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Moralni zatruwacie studni

Wypadki ostatnich dni tutaj na Górnym Śląsku,
tj, kupienia sobie kilkunastu osobników — przez
zdemoralizowaną klikę Chadecko-N. P. Kowską,
świadczą dosadnie, jak daleko już demoralizacja u
nas na Górnym Śląsku postąpiła. Nie rozchodzi się
tutaj o kupienie sobie kilkunastu osobników i tak
już dosyć podejrzanej jakości i wątpliwej przeszło
ści — na tern „Związek Obrony Górnoślązaków" nic
nie ucierpiał i nieucierpi; przeciwnie Z. 0. G. zyskał
i zyska moralnie, rozchodzi się. tutaj więcej o pro
pagowanie i pogłębianie jeszcze większe demorali
zacje i tak już zdemoralizowanego po większej czę
ści społeczeństwa. A rezultat, czyli korzyść partyj
na, to, już nie daleka przyszłość pokaże; lecz kto
zna dokładnie psychę — ludności tubylczej, kto zna
tak samo obecny stan gospodarczy tejże ludności,'
ten może śmiało twierdzić, że podobne szopki się nie
powiodą. Nie ma się czemu dziwić, jeżeli coś po
dobnego czyni taki Phylax, czyli stróż moralności,
jakim jest Janicki; lecz ci, którzy jemu dali pienią
dze na to, niech się oni zowią jak chcą i niech oni
zajmują stanowisko czyli urząd jaki bądź chcą, stają
się stokroć gorszymi zatruwaczami studni, od samego
Janickiego, Wszystkim przybłędom i przeróżnym ry
cerzom szczęścia — jak np. Janicki, Roguszczak,
Grajek i jak oni się wszyscy zowią, którzy przybyw
szy na Śląsk, jako do ziemi obiecanej, możnaby rych
lej wybaczyć, że oni nie byli zdolni spostrzec, jaka
zmiana u ludności śląskiej zaszła — bowiem nie
znawszy ducha tego, nie znawszy usposobienia jego,
Karmiono ten lud frazesami patriotycznymi, dopóki
tylko szło, lecz że, zarozumiały i rozdęty, parwenjusz
pyszałkowaty Korfanty, ten mąż „opatrznościowy",
jaK on się sam niem zowie, że ten parwenjusz Kor
fanty tak samo zapomniał czuć z tern ludem, to tak
samo nic dziwnego, albowiem on nigdy z tern ludem
czucia nie miał, Korfantego zasada była i pozosta
nie: Auri sacra fames czyli przeklęty głód złota.
Że Korfanty, z swymi trabantami N. P. Rowskimi
znów przyjdzie, jeszcze z hojniejszymi obiecankami
jak przed czteru latmi do Ludu śląskiego, to było do
przewidzenia, co obiecywał znów „Blok Narodowy"
przed 4-u latmi robotnikom, małorolnym i uckodcom: Warstwom robotniczym w naszym programie
niesiemy zapewnienie ośmiogodzinnego dnia pracy,
rozszerzenie ustawodawstwa socjalnego (sic) przez
wprowadzenie jednolitości kas chorych i pensyjnych,
oraz popierać będziemy również złączenie kas pensyjnych i kas chorych dla pracowników prywatnych,
a równolegle i rozszerzenie ich praw socjalnych. Żą
damy poparcia finansowego skarbu Wojewódzkiego
dla Spółek Spożywczych (konsumów), a w celu zła
godzenia klęski mieszkaniowej — zapewnienia po
mocy spółkom budowlanym (Strzecha w Katowicach
— a Domus w Król. Hucie? — autor), dla budowy
domów robotniczych i urzędniczych. (Tak, tak dla
pasożytów Sejmowych Wille w Katowicach —
autor).
W obronie bezrolnej i małorolnej ludności pol
skiej żądamy ścisłego zastosowania ustawy osadni
ki na Górnym Śląsku, jakoteż rozciągnięcia jej jak
już to: już się robi — autor) przepisów na powiaty
Śląska Cieszyńskiego (dla czego o Wołyniu zapom
niano? — autor) a to w celu zmniejszenia wielkich
posiadłości rolnych. Przy nadawaniu dziadek ziemi
żądamy zapewnienia pierwszeństwa uchodcom". ■—

Numer teki

Wielka szkoda, że też tam nie pomyślano już na — kiedy onego nareszcie Nemezis dosięgnie. Że to
przód o Witorowskich, Siwych, Michałkach, Wy- ziarno nie padało na grunt skalisty, bo wkrótce i to
robkach, Mańkach — et consortes, było się każdemu niespełna w okresie czteroletniego czasu wydało
z nich powinno wydzielić jakowyś Folwarczek z ja plon, przy którym niestety dwóch niewinnych ludzi
kimś średniem przynajmniej zameczkiem do zamiesz postradało życie. Czy wobec owych smutnych zajść
kania, byłoby się tern samem mogło zaoszczędzić dla ma Korfanty spokojne i czyste sumienie? Niech na
parwenjusza Korfantego kilka judaszowskich Srebr stępna litania mówi za siebie:
ników.
