innym swym których nie mogą głosować z* nami, po Czemu nie głosujecie na nowo za tém, aby
towarzyszom i broni nas, jako prawdziwy wody te nic nie snaozą. Panowie ci nie césure mógł ul; iskawió biskupów. Minister

ostrzegał, abyśmy nie przesadzali, lecz po
mowie ks. Stablewskiego pewno poznał, że
tu nie ma przesady. Jeżeli wy mówicie,
że rząd ma się ugiąć przed kościołem, to
wy przesadzacie. Czy kto przedtćm miał
to nczucie, że rząd poddany kościołowi?
Poseł Schmidt stawia państwo na miejsce
Boga. D oś wiadci-enie uczy, że 10 bardzo
zła rzecz, że to prowadzi do tyranji. Za
rzucają nam że jesteśmy wrogami liberali
zmu, który chce wydać kościół i szkołę
rządowi na łaskę i nitLiskę, lecz to nie
jest prawdziwy liberalizm. Dawnićj był
w Niemczech prawdziwy liberalizm i w
nnych krajach, ds 5 zaginął. Pan Ben
nigsen także przesadził mówiąc, że kościół
zaczął walkę i że walczy przeciw wszystkim
państwom europejskim. Dowodów na to
nie ma żadnych. Jakże może być mowa
o walce, kiedy katolicy bezbronni cierpią
tylko, a kiedy rząd bronią środków materyalnych uzbrojony od stóp do głowy,
kiedy ma tylu stronników i żołnierzy w
stronnictwie liberalistów. Co do ogłaszania
rządoni nazwisk księży na parafije posy
łanych , to pamiętajmy, że to tylko cząstka
praw majowych, trzeba na całość patri cć.
która jest bardzo sztuczna. Nigdzie kościół
nie zaczepia rządu ani we Fra/ icyi, ani
Belgji, gdzie cierpi prześladowanie, ani w
Holandji i Wyrtymbergji, gd*:3 panuje
zgoda religijna. Dajcie nam tyle wolności
ile mają n. p. we Wyrtembergji lub Ho
landyi. Minister holenderski upominał nie
dawno do zgody katolików i protestantów,
aby się raczćj razem przeciw socyahďnowi
połączyli który niedługo tak wstrząśnie świ item, ak jeszcze nigdy. Nawet jeden z liberal,
potępił walkę kulturną jako do niczego nie
prowadzącą i szkodliwą. Obowiązkiem na
prawić to, co się złego uczyniło, skoro się
pozna że złe. jeżeli panowie liberaliści
ghuń są na rady i napomnienia, a ślepi
na to, co się dzieje w około, to rząd, który
nad stronnictwami stać powinien, niech* j
się opamięta, niech* j wytnie jadowite drze
wa kulturně.
Poseł Bennigsen (liberalista.) Tego sa
mego zdania co ja, jest jeszcze wielu in
nych, liberaliści, wolnokonserwatyści i rząd.
Zgoda pomiędzy posłami z centrum a k mserwartywnymi ma wiele trudności i nie
potrzeb' jćj się obawiać. Żałuję że istnieje
walka kulturną. lecz powtarzam że źródłem
jćj: nieprzyjaźń papieża przeciw c sarstv u
ewangel., nie katolicy nii nroccy przeciwni
cesarstwu, ieci R&ym, który nienawidzijniemców, ponieważ to po większćj kacecie. Z
cesarstwem austryackiem to inna sprawa,
ponieważ to katolickie. Rzym chc< nawró
cić protestantów niemieckich, przeszkadzają
mu w tćm królowie pruscy, dla tego są
papieże przeciwnikami tych królów. Już
przeciw pierwszemu królowi pruskiemu po
wstał papież Klemens XI. Kościół zaczął
walkę kulturną, ponieważ za wiele sobie
pozwalał. Rząd musiał się bronić. Niech
tylko rząd wytrzyma kilka lat, a kościół
się podda, skoro się pmekona, że Prusy
nie ustąpią. Tylko -nie tri aha mięknąć,
nie trzeba się rozczulać i nie ustępować, bo
to nie prowadzi do stałego pokoju, o któ
ry trzeba się starać po tak ciężkićj walce.