„O zajściu w Hucie Laury przed Sądem bytom
Ludu górnośląski, spytaj się dzisiaj np. wiele też skim". (Dzień 9, rozpraw (17. września) pisał w r.
to domostw dla robotnika względnie urzędnika z tej 1905 „Górnoślązak" na tle rozruchów w Hucie
strony przez przeciąg przeszło czteroletni zbudowa Laury, które spowodowało wystąpienie Korfantego
no? Przyjrzyj się owym willom, które są pobudo następująco:
wane przy parku Kościuszki, dla kogo one są pobu
Dla poszczególnych oskarżonych brzmią te wnio
dowane i kto je zamieszkuje) Sprawa znów ubez ski następująco:
pieczeń Społecznych np. Spółka Bracką, jestto to
1. Robotnik Jan Kuźma 6 miesięcy więzienia.
najstarsza Instytucja ubezpieczeniowa dla robotnika,
2. Górnik Robert Kowal 1 rok więzienia.
a która dziś ledwie dyszy — kto ją doprowadzi do
3. Robotnik Franciszek Siersiński 1 rok więzienia.
tak opłakanego stanu? Korfanty, nie kto inny, na
4. Robotnik Leopold Depta 1 rok więzieniapewnym poufnym zebraniu zeszłego roku w Rybni
5. Robotnik Michał Statnik 6 miesięcy więzienia.
ku, podnosił, żeby należało wstrzymać na przeciąg
6. Robotnik Teofil Kowolik uwolnienie.
dwuch łat wszelkie zobowiązania . ubezpieczeniowe
7. Hutnik Wilhelm Wiola 1 rok więzienia.
względem ubezpieczonych. Któż to gospodarował w
8. Uczeń szkolny Alojzy Chudek 6 miesięcy wię
zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Król. Hucie,
zienia.
jak nic Czerny N. P. Rowiec, dyrektor, dawniejszy | 9. Podawacz Paweł Woźnica 1 rok więzienia.
Fornal, który woćki poganiał — gospodarował tak
10. Popychacz wozów August Ochmann 1 rok wię
długo, dopóki go nie wysadzono. Kto dziś gospoda
zienia.
ruje w Król. Hucie, jeżeli nie N. P. Rowcy; jak tam
11.
Popychacz
wozów Jan Kapias 6 miesięcy wię
rozumie sławny radca Grządziel, N. P. R. gospoda
zienia.
rować, że jemu nawet Sąd w Król. Hucie przed kil
12. Robotnik Hugo Pietrek 6 miesięcy więzienia.
ku dniami wystawił odpowiednie świadectwo kwali
13. Robotnik Karol Pol 1 rok więzieniafikacji. Co znów „Polskie Zjednoczenie Stronnictw
14. Robotnik Józef Budny uwolnienie.
Chrześcijańskich" za obiecanki obecnie ludowi ślą
15. Zecer Antoni Wicik 3 lata więzienia.
skiemu robi, na to nie starczyłoby miejsca w „Gło
16. Górnik Juliusz Schulz 3 lata więzienia.
sie Górnego Śląskastare przysłowie powiada: Im
17. Woźnica Juliusz Kubik 3 lata więzienia.
kto więcej obiecuje i przyrzeka, tern mniej lub zgo
18. Górnik Wilhelm Lenert 2 lata więzienia.
ła nic nie dotrzymuje; im więcej pies szczeka, tern
19. Kowal fabryczny Paweł Koźlik 2 lata więzienia.
mniej szkodliwem jest. Należy tutaj tylko podkre
20.
Pisarz ludowy Antoni Solik 3 lata więzienia.
ślić i zapytać: do której to partji się obecna komisa
21.
Murarz Franciszek Gamza 2 lata więzienia.
ryczna rada miejska miasta Katowic, zalicza?
22. Górnik Adolf Czeroer 3 lata i 1 miesiąc wię
Nietylko Chadecy — N. P. Rowcy; niemcy znów,
zienia. .
nie odgrywają tam żadnej roli. Jak oni tam szafują
23.
Szleper
Paweł Stochnioł uwolnienie.
groszem podatkowem, wystarczy, chociażby tylko
24.
Czyściciel
szkła Hermann Wróbel 6 miesięcy
ten jeden fakt, tj. subwencjonowanie Teatru miej
więzienia.
skiego 125 000 złotych, według innej wersji nawet
25. Popychacz wozów Józef Wawrosz 2 lata wię
300 000 złotych podobno —- podczas gdy Ligota,
zienia.
część miasta Katowic, po dziś dzień nie ma wodo
26.
Górnik August Chrobok 2 lata więzienia.
ciągów ludność miejscowa musi się zadowalać wodą
27.
Górnik
Karol Żyłka 2 lata więzienia.
>
kopalnianą wzgl. deszczową. Ludu Śląski, więc taki
28.
Górnik
Franciszek
Schier
2
lata
więzienia.
>y
*'
jest przedsmak gospodarki w gminach, gdzie ta klika
29.
Górnik
Jan
Frania
2
lata
więzienia.
Chadecko-N. P. Rowska już ma przewagę.
30. Robotnik Brunon Kubecki 2 lata więzienia.
Obecnie Ludu śląski masz wóz i przewóz; o ile
31.
Górnik Franciszek Drzewiecki 2 lata więzienia.
się dasz znów obiecankami — i oszczerstwami, jakie32.
Hajer
Andrzej Korfanty 2 lata więzienia.
mi ta klika miota na „Związek Obrony Górnośląza
33.
Inwalida
Józef Korfanty 2 lata więzienia.
ków" i jego prezesa Kustosa — zbałamucić, bę
34.
Muzykant
Paweł Szędzielorz 2 lata więzienia.
dziesz żałował Ludu znów po r.iewczasie. Głosuj
35. Dozorca kąpieli Józef Warzecha 2 lata wię
Ludu śląski jak jeden mąż na listę Z. O. G., tj. na lizienia.
się Kustosa. Policz, odważ, i dziel tak, żebyś nie
36.
Hutnik
Franciszek Wolny 2 lata więzienia.
żałował.
Szubrawiec.
37. Hutnik Karol Tarara 2 lata więzienia.
38. Zawiadowca Emanuel Morgak 2 lata więzienia.
39. Uczeń szkolny Józef Kowol — uwolniony.
Korfanty w pierwszem wydaniu
40. Robotnik budowlany Józef Nietsch 7 miesięcy
Że Korfanty dobrym siewcą był, że ziarno rzu
więzienia.
cane przez niego padało na bujną i podatną glebę
4L Robotnik Paweł Nierychło 3 miesiące i 6 tygodni
Śląską i przynosiło w różnych kierunkach dodatni
(4 miesiące) więzienia.
plon d'a ludności Śląskiej, że on, Korfanty zdołał się
42. Inwalida tan Maszczyk 3 miesiące i 6 tygodiH
wyślizgnąć przynijmniej dotychczas — na jak długo
(4 miesiące) więzienia.

43. Robotnik Antoni Szłapa 3 miesiące i 6 tygodni zjednoczyć, a z drugiej strony potępia czyn p. mar
szałka Piłsudzkiego, i sieje nienawiść w narodzie,
(4 miesiące) więzienia.
44. Robotnik Wawrzyn Hołombek 2 miesiące i 6 ty. miast skupiać bez wyjątku wszystkich, bo tego nam
g >dm (3 miesiące) więzienia,
brak właśnie. Mamy za dużo stronnictw, ale taką
45. Pomocniczy monter Jan Czapla 3 miesiące i 6 polityką Chrz. Dem., miast je zjednoczyć, to je od
dala. I tu wyraźnie widać, Jak „Polonia“ podkopuje
tygodni (4 miesiące) więzienia.
46. Murarz August Olejnik 4 miesiące i 6 tygodni powagę obecnego Rządu, miast mu pomagać, co jest
powinnością każdego obywatela, a temwięcej tych,
(5 miesięcy) więzienia.
47. Hutnik Franciszek Kałuża 6 tygodni więzienia, którzy chcą innych zmuszać, aby przynależeli do jej
48. Robotnik Błażej Grüner 6 tygodni więzienia.
partji. Widzą, że protekcjonizm się ma ku końcowi,
49. Robotnik Jan Surma 6 tygodni więzienia.
to krzyczą pod niebogłosy, bo pan marszałek Pił50. Hajer Wincenty Stolarczyk 1 miesiąc więzienia. sudzki zawsze mówi: „Dem tüchtigen freie Bahn“ to
51. Robotnik Edward Kużaj 6 tygodni więzienia.
się niepodoba „Polonji“ i nazywa tych, cudownemi
dziećmi, bo ona chce, aby wprowadzony „Onkel
52. Robotnik Szymon Fron 6 tygodni więzienia.
53- Hutnik Herman Pradela 6 tygodni więzienia.
wirtschaft“ dalej istniał w Polsce.
54. Wekturant Emanuel Breja 6 tygodni więzienia.
Kustosowiec.
55. Hajer górniczy Karol Przybyła 1 miesiąc wię
zienia.
56. Robotnik Jan Mansfeld 6 tygodni więzienia,
Baczność!
57. Hajer górniczy Ignacy Otawa 6 tygodni więNr, 6,
c
zienia.
58. Górnik Teofil Maus 6 tygodni więzienia.
Dn5a 30, października o g°dz. 11,30 w po
59. Górnik Józef Czech 1 miesiąc więzienia.
łudnie
zgłosiliśmy listę kandydatów do wy
60. Robotnik Teodor Plewnia 1 miesiąc więzienia.
borów do Rady Mieskiej w Katowicach.
61. Hajer Jan Kudyga tygodzień więzieni aa.
62. Szleper Karol Jochemczyk 2 miesiące więzienia.
Na czele naszej Isty są:
63. Hajer Juliusz Ryszka 2 miesiące więzienia.
Jan Kustos, redaktor.
. 64. Hajer Franciszek Sołtysek 2 miesiące więzienia.
65. Górnik Jan Frach 1 miesiąc więzienia.
Augustyn Musiolik, Radca Rządu
66. Górnik Teodor Płotek 2 miesiące więzienia.
D, P. P
Kiedy Korfanty wydawszy odezwę z datą: dnia
Mikołaj Woźnikowski, (Szubra
j 23, lutego 1921 roku. W owej odezwie znajduje się
następujący ustęp: „Jako syn ludu górnośląskiego, wiec), Inwalida.
syn takiego samego robotnika, jakich was są setki
Jan Zając, Inżynier.
tysięcy na Górnym Śląsku, któremu danem było
przez Opatrzność Boską (sic) wyjść na waszego
Adolf Przybyła, Inż, eletrotechniprzywódcę i kierownika (czyli zwyrodniałego zupeł czny.
nie draba, autor). Jako człowiek, który odrzucał
Franciszek Borgiel, restaurator,
wszelkie pokusy niemieckie itd." Tutaj w tern miejI scu właśnie Korfanty się troszeczkę potknął, nie doJan Badura, właściciel cegielni,
; , pisała jemu pamięć lub skłamał świadomie, bowiem
i t. d.
kimże był Erzberger? Badeóczykiem. Smarowało
się więc artykuły progermańskie w latach 1914—1915
Lista nasza otrzymała nr. 6, Więc bacz
, za gadzinowy grosz niemiecki — było się więc niczem
ność
wyborcy z Katowic.