(Ciąg dalszy nastąpi.)
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na wszystkich stopniach. Odpowiedź mi
nistra na petycyą katolików śląskich Jw
Wrocławiu w u. r. zebranych w piśmie z
dnia 14go stycznia 1881, nie robi żadnćj
nadziei, żeby zmiana na korzyść żądania
ojców rodziny i'księży nastąpiła. — Wia
domo, że dziecko polskie z domu nic po
niemiecku nie umiejące w szkole zniemieckićj nauki nic skorzystać nie może, skoro
języka nie rozumie, choćby jak papuga na
pąmięć paplać po niemiecko się nauczyło.
— Nauka religii jest najważniejszą dla ży
cia. — Dzieci, co w obcym języku uczą
się katechizmu, nie mog~ się przejąć jego
duchem. Księża, co sprzeciwiają się ucze
niu dzieci polskich religii po niemiecku,
nie są nieprzyjaciółmi państwa niemieckie
go, ale domagają się tylko prawa pocho
dzącego od samego Boga, który Sam udzie
lił prawdy podług mowy każdego: doma
ga*^ się tego dla tego także, że wiedzą z
doświadczenia, iż sposób obecny nauczania
— dla niemczenia — jest zgubnym i do
niczego nie pre wadzi, jak tylko do ogłu
pienia dzieci, jak to p. Kautak powiedział.
Minister Puítkammer iwhrdzi, że ducho
wieństwo na Górnym Sdązku nie dosyć
pracuje w kierunku rządowym, nie dość
sprzeciwia się temu, iż lud ten coraz więcćj się czuje polskim, czyta gazety takie
jak „Katolik'* i pisma z Poznania. — Do
brze mu na to odpowiedział poseł Kantak
z Poznania: że rząd sam najwięcćj się
przyczynił do tego, że w ludzie polskim w
Górnym Szlązku teraz wyrasta poczucie
polskości, nierozsądną swoją gospodarką
ia polu prawodawstwa kościelnego i szkóinego t. j. oderwaniem szkoły od kościoła,
usunięciem z nićj języka ojczystego itd.—
Wreszcie przymnożeniem ciężarów szkólntch gminom, (które jednak o żadnym z
tego powodu korzystnym postępie dzieci
swoich przekonać się nie mogą), że rząd
sam wskazał lud na to, iże już nie liczy
tyle co dawméj na pomoc rząda tylko, ale
tam sobie zaradzić musi, jak nam Bóg przy
kazał. Nigdy uczciwy polaki Górnoszlązak
nie zechce zezwolić na to, aby dzieci jego
pomiatać miały mową ojców swoich, bo
wie, że „z utratą języka ojczystego“, jak
mawiał ks. Ficek „straci się na Górnym
Szlązku i wiara i czystość obyczajów“. —
Jeżeli co lud gćrnoszlązki powstrzymało od
zepsucia, jakie wzrasta w ogniskach prze
mysłu, gazie Niemcy mieszkają, to jest to
zasługi pieczołowitości duchowieństwa górnoszlązkiego, gorliwćj wiary ludu i tćj od
rębności języka. — Wiadomo, że socyaliści
nie mają dotąd wpływu na Górnym Szlązku. „Katolik“ w każdym numerze rozbiera
sprawy spółeczne, domaga się praw robo
tników, ale im i obowiązek ich wskazuje.
To jest najlepszy sposób działania przeciw
szkodliwemu działaniu tego nieprzyji cielą,
który rząd powinien uważać za nujważiiejszego. t). j-zeciw wzrostowi socyali/mu.
Duchowieństwo, jak mówił X. dr. Fra^i
nie miało dotąd powodu go potępić i od
rzucić, choć zapewnie nie zawsze tak do
brze i pięknie i pouczająco był pisanym
jak obeen e. — Na od* zwanie się dra Holza,
który jest žatém, aby *«d polski na Górnym
Szlązku zniemczyć, choć povoE, powiedział
ks. dr. Franz, że kiedyś rząd pruski grubo
będzie żałował tego, co teraz rozporządza
w dziedzinie szkoły w Górnym Szlązku.
Takićm tćż nasze jest zdanie. —