I
innym: jak gadzinowym jumalistą. Takie świadec
two wystawia Korfantemu „Polska Zachodnia" Nr.
31, Kiedy Lud górnośląski dopomina się o swych
praw przez „Związek Obrony Górnoślązaków”, wów
Panie Prezesie D. K. P.?
czas: Bolszewik, Orgol - Separatysta. — Ludu górno
Czy Panu wiadomo, że z Kasy Chorych resp.
śląski, nadchodzi dzień ostateczny, dzień porachun Emerytalnej zamierza Drzewicki wypłacać reku, tj. dzień wyborów, odwdzięcz się owym oszczer- numerację?
pf com i moralnym zatruwaczom studni. Ani jeden głos
Dziwię się także, skąd Dr. Cukrzyński ma ten
nie powinien paść na dotychczasowe partje politycz nowy korzuchH
ne. Ludu górnośląski głosuj tylko na listę „Związku
Obrony Górnoślązaków.
Szubrawiec.

Nadesłano
Co piszą doktory w „Polonji“
W artykule „Polonji" Nr. 298: „Dość już tajemi aiczości" czytamy żale niektórych głodnych orderów,
- którzy wyrażają się następująco: „Wojsko, chcąc
nieć do swego wodza zaufanie, musi go znać. Tembardziej więc społeczeństwo musi znać szefa rządu.
Inaczej bowiem zaufania do niego mieć nie może i
ligdy mieć go nie będzie, itd. itd." Co za głupota?
społeczeństwu jest i było zawsze obojętnie, kto jest
.'Zezem rządu, one go znać nie potrzebuje, tylko po
trzebuje wiedzieć, że szef jest, czego podczas wszy
stkich rządów poprzednich nie można było stwier■ dzić, bo każdy robił w Polsce co chciał. Ustawy by■ V tylko na papierze. Nawet sobie taki urzędnik
.Radca pozwolił raz powiedzieć: „oto jest rozpolozostanie z rozporządzenia ministerialnego“. Dzia
no się to kiedyś w D. K. P- Katowice. To właśnie
połeczeństwo „Polonji" żąda poznania się ze sze| *m, nielicząc tego, że takie podróże szefa rządu
osztują państwo dużo pieniędzy. Ale co ich to
“.zystko obchodzi, oni spodziewają się co innego, o
_ inne im chodzi, o „ordery", tylko tego nie wypo
wiadają.
Mnie np. jest obojętnie, czy ja znam szefa rząi, czy nie, mnie chodzi o to, aby czuwał nad po
ją dkiem kraju i dobrem społeczeństwa i aby Rządy
lypełniały sprawiedliwie swe obowiązki, o nic inbgo. Sądzę, że i szan. czytelnikom się tylko o to
«chodzi a nie o to, o cosię rozchodzi różnym kaarowiczom, których obecny Rząd tak wymiata i
:zyszcza z nich Ministerstwa. Pan marszałek Piłdzki winien dać także jeszcze wymieść poplecznl>w pana Aureliego, Malca, Drzewickiego, Raszki,
istemaka i dużo innych w Ministerstwie Kolei, aźe’ wciągnął spokój i ład do 0. K. P. Katowice.
wjaux
lu piz.yjeuiiau
Sam pan
pan maiöüiUCÄ
marszałek tu
przyjechać ni€
nie pOirzeDUpotrzebumy orderów nie żądamy, tylko naszych praw, a
y tych popleczników powyższych panów wymie", to i my osiągniemy nasze prawa. „Polonja“ pi' o wymiataniu niedołęgów i sziberów z Miniirstw „Oczyszczenie ministerstw z urzędników ruauowanych i obeznanych z prawem“. Tak ona
i '•gląda, mamy dość takiego prawa, projekcjoniz
l.
Niech nas Pan Bóg zachowa od takiego prawa,
uego protekcjonizmu partyjnego, którego nigdy
- będziemy chwalić. Żale za protekcjonizmem dawyczytać i z dalszego artykułu „Polonji“ a mia
ście w „Co inni piszą". Czytamy tam następue zdanie: „Radziwiłłowie i ich krewniacy — to
cze nie cała arystokracja polska, tern mniej —
niaństwo“ a więc zazdrość, miast jednoczenie
- .'stokracji do wspólnych wysiłków dla dobra nam. I gdzież logika, tu chce Ghrz. Dem. wszystko

(Za to redakcja nie bierze odpowiedzialności),
W sprawie nadużycia przy budowie gmachu Woje
wództwa i Sejmu Śląskiego w Katowicach.
W odpowiedzi „Katolikowi“ i „Polakowi“.
Jak koniecznie potrzebna i porządana jest ko
misja dla zbadania byłej gospodarki na budowę
gmachu Województwa pokazuje artykuł w gazetach
„Polak" i „Katolik“. Jak wiadomo śledzą się inte
resanci sami i szkodniki, których już powinno w
przeszłym roku pociągnąć do odpowiedzialności za
marnowanie publicznego grosza, pozostają nadal na
swych stanowiskach i kpią sobie bezczelnie i nawet
przez gazety pod nazwiskiem Urzędu Województwa.
Jakie ogromne sumy na szkodę „Skarbu Pań
stwa“ są przez mamą gospodarkę uczynione, wyka
że gruntowna rewizja przeprowadzona przez „Ko
misję bezpartyjną" a nie Wojewódzką. Na
sumie tej zastanowi się każdy uczciwy i wiemy pra
cownik, i że było to możliwie i szkodniki te musiały
się potrzymać na poważnych stanowiskach.
Jak mamie wogóle były traktowane sprawy, to
wykazuje zniknięcia aktów aż do 6 miesięcy, które
były poszukiwane w prywatnych parnieszkaniach, a
prace zostały zaniedbane, i jakiem urzędnikom kwa
lifikacji były stanowiska powieżone, którzy nie zna
jąc prawa i ustawy, pozwalają sobie osobiste wybry
ki na konto Urzędu Województwa.
Ciekawy wynik by był, zbadanie zdolności kie
rowników co do żelbetonu, dostateczny obraz dało
by to fachowcom, to też nie dziwić się, że budowa
faktycznie się dopiero poruszyła, od czasu wstąpie
nia do kierownictwa Budowy Gmachu. Pana inży
niera Gabrisza, dzięki jego ofiarującą się pracą, bu
dowa tak daleko doszła, i dalsze marnowanie publi
cznego grosza zostały zahamowane. To też Pan in
żynier Gabrisz, nie cieszy się sympatją pewnego Ko
łeczka urzędników, co wykazuje list firmy jednej,
wystosowany do kierownictwa Budowy.
List ten jest bardzo ważny dla Wysokiej Proku
ratowi, z którego stwierdzić można, jak daleko kie
rownictwo Budowy firma podlegała.
Zrozumie się też tego Kołeczka próba, na praw
dy fakta i świadków, przez artykuł w „Polaku“ i
„Katoliku" się sprzeczać, bo już przed rokiem były
głosy głośne, że przy tej Budowie jeszcze niektóry
wsiąknie.
Pracowałem w kierownictwie i załatwiałem ro
boty techniczne i rachunki Kilofa, firmy żelbetono
wej, dalej elekirofikacji i wodociągów.
Delegowany byłem z Województwa jako rzeczo
znawca w elektryfikacji. Wykoanałem projekt dla
elektryfikacji dla Gmachu Województwa i Sejmu
Śląskiego, Gimnazjom w Bielsku, Monoool Tytoniowy
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Pracowałem uczciwie przy urzędzie Wojewódzkiem, jak dotychczas mojej 20-letniej praktyce, po
rzucając łapówki, nie chcąc dzieci moich kannie z
kradzieży skarbu państwa, obaliłym uchwałę komite
tu w sprawie elektryfikacji w Bielsku na korzyść
skarbu Państwa około 20 000 złotych.
Praca moja i dążenia znalazły zawiść u Panów
Zawadowskiego i Taheńskiego i korzystając swoje
siły gwałtownie pod nazwiskiem Urzędu Wojewódz
twa, nie zwracając uwagę na ustawy i Prawa, pró
bowali mnie szybko i nawet z pomieszkania usunąć,
których starania ich już od dawna zauważono, aby
pracownika nieprzyjemnego pozbyć z karku.
Sami ci Panowie, teraźniejsi radcy, zapominają
ich biedę, jak pan Zawadowski, Polier Kandziuch z
innemi zamieszkiwali jeszcze w przeszłym roku w
barace ustawionej na budowie Gmachu, a dziś chcą
zgubić rodzinę tutejszą i zabierają dzieciom, uczciwie
zapracowany chleb, jedynie aby ślady nieuczciwej
Pracy zakryć.
Na bezczelny kłamliwy artykuł w dziennikach
„Polak" i „Katolik" podaję oświadczenie, opierające
się na ścisłej prawdzie, świadkach i dowodach.
1. Prawdą jest, że były mi jako inżynier elektro
technik roboty żelbetonowe i dotyczące rachunki,
kontrole i wszelkie należące prace oddane.
2. Prawdą jest, że dla robót żelbetonowych
przeważnie rysunki techniczne i statystyka oblicze
nia otrzymałem pozakończeniu prac a kwoty wyno
szące aż do 30 000 złotych były przedtem wypłacone.
3. Prawdą jest, że roboty kanalizacyjne były
prowadzone bez rysunków i rysunki te dopiero po
ukończeniu większej części zostały wykonane przez
Niemca pana Töta w paru tygodniach, bo kiero
wnictwo pracuje kilka miesięcy z kilkoma urzędnika
mi, nie były w stanie projektu wykonać.
4. Prawdą jest, że rachunki techniczne, oblicze
nia i rysunki wynoszące wiele set tysięcy złotych
były skontrolowane, akceptowane po 10-ciu miesią
cach, stawiając taksamo 10-cio-miesięczną datę
wstecz,
5. Prawdą jest, że z ulicy Jagiellońskiej funda
menta zaczęły się rysować, już jak budowa znajdo
wała się na drugiem piętrze, i załatano kilka set kubikmetrów betonu.