Z Berlina dn. 3 lut. 1881.
Oprócz spraw, o których już powyżej
Dzisiaj w izbie deputowanych upo donosimy czytelnikom ntszym. [zajmowali
mniał się ks. dr. Franz o to, by w jukole się nasi posłowie następującemi sprawami:
naukę religii ud1 * elano w ojczystym języku mówiono po raz trzem o wydatkach z ka
f

zy państwa oudowlanych, handlowych,
przemysłowych, sądowniczych, o wydat
kach ministra spraw wewnętrznych i wy
znań. Pomiędzy innemi mówiono o nowej
radzie spółeczniej, która już obraduje. Je
dni chwalili, drudzy ganili. Ze strony
katolickiej ganiono że tylko dwóch kato
lików do niej powołano (Książe Bismark
powiedział, że się to stało przeciw woli
i 4e nie powołano do rady nikogo
ze strony towarzystwa czeladzi, które su
najzdrowszą częścią pomiędzy rzemieślni
kami, którym to rząd chce pomódz. Przy
pomniano przy tej sposobności jak to rząd
niesłusznie prześladował wielce te po
żyteczne stowarzyszenia czeladzi. Co tyl
ko katolickie, mówiono, to rząd i obywa
tele innej wiary potępiają z góry, choćby
było najlepsze, nie mają do tego zaufania
i przeszkadzają temu. — Co do więźniów
to wypywiedsiano dobrą myśl, że potrze
bne są takie zakłady, gdzieby więźniów
nie tylko karano, lecz I poprawiano przez
wpływy duchowe. O tern za mało mó
wiono i nic n e postanowiono. ■— Ks. Stablewski występował w obronie mowy pol
skiej, a mowę jego później podamy. —
Pan minister wyznań zaczepu ..Kato
lika“, cdpowierny na to . — Posłowi Lu
dwigowi odjęto glos, kiedy sądził posłów
teraźniejszych, i kiedy powiedział, że za
siada w sejm.e niejeden poseł, którego cha
rakter i postępowanie w życiu nie jest bez
plamy. — W końcu zajmował się sejm
spiuwą podatków. Prusy, jako część ce
sarstwa, związku niemieckiego mają do
stać z ogólnych dochodów cesarstw" 110
milion, mrk. Czy dostaną, tego nie można
wiedzieć z pewnością, pon iważ to zależy
od parlamentu niemieckiego, który i g
zbierze po sejmie prusMuj. Sejm pruski
ma jednak już teras powiedzieć w jaki
sposób możnaby te 110 milionów użyć,
aby ulżyć w ciężarach ludowi. Różnie
mówiono: dajmy ppokój sprawie póki te
pieniądze nie będą w kasie; rozdzielmy je
pomiędzy powiaty; nie, mówili inni, po
między gminy; nie rozdajmy gminom lecz
lec* znieśmy w ogóle podatki dla uboż
szych; obróćmy te pieniądze na to, aby
gminom zmniejszyć ciężary szkólne. P, nieważ sejm nie. długo skończy obrady,
to pewnie t całej sprawy nic nie będzie
tymczasem. Może latem jeszcze raz sejm
zwołają, bo i „porządek powiatowy“ dla
kilku prowincyj jeszcze nie skończony,
Wielu posłów skarżyło się na to, że rząd,
czyli raczej książę Bismark, chce zupełnie
zmienić sposób podatków, raz poraz poda
jaką nową ustawę, lecz nie wyłoży wszy
stkiego jak się należy, całego planu nie
poda, cząstkę pokaże * reszta zakryta. A
skoro się niewidzi całego obrazu, tylko
kawałek, to nigdy aie można wiedzieć i
osądzić, czy dobry, czy zły, czy piękny
czy strjtstiuy. To te^ książę Bismark po
wiedział długą m0.w9 w Bejmie w tej Bprawie. Lecz i «.tej *uowy nie dowiedziano
się wiele więcej jak dotąd. Treść tej mo
wy taka: mniej pieniędzy nie meże wpły
wać do kasy państwa. Ccodzi tylko o to,
w jaki sposób zebrsć pieniądze I jak kraj
zbogtcić, aby mógł płacić. Trzeba pod
nieść rólnictwo. Podatek gruntowy nie po
winien być miarą podatków rólnika. Kto
ma 1000 tir. z roli płaci 9—10 proc. ko
munalnego, a kto ma 1000 tir. dochodu
bez roli, płaci 3 proc. komunalnego. Kto
tylko ma dwie ręca nie powinien płacić
żadnych podatków ani państwowych ani
komunalnych, powinien się państwu opłacić
służbą wojskową; kto niesłuży we wojsku
płaci osobny podatek. W ciężarach szkólI

nycn musi vastopić ulga." Mamy z& wiele
podatków bezpośrednich ^wprost płaconych),
a za mało pośrednich (n. p. takich jak
przy kupowaniu soli cia itp.).
Frzewyżkę dochodów najlepiej pnstkazać powiatom, niechajby zniżyli szkólne,
Wydatek na szkoły wynosi 63 i pół mil.
a aósi wowy dodatek 6—7 milionów. Nie
chcę, żeby jedna głowa rządziła wszystkimi,
lecz żeby była jedna kasa i porządek ka
sowy. Tytoń musi więcej przynieść, chciał
bym, iżby handel tytoniem był w ręku
rządu (monopol) jak w Austryi. Powie iział
też książę Bismark, że wojny nie będzie,
i że on do śmierci pozostanie ministrem i
nie podziękuje za urząd, i że przy urzą
dzaniu podatków nie patrzy na własny
interes.
Na to odpowiadają księciu Bismarkowi,
że skoro będ sie jedna kasa rządowa dla
powiatów i gmin, skoro z tej kasy będą się
opłacały wydatki powiatowe i gminne np.
srAÓlne, to może być dla niejednej gminy
ulgą, lecz wtenczas powiaty i gminy je
szcze więcej będą zależały od rządu jak
dotąd. Pieniądz rządzi, jak będzie jedna
kasa tc i jedća głowa, a nie będzie śladu
iżby obywatele w gminie i powiecie sami
się sobą rządzili, będą musieli tak tańco
wać jak im ministrowie zagwiżdżą na klu
czu od kasy ogólnej!

Wiadomości z całego świata.
Niemcy. Wojsko niemieckie liczy lu
dzi 427,274 podczas pokoju, pomiędzy tern
jest 18,128 oficerów. — Niemcy i fr&ncuzi to
jakoby dwaj sąsiedzi, którzy się pobili a
potem pogodz:,i. Zgoda jest pomiędzy ni
mi, lecz serca do siebie nie mają jak się
należy, co Bię pokazuje przy lada sposo
bności. We Francyi miał pewien znać
nifejs-y mąż mowę, w której powiedział,
Że franouzi muszą zachować nadzieję od
zyskania dawnych granic, a tu z drugiej
strony namiestnik w Alzacyi i Lotaryngii,
generał Manteufel miał mowę, w której
ponownie oświadczył, że te kraje muszą po
zostać menueckiemi na zawsze. Gazeta
wojskowa niemiecka pisała niedawno, że
trzeba byó przygotowanym na wojnę ogólną
okropnąt 8 że Niemcy mogą być ucze
pione z dwóch sfron. —
W Hamburgu zniszczył ogień wielki skłau
jedwabiu.— -fe Szlezwigu w niektórych oko
licach oo dziesiąty człowiek wychodzi do
Ameryki. — Towarzystwa zabezpieczenia
życia żądają» *>y umarli byli rewidowani
urzędowo. ;— Socyaliści w Dreźnie zrobili
wiec przeciw żydom zwołany pr_es to, że
hałasowali, wybijali szyby i bili tego, któ
ry _wołał wiec.
All8tr>B. We Węgrzech polepszyły
się dochody zeszłego roku.
Znowu umarł jeden z posłów galicyjskich, Skrzyń
ski. — Poseł Szönerer, który jest zatem.
aby niemcy austryjaccy połączyli Bię r
Niemcami całymi, zganił jednak ! »cho
wanie się niemców względem innych na
rodów pod panowaniem austryackiem. —
W sejmie wniesiono aby skrócić C*as szkólny w szkołach ludowych, — We Węgrzech
istnieje prawo przeciw sichwie, a jednak
w samym Peszcie liczą 300 lichwiarzy; sum. o jaką «<! proę^owuli • dtaimkami
wynosiła pw* Jeden rok 12
reńskich.
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Rosya. To także chce rząd zmienić
sposób podatków, aby jak najwięcej p.emęday iydagnąó a kraju, i aby to >udai
jak najmi «‘bolało. - Z polakami lacn
naią się moskale Becaywiíoo lep , obohodsić, gazety moskiewskie coraz przychyl

niej sprawiedliwiej puwąo polakach, da
wniej nie było by im wolno tak pisać.
Hrabia Zamojski został powołany do Pe
tersburga, dokąd jeździli wszyscy wyżsi
urzędnicy z Warszawy. — Wiele gmin
w Rosyi zamienia szynkownie na szkoły.
Auglija. Posłowie irlandscy tak prze
szkadzali w parlamencie, że jedno posie
dzenie twało 40 godzin przeszło, i że ich
w końcu gwałtem wyprowadzono ze sali.
Postanowiono też zaprowadzić w Iriandyi
stan oblężenia, założyciela ligi (związku
narodowego) uwięziono. — Fenianie (zwią
zek tajny] wydali do ludu odezwę, aby
Bię nie dał skusić do rewolncyi, bo jeszcze
nie czas. — Kobiety założyły ogólny
związek narodowy irlandzki celem obrony
praw obywatelskich, ludzkich i narodowych.

Dzieje kościoła na świeci©.
— W części Szląska należącej do dyecezyi
Pragskie braknie 16 księży, ponieważ i obce
biskupstwa cierpią przez prawa majowe, o ile
sięgają w granice pruskie.
— Pewien ksiądz we Westfalii nie przyjął
sumy pieniędzy, jaką go chciał obdarzyć ko
misarz rządowy.
— Jest nadzieja, że proboszcz w Opolu do
stanie napowrót mieszkanie proboszczowskie, i
którego prawa majowe go wygnały. F.oces i
w drugiej instancyi wypadł korzystnie dla ko
ścioła.
— Z Chełmna i innych miejsc w Prusach
zachód, i Poznańskiego wysłano petycye do mi
nistra, aby religji nauczano w szkole w języku
ojczystym, więc polskie dzieci w języku polskim.
Coraz więcej widać że za pomocą obcego jęzvka religija dzieciom nie wnijdzie do serca, że
nie można zmienić prawa bożki igo przyrodzo
nego, coraz gorsze wydaje owoce niedokładna
nauka religji, dla tego rodzice z każdej parafii
>ędą bez przestanku prosili rząd, aby uszano
wał prawo przyrodzone, według którego tylko
za pomocą języka ojerystego można wszczepić
wiarę i miłość Boga a bliźniego w serca dzieci.
— Ks, Muzolfa, reformata, tka; Ù sąd ua 70
marek lub więzienie za to, że działał w sąsiedz
twie po za kościołem dawniej klasztornym.
— W Olsztynie w Prosach wsohodnich cho
dzi do szkoły 809 dzieci'katolickich, 123 pro
testanckich a 19 żydowskich. A jednak w deputacyi szkolnej nie ua ani jednego obywatela
katolika. Wszędzie katolicy przygnębieni, po
części dla tego, że nie dość dbają o siebie, zbyt
lękliwi, dobroduszni, nie bronią swych praw
dosyć i nie dość mocno i ytrwile npominąją
się o swe prawa.