6. Prawdą jest, że p. Zawadowski na posiedze
niu komitetu i to przy rozprawie projektu dla elek
tryfikacji Gmachu Województwa i Sejmu Śląskiego
się wyraził: to się tak nie śpieszy, jeszcze mamy
czas, a kto wie, kto tutaj jeszcze będzie urzędował.
6 a Prawdą jest, że p. Taheński gotowy opraco
wany projekt z poufnemi cenami dla elektryfikacji
Gmachu Województwa i Sejmu Śląskiego, celem ci
chego porozumiem, oddał osobiście do prywatnej
firmy, tłómaczy się teraz, że to uczynił, celem zba
dania projektu, jest bezprawne, ponieważ na taką
drogę i poważną pracę mogę przed konkursem jedy
nie debatować czynniki rządowe.
7. Prawdą jest, że zabrukowane i niezdatne ce
gły w nocy były na budowę wciągane i zużyte.
8. Prawdą jest, że istniała więcej jak rok fabry
ka mebli poliera Mandziucha, które meble fabryko
wano na budowie późno wieczorem i w nocy, rano
z budowy wywoził, sprzedawał a ludzi zatrudnio
nych przy tej pracy opłacało kierownictwo.
9. Prawdą jest, że do fundamentów zużyto na
miejsce wykopanego kamienia glinianego zamiast
żwieru i cementu 50—60 procent a opłacane były
jako fundamenta betonowe.
10. Prawdą jest, że właściciel firmy „Strzecha“
sprzeniewierzył roganną sumę na szkodę Budowy
Gmachu i spokojnie wyjechał do Niemiec.
Rewizja wyda ciekawe dane, co do fałszowania
list robotniczych i od jakich dawnych czasów, a co
zrobiło kierownictwo na to?
11. Prawdą jest, że kierownictwo dało niemcowi Strohmeyerowi od firmy „Kilof“, cegłę i wapno
dla budowy na prywatne mieszkanie i taksamo opła
ca kierownictwo elektryczne światło i siłę dla pomieszkań prywatnych.
_ 12. Prawdą jest, że cegła była niszczona i pokryjomu wywożona pod tym warunkiem (wenn reine
Luft ist), napewnie ślady zakrywać i aby liczby cegły
uregulować, której niema na budowę.
Nie wchodząc narazie na dalsze nadużycia do
syć ciężkiego charakteru na które są dowody i które
rozprawy zażąda.
Nadmieniam, że o wszelkich sprawach wiedział
p. Zawadowski i pan Tchóżewski, do których się
zwracałem, nie chcąc nadal pracować, aby się nara
zić na § 5 mojej umowy, prosząc o urlop, aby się
postarać mógł o stanowisko uczciwe na co mi odpo
wiedziano z temi słowami: „kiedy Panu dobrze/to
niech Pan siedzi, Pańska praca jest uznana i ma Pan
stanowisko zabezpieczone“.
Chcąc, aby społeczeństwo z zarazy nieuczciwej
pracy wyzdrowiało, nie możemy pozwalać na dalsze
marnowanie grosza publicznego i podkopywanie
Państwa przez straty takie poważne, jak prawdziwi
fachowcy obliczają, około miliona złotych wyno
szące.
Groź one mi jest przez oddebranie posady, po
mieszkania, nastawianie, osadzenia do kryminału
przez pewne osoby w Województwie. Nie lękam
się, i nie przestaną służyć Ojczyźnie uczciwie i wier
nie, która taka praca jedynie może nam i naszym
dzieciom niepodległość zapewnić.
będę się lękał zeznawać prawdy przed Bo
giem i Sądem i chociażby świadczyło tyle złodzieji
naprzeciw, jak ilość opłacanych cegieł dla Budowy
Wojewdztwa i Sejmu Śląskiego, których Budowa nie
widziała.
Stanisław RajkowskL
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Ursachen der großen Zugverspätungen
Solange die Eisenbahn rollt und rollen wird, wird
es immer Unregelmässigkeiten geben, sei es durch
Unfälle, Naturgewalten und dergleichen. Und so
®ine Naturgewalt war der grosse Schneefall am ver
gangenen Sonntag. Aber die Eisenbahn war zu an
deren Zeiten so gut organisiert, dass man mit allen
Mittel, sei es mit Personal, Inventar, Material darauf
drückte, dass die Unregelmässigkeiten, hier in diesem
Falle die Zugverspätungen auf das minimalste be
schränkt wurde. Es ist eine Schande für uns Eisen
bahner, wenn die Züge stundenlang vor dem Bahn
hofe, wie es diesmal in Katowice war, standen, Rei
sende ausstiegen, und zu Fuss nach dem Bahnsteig
durch die Stadt eilten. Wir schämen uns alte Eisen
bahner, weil wir schon lange dies gesehen und er
warteten. Wir sind andere Ordnung gewöhnt. Als
aber unser tüchtiger „Inż. Klocek“ hier erschien, da
wehte eine andere Luft. Es ergingen Verfügung auf
" erfügung aber keine vernünftig. Wir fragen des
halb den Eisenbahnminister an; 1, Wo bleiben die
Verzeichnisse in den Diensträumen, Stellwerken,
Posten, der sich sofort zustellenden Hilfsmannschaf
ten, wie bei Schneegestöber, Unfällen usw. Die
alten Deutschen habt ihr entfernen lassen, aber keine
neuen anfertigen lassen. 2. Wo bleiben die Reiser
oder Biasavabesen, Schaber (besonders dazu gefer
tigte Eisen zum Auskratzen des Eises oder gepress
ten Schnee? Sollen etwa die Bahner noch zu ihren
Hungerlöhnen, Besen, Schaber mitbringen? Etliche
haben am vergangenen Sonntag tatsächlich, welche
mitgebracht, also Glück, Schornsteinfeger. Aller
dings Klocek der grosse Sparmeister an verkehrter
Seite wird die Besen nicht bezahlen wollen. 3. Wo
bleibt die Kommandierung der dazu bestimmten
Leute? Und deren Ausbildung. Ja, Panie Klocek,
auch das Schneefegen will gelernt sein, denn man
kann stundenlang fegen zwecklos, während der ge
übte Schneefeger die Weiche mit einem Griff durch
den Schaber betriebsfähig herstellt. 4. Wo bleibt
die Bezahlung für Sonntagsarbeit. Stetts war es, bei
vergangenen Zeiten, speziel bei Unfällen, Schneever
wehungen, besonders bezahlt doppelt, auch beson
dere Fonds (Schneegelder) waren angewiesen. Da
haben auch die Leute tüchtig gearbeitet, sie konnten
sich auch denn etwas leisten, sie brauchten nicht
hoffen, das sie etwas von den Brotsamen bekommen,
nein sie waren sicher, dass man die verdiente Arbeit
nicht anerkennt. Noch im Monat Mai d. Js, ist den
Streckenarbeitern für Monat Dezember für geleistete
Schneewochen der Verdienst in der Weise geschmählert worden, dass sie wochentags feiern mussten, d.