Wiadomości z bliższych stron

i koitspoiäratf! „KATOLIKA".
Król. Huta. Nasze „kółko" zabłyszczało te
atrem amatorskim. W Król. Hncie najpierw
zaczęto urządzać takie zabawy szlachetne, pou
czające, bawiące i miłe, dla tego tu już niejakuś
starzy znąjdują się aktorzy. Dobrze więc gra
li, w pierssej sztuce^żyd był odmalowany znamienicie, Jakób prawdziwym wzorem starego
towarzysza rzemieślniczego, a p. Koturski był
iBtnym wzorem poczciwego lecz niezgrabnego
uiajBtra starej mody. Koturski tylko się ze
wnętrznej formy cechu trzymał, myślał że byó
echowym to wystarczy, nie potrzeba być do
brym rzemieślnikiem. Saturnin inown postę
powy czeladnik, cechy'potępił zupełnie. Jeden
ildrugi błądził. Cechy dobre i potrzebne, lecz
cechy pełne życie,gadanie swe wypełniające;
a zadanie cechów, wspólnemi siłami podnieść
rzemieślniczy stan. — Żywo i naturalnie, dla
tego dobrze oddana była rola ucznia. Druga

sztuczku telefon pobudziła publiczność do ser
decznego śmiechu i Wielce ubawiła. Dzięku
jemy amatorom za to, że nas i pouozyli i
zabawili.
Król. Huta. Za przykładem górników i hu
tników zaczynają się krzątać około swej spra
wy rzemieślnicy rożnych cechów. Rzemiesło
coraz nęeęj podupada, a kto je ma dźwignąć,
jeżeli nie rzemieślnicy sami najpierw? Trzeba
najprzód poznać przyczyny upadku, potem po
znać środki ku usunięciu złego i ku pomocy
dobremu, a po trzecie trzeba samemu wziąsć
się do rzeczy głową i ręką, trzeba użyć nale
żytych środków Rzemieślnicy Zamierzają też
dłużej nie patrzeć na swój upadek z rękoma założonemi, lecz zwołają zgromadzenie ogólne rze
mieślników cechów wszystkich, polskieb i nie
mieckioh rzemieślników i będą radzili co tu
robić. —
Katowice. Teatr amatorski odbędzie się do
piero po Wielkanocy, ponieważ sala zajęta pszez
cyrk. Konie będą sztuki pokazywały.
— W młynie parowym w Ostrowie zdarzyło
się w dniu 27 z. m. wielkie nieszczęście. Ma
szynista Liescbke chcąc zniewolić robotników
Szelę, Wnuka, Musioła i Kubicę, znajdujących
się w młynie, do składania przywiezionego dr; o
wa, puścił na nich parę z I otla, leci sparzywszy
się w palec, popuścił kurek, tak że para z całą
siłą wp idła na owych robotników i ich na twa
rzy, rękach i nogąch okrntnie poparzyła. Liescbke
sam otrzymał większe rany, poparzonych robo
tników odniesiono dn lazaretu pow towego, gdzie
3nr rli Musiał natychmiast, Szeia i Kubica w no
cy, a Wnuk w dniu następnym. Każdy z nich
■ pozostawia wdowę i kilkoro dzieci. Lie seb kiego
aresztowane i odprowadzono do więzienia po
wiatowego.
Ze Szlaska dolnego donoszą do gazety kat.
iSzląsk, że repneya Liguicka wydała rozporzą
dzenia szkólne, które nie będą się podobały ka
żdemu. Rodzicom niepodobają się dwa term.na do wypuszczania dzieci ze szkoły, lepiej raz
albo na Wielkanoc albo na i. Michał. Znown
trzeba kupować nową książkę do caytania dzie
ciom Inspektorowie miejscowi mają przynajmniej
dwa razy w miesiącu odwiedzi ć szołę i zapisać
=ię w książkę, a gdyby wyjechali na dłużej jak
na 2 dni, to muszą^prosić o pozwolenie inspek
tora powiatowego i stawić zastępcę. Inspektor
powiatowy musi prosić rejency* o pozwolenie J
skoro chce wyjechać na dłużej jak na tydzień.
Zakazano też nauczycielom, aby nie przyjmo
wali urzędu pisarza gminnego, sędziego polu
bownego, rendanta ani agenta żednego. Przy
asach kościelnych i dobrocżynnych mogą się
zatrudniać.
Kochanek córki został skazany pr ;ej sąd
na 16 mrk. kary albo 3 dni więzienia, poniewaf
mimo »akaxu ojca przychodził do domu jego.

Wojciech i Jakób.
Wojciech. Cóż ty sądzisz o nowym biskupie
Leśnickim, o którym nam niedawno „Katolik“
doniósł?
Jakób. A cóżbyś ty sądził o takim żołnierzu
srerogowen któryby przeszedł do obcego obozu i
tumby się ogłosił generałem?
Wojcieeh. Jabym sądził, że mu brakuje pią
tej V.lf*iki, bo przez to wystawiłby się sam na
pośmiewisko.
Jakób. Więc obaj mamy jednakie zdanie
„Z owoców ich poznacie je,“ mówi pismo
święte.
Wojciech. A cóż sądzisz o nas tych żydach,
o których tyle robią hałasu?
JaLób. Że nie tylko trzeba hałasu lecz i
czynu. Kupowanie u żydów ich wzniosło, tylko
nie kupowanie u nich może ich poskromnić.
Dawałeś wieprzowi jeść, to utył, chcesz aby
schudł, to mu nie daj jeść.

Sprawy książkowe.

nielskiegu. Mianowicie rodzice niechaj za po
mocą książki uczą dzieci swe w ten =posób rc
ligii. Szkoła nie pielęgnuje teraz nauki religii
jak się na.eży, dla tego rodzice w domu muszą
wypełnić ten obowiązek,

„Ave Ma~ia“ czyli nowy wykład pozdro
wienia anielskiego, dla wszystkich stanów. —
Zapisać možná w księgarni i n antora ks. Sta
graczyůbkíego' proboszcza w Pozuauskiem Wonieść p. Star. Bojanowem, Alt Boyen).
Polecamy tę książeczkę kosztriąc* tylko 75
fen. (232 stron). Modlitwy, które się odmawia
codziennie, trzeba znać gruntownie. Mr dlitw.n
powinna by nie tylko ua ustach, lecz i dneh
musi być czynny przy 'niej. Usta wymawiają
wyrazy, duch trzyma [się znaczenie wyrazów,
treści. Trzeba duchowi podać maczenio wy
ra/ów. Do tego służy wykład pozdrowienia a-

POCZTA REÛAKCYI.
W sejmie tak ważne rzeczy się dz>eją, tak
to nas obchodzi, tak to każdy obywatel kato
licki wiedzieć powinien, że musimy w „Katoliku“
tym sprawom miejsce zrobić, musimy to podać
do wiadomości naszym czytelnikom, dla tego i
powieść mu. iała ustąpić na chwilę i kerespondencye musieliśmy odłożyć jako inne sprawy. —
— Książki ks. Gondka wnet nadejdą.

— M. M. w M. Gazety polskiej poświęconej
mnżyoe kościelnej nie ma, lecz ks. Solecki we
Lwowie wydaje zeszytami dzieło tego rodzaju.
Ks. 8- mieszka we Lwowie (Galicya) plac kapi
talny n. 7.

- <eny targowe wrocławskie.
Pszenica 200 fant. 17 m. 50 f. do 21 m. 80 fen.
Zyto
„
„ 19 m 30 f. — 21 m. 30 fen.
lęczmień „
„ 13 m. ‘/O f. — 16 m. 50 fen.
Owies
„
„ 12 m. 20 f — 15 m. — feu.
Ziemniaki 75 klg. 4 m. — f. — 5 m. — feu.
Siano
50
„ 2 ni. 80 f. — 3 m — fen.
Słoma kopa
21 m. — f. — 24 ra — fen.
Masło 1 fut.
Im. — f. — 1 m. 40 fen.

KURTEK GORNOSZLĄZKI.

KALENDARZ

Možná dostać w Fksp. „Katolika4, :
Petrum Ii, Pastelnic* z fór * a. Anny pa 80 fen.
Wierna Rśzla czyli zwycięstwo wiary katolickiéj. Cena
1 Marka
Odpuść nam! Powieś j his ;oryczna z wojny francuzkoprnskiéj. Cena 60 fen.
dwlazdlr i dla czytelników „Katolika.” Cena 40 fen.
Przewodnik praktyczno-homeopatyczny. Podług 30-Ietniéj
praktyki napisał Franciszek Zambal 60 fen.
Honsnmy czyli „Nanka o sklepach Indowych" Cena 25 fen.
8kiwkn komedyjka ze śpiewkami w jednym ak e £0 fen.
Dla dziatek przysposobiająoych się do pierwszó’ Komunii
świętej :
Katechizm r; ymsko Katolicki ks. Deharbe. Cena 25 fen.
Nanka o spowiedzi i Komunii św. Cena 10 fen.
.‘leL'H. ica spowiedź czyli „rachunek sumienia.,, Cena
5 fen, 100 ~>gz i Marek.!
Jako pamiątkę pierwszéj Komunii św. poleca się]
Dla dziewcząt:
CJhrzeźełańzkie niezapominajki. 1 egz. 5 fen.
Dla chłopców:
Ckrzeźelańakl paszport na całe tycie. 1 eg 5 fen.
Mojna także przez El „Katolika“ otrzymać następujące
książki:
F, Fagiewioz — „Selbst-Anwalt bei don dt itscfai
Amts
gerichten Tn Civil-Protessachen, Strafsachei und im Konkurs
verfahren. Cena 140 mrk.
Namowa do < itr« dężliwośs Cena 30 i 40 fen.
Kalendarz katoUoki Krakowski. Cena 1,10 msi.
Dra Alry metoda naturalnego leczenia. Cena 1 mrk