h., dass sie ausser den im Monat geleistete 26 Ar
beitstagen noch viele Tage nicht bezahlt erhielten.
Panie Klocek, ist nicht wahr? 5. Panie Klocek, wo
bleibt der Sand, zum Bestreuen der Bahnsteige, Vor
plätze, Wege, Brücken?
Glauben Sie, dass die Oberschlesier gut genug
sind, sich die Knochen kaput, zu Krüppeln zu
machen? Lesen Sie bitte die Vorschriften für den
Aufsichtsbeamten. Der Fahrdienstleiter, der Dyżur
ny ruchu, weisst es besser, aber er muss schweigen.
Es regieren jetzt Zugewanderte. Ja Sie sind immer
und weit zurück, 7. Endlich, wo bleibt das Streu
salz (rote Salz), ohne dem sich der Weichensteller
nicht behelfen kann und die Arbeit selbst macht, den
Schnee und Eis frisst. Wissen Sie, Panie Klocek,
dies nicht. Sie wissen rein garnichts. Sie wollten
die Oberschlesier richtig polnisch sprechen lernen
und ihre Dienstpflichten haben Sie ganz vergessen.
8. Wie sehen die Oefen in den Diensträumen und
Stellwerken aus. Diese sind sogar wie im Rangier
bahnhof Katowice noch seit der Uebernahme nicht
ein einziges mal durch den Schornsteinfeger gerei
nigt, die Rohre zerfressen, dass die Bediensteten ge
sammeltes Blech um die Rohre binden, die Rohre
voll Flugasche, keine Roste usw. Die Beamten muss
ten stundenlang im Rauche der Gase im schweren
Dienst aushalten. Aber das wichtige war die Bude
zu machen, mögen alle Züge stehen bleiben. 9. Nun
fragen wir, Panie Klocek, an, wo waren Sie, man hat
Sie gamicht gesehen, im verdeckten Motorwagen
konnten Sie auch nicht fahren. Der deutsche Regie

rungsbaumeister war auch zur Stelle, aber sofort.
Also Sie können noch vieles von uns lernen, glau
ben Sie nicht, der Schnee schmilzt, da fährt die
Eisenbahn wieder in der Schlemme weiter. Beher
zigen Sie dies, auf das unsere Eisenbahn auf der
Höhe bleibt.

Im fernen Osten
da ist Herr Amtsvorsteher Lis ein tüchtiger Staats
beamter, aber hier in Oberschlesien,------------ da
könnte sein preußisches Polizei-Kommissarenherz
erwachen — — —
so erdreistete sich der zugewanderte Prokurator,
jetzige Rechtsanwalt Rütka, am 16. September vor
der Strafkammer in Katowice zu sagen, als er andere
Beweisgründe einst erbringen konnte, denn greift
man zu Verdachtspunkten, die niemals bestanden
und bestehen werden. So du braver, gerechter
Mensch, hast deine Pflicht voll und ganz erfüllt, hast,
wie aus 3 Zeugen festgesetllt, so manchmal für die
Polen ein Auge zugedrückt, als Mensch, als Bürger.
So jetzt hast du den Dank dafür. Nach dem wilden
Osten wollen dich Zugewanderte schicken, nachdem
du ihre Sessel vorbereitet, zurecht gestellt hast. So,
brave Seele, das ist der Lohn. Solche zugewanderte
Leute senden dich in die Wüste Rokubar. Eine
Frechheit. Oberschlesier Augen auf. Aber wir fra
gen an, hat denn schon ein Oberschlesier dort im
wilden Osten Arbeit gefunden? Nicht einmal zum
Bäumefällen oder gar Knüppelschlagen. Ja, brave
Seele, hast viel gelitten, jetzt leidest du noch mehr.