SHaj, patrz i zlaiaa;

Objęty skutkiem massy konkur
sowej zabankrułowanej wielkiej
„fabi ykl srebra Krytani »“
..ostanie z powodu wielkich obo
wiązkowych ' ypłat i zupełnego
upi-ątnienia lokali
0 76*/« niżej wartości sprzedane
a zatem
prawie darowane
tylko za 14 maroh, ledwie za po
łowę wartości i samego zarobku
J robotnika utrzymuje się naetęjąey
serwis z tr ał?" j śrebr i Bryt nii,
' który d iwniej 60 m. kosztował i
ręczy się za piękny biały kolor
wyrobów
|Ł" 25 lat "Ks ‘
i 6 sztuk najprzedniejszych dobrych
■tolonyeh noir
6 „ widolcy z pięknego évebra
Britanla
6 „ łyżek stok « ycL
6 „ łyżeczek do kawy
1 „ łyżeczka do nabi irania
1 „ cięż i łyżka do polewki
, 6 „ pięknie wykonanych tać
i
„ podłoże k p )d n' «
Mjmo drożyzo-y sprzed iję po dawnych ci ich Cukier i „ pod-* siwek do jaj
nailcp. twardy -a funt J fen. — K .wa delik. pal. od 1.0_* do 1,40. — 6 „ łyżek do jaj
I v mydło 85 fen. Mydło żółte Oranienburg. 40 fen. J. ./.trne 20 6 „ przeoudi y L filiżanek
wyborna solniczka i do
.'en. — Cykoiyą i wt-elkie towary tanie. — Kumy, arak. żytniówka, 1 „ pieprzu
w na i likiery, po tanich cenach. — Delikatne mąki klno^t orskie po I
1 „ sitko do herbaty
cenach bielących.
2 „ gustownych i i .rebr Rrytania
Bytom
idolf Finko.
Jonowych wieezników.
pny ujeżdżalni.
60 sztuk. Cło i opłata poczty bi<r
dso małe. Nie poJyb ijący się to
war można powrócić.
Zamówienia t& zaliczkę pocztową
1 Ł poprze lnic n id‘■sł aniem pie^
niędzy, uskuteczniają się dopóki
zapas starezz przez

Zarobek dobry.

J. H. Babinowicz.

Polecimy rzetelnyi. i ruchliwym agentom sprzed iż losów
państwowych i přemijwauyoh z prewi ryami
be* prowkyi
na cząstkowe odpłaty, udzielamy wysoki rabat ngcnluwi,
stałą miesięczną pensy j, pr® liiątpo sprzed lży pewnej liczby
losów Oświadozamy wyraźne, że nie sprzedajemy u.sera,
nych Iołjw i cząst" :, lecz tylko ory^n Une losy prawnie
dozwolone

fies.

Brilamasilber-Fab' J Djpo* II.
Mahgasse 3.
Wielce Szanowny Pani« jrHnberg I
Pański érode*' r zeciwkc tasiem
cowi zalviem podług przepisu, i 1—
méj najwiekszćj radości z p uiyślnym skutkiem. Tasiemca zupełnie
się pozbyłem i jestem zupełnie
zdrów, za co składam najserdecz
niejsze podziękowanie i sohij
mkt nie omiesik i w tym výpadku
poradzić się Pana.
W Bnime.
,. . „
August Łleoelt, szafarz.

Grunwald, Salzberger u. Com.
Köln a. Rh.

Bank n. Effecten-Geschäft

WALNE ZGROMADZENIE
Spółki spożywczy i kasy oszczędności

na rok Pafiski

1881!
Jak po inne lata, tak i w tym roku oprócz części kalendarskiej i jarmarków, drukowany kolorowo (dwiema far
bami), zawiera kalendarz ładne i pouczające powieści. wier
sze. Z pewnością się każdemu Bpodoba
O liczne zamówienia po cenach następnych uprasza się : z
przesyłką pocztową za jeden egzempl. 40 fen. Przy zamó
wienia naraz 10 egzem, po 40 fen. dodaje się jeden i prze
syłka franko. Sprzedająeym udziela się stósowny rana*
Pieniądze prosimy nadsy/apod adresem : Exvtdy<ya Katolika
w Mikołowie Nicolai 0.-8.

Wielki skład harmonikow
różnych wyprzedaję bsrJia tanio, aby się ich pozbyć zupełnie

Bytom.

w Orzeszu.

Tanie wapna!

Mikołów w Lutym 81.

Losy na budowanie kościoła kat.
w Luawigshafen po 2 marki mają

porządnych ojców t dobrymi świa
dectwami szkolnemi, którzy się chcą
nauczyć kopiectwa, znajdą u mnie
miejsce.

Ki. Neumann i p. Ghrter

knpiec

Wielkie Strzelce

Hajtaßsze M I nafty i

odbędzie się

E. Knopp *Vwy

Wielki* Strzelce w Lutym 1881,

Paul Rappke.
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D. Kölner

Ml-a. ta tdwaana-HaadlUf

Leipzig,

Brfihl Nr. M-M.

Betom gafotansen anta
»** pa Babo «Ma, “to ba

VOrti auilab trac*

Uuitmtt Bnba
batilśuttś
Elnakiera
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Ut

PeliwtansUtoślan

b«U« ię auta (Bt ««»rttitH (ur u,

w r| «m aa» ■O*« «Ba Brt «I*
drze rozmatyzmówi, rwaniu w
członkach, bólowi zębów romatyi
cznemu 1 t. "1- ctLtnie^ je polecd. »"im. Tojeet znakiem rzetei
nej dobroci Pain-Expejer temu też
Kąpiel, ani i
«i
««ujeu ne- -zypisać należy te się po culych
jcoéolelzxo
czy. N i list... e pytanie przy mar lemczeon t ił niasfyshi aii
poleon tanio
ce zwrotnej dają 1 ychmlast od rozszerzy! bez reklamy.
W zaeasie we flaszkach po 50
powiedź.
W. Flebleą.
ten. i 1 torL w *pteee w Orzeszu
Poznań
tkuazerl u
w Lipinaoh.
Fri deiykowska tJ. 18*

S

i

J. Nleradallz.l

DrukiMi KmoU Miarki jr. w Mikołowie

ij«t IłriiodoIrjB SíťdKum úomowvni.

rVildfelleuielle
«Un Zrt, aaantuę:

Białe bdOT u tolicí

K. Goldmann i Spł.
tylko priwdzłwą sprzedaje

„z kotwicą" ^

dawniejsze roczniki po 20 i
Kto użył tego znamienistego
30 srg. w Bksp. „Katolika“ środka choćby raz n. p. przeciw

1000 marek

wHlllMSWi*

jAIX-EXPF.UKK

MONIKA

,B|ri>,imy
tóry kiedykolwiek dostał znowu bólu zębów po
ein Soldnaana wady eessrsklęl na rtęby. Jedyny to
środek a i to, żby mleć zęby piękne, błzłe i zdrowe aś do późnej

Wrocław, Schuhbrücke 36.

Król. Hucie.

Losowanie 26 lutego.

J. Stokowy

med&ielç Î3 lutego po południu o yoJs. 3 u> lokalu
■w Bytomiu
Konsumu.
ul. Gliwicka przeciw Ratusza.

itAfOioi

Katany na Kiolbasa.

Król. Huta nwprz. now. kościoła

2 Chłopców

■w IZx3rxsic3n.

Bólu zębów już nie ma!

Publiczne podziękowanie.

Moja żona •ňerpinla przez 10 Ut
Dom murowany i drewniany. na tasiemca tak dalece, że w osta
Stodoła chlew, 6 mórg. roli na tnim czasie całkiem osłabła, iż by
sprzed u-z,
łem w obawie o jój życie. Dopiero
radą men pr
mielą, udałem
J. LasziftsŁi. za
sie dr p. W. GrUnberga, pomoc
Gliwice
nika chirurg, przy Mal j Ryeerskićj
ulicy nro 16 i temu się udało, że
moją żonę w V. od?, wyleczył s
tasiemca kompletnie i bez wszel
kiego niebezpieczei itwo, 1
Od Igo t. m. sprte łaję i przy ma przeto moje berderane podtiekowsn’e.
pieca wapien, w M krem i przy
przesyłkach drog t żelazną, tonę
Poznań.
Lehmann.
śwież, go wapna w kawalkad) za
Jednę mrk. 50 fen. a prusze wa
Na sprzedarz z wolnej reki dom
pienne za 25 fen.
. J o_3 piętrach, dwa'sklepy,
piekarnia, wiele mieś iktn. Piękne
Karól Ebenerer.
położenie.
srytchm aister.

ïsv iadomiam Szanowną Pu
blicznożż, ło wykonywam wszelkie
skargi i rozma te pisma.

Porządek dzienny x
Wybór zarządu i wydziału. Uprasza się oliczny udział.

Adolf Finkę

Nicolai D.-S.)

J. Domin,

Nakładca X Stan. Radiiejewski Licen. teol. ir Mikołowie (Nicolai 0.-S.