Rein ist dein Gewissen, du bist nicht genug Kmüppelheld. Rein ist auch deine Seele, wie du stolz mit
an Sterbebett eilen, sein Sterbegeld abholen, über
haupt auch der Versuch wurde schon mit schweren
Geldstrafen belegt. Leute die früher, obwohl Polen
ihre Personalienbogen von Strafe frei, ja sogar lange
Zeiten von Belohnungen zierten, sehen ihre Strafen
register, sogar mit Anhängeblätter verziert, genau
wie in früheren Russland. Also durch diese Verfü
gung trat eine kleine Erleichterung ein, klein aber
doch. Also nicht verzweifeln, sich nicht abschrecken
lassen, mutig unerschrocken vor, bis der Sieg voll
ständig unser ist. Es lebe die Gerechtigkeit, Recht
für uns. Die Freiheit haben unsere Unterdrücker in
Besitz genommen. Aber „Druck erzeugt Gegendruck'
auch bei uns. Deshalb herein in Scharen in unseren
Verband. So mancher Deutscher, auch Galizier wird
sein Amt niederlegen müssen, der uns unter dem
Mantel der Polenpartei unterdrückt, früher aber un
sere Gegner waren, heute aber den Glorienschein
für sich in Anspruch nehmen. Vergessen sie nicht
meine Herren, dass gerade ihr, ihr Schufte, Euch den
Galiziern anschliesst, diese sich haben in ihrer
Dummheit und Blindheit beirren lassen, uns Polen
unterdrückt, während sie früher für Polen nicht
übrig hatten. Ja einer von solchen sagte während
des 3, Aufstandes „Dies wäre mein Grab", lachte die
Polen aus, erhielt Beförderungen und heute schaufelt
er allen verdienten Polen unter dem Glorienschein
der Polenseligmachung die Gräber, indem er sie
schmälert, unterdrückt, schikaniert, wo er nur kann.
Aber warte Brüderchen. Der alte Gott lebt noch.
Auch dir kommt die verdiente Strafe und Schande.
Es leben Kustos und seine Paeladine.

Achtung Eisenbahner!
Der Herr Eisenbahnpräsident der D. K. P. Kato
wice hat an alle Dienststellen der Eisenbahndirektion
einen okólnik erlassen, dass alle sich zurückgesetzt
und hintergangen fühlende Eisenbahner, auch in der
Gehaltsberechnung (sztebel) Gesuche oder auch
mündliche Bitten vorzutragen haben. Die Vorsteher
haben diese Beschwerden weiter einzureichen. Da,
wie wir festgestellt haben, einige Dienststellenleiter
diesen okólnik gamicht ihren Untergebenen bekannt
gegeben haben, sogar durch Anfragen sich dumm
stellten, geben wir unseren Bohnern bekannt, sich an
Kollegen oder in unserem Büro zu erkundigen. Wir
fragen aber an,, warum so geheim, warum erfolgte die
Bekanntmachung nicht im Amtsblatt „Dziennik Za
rządzeń'? Soeben wieder brave verdiente Leute
writer hintergangen werden? Durch diesen okólnik

ist eine kleine Bresche in den Verfügungen der D. K.
P. Katowice gelegt worden, wonach es den Bahnern
durch die śp. Kuciński verboten war sogar um sein
Recht zu bitten, z- B„ Gesuche zu schreiben, bei der
D. K. P. vorstellig zu werden. Sogar in eiligen Sa
chen, Sterbefällen deiner blanken Uniform gingst, ge
recht war auch dein Sinn als Oberschlesier. Heute
bist du nichts, nicht einmal ein Platz ist für dich auf
deiner lieben Muttererde. Für uns Oberschlesier ist
es eine heilige Lehre, wie sie selbst bei Gericht uns
aus Oberschlesien verrrängen wollen mit aller Macht.
Bedrängtes Herz, harre aus. Auch für dich kommt
Erlösung.

Reingeiallen
Am Mittwoch, den 27. Oktober, sollte von Ka
towice ein Spezialzug in Gang gebracht werden, un
die Dienststellen „zu besuchen", natürlich um di
Eisenbahner noch aufzufachen, auf dass sie nur au
die Liste der Korfanty- und N. P. R.-Partei stimme:
sollten.
Aber der Zug konnte nicht fahren, da angeblic
kein Personal zustande kam.
Ja, reingefallen, es nutzte nicht einmal de
„wunderbare“ Aufruf des Eisenbahnpräsidenten.
Herr Eisenbahnpräsident, geben Sie den Eiset ^
bahnern das, was Sie ihnen als Organisator versprt
eben und garantiert haben im Jahre 1922.
Einen solchen Brief haben wir zu Hause!
Also, nur zu. Herr Eisenbahnpräsident, mache
Sie porządek auf der D. K. P.

Etwas vom Amol und von der Praxi
Ein Mann in einer Ortschaft von 1000 Seelt
verkaufte in seinem Geschäfte für 1000 Mark Amol
Jahre, seine Konkurrenz konnte auch soviel verkax
haben. Nebenbei bemerkt ist Amol ein in Obe Schlesien bekannter Artikel der Firma Wasmijf
Hamburg, bestehend aus Spiritus und paar Tropf
einer gewissen Essenz. Daraus zog der Mann d®
Schluss: Wenn 1000 Einwohner für 2000 Mark Ar
verbrauchen, so verbraucht ihn Oberschlesien für
ka 2 Million Mark und der Verbrauch ganz Polen
ein gewaltiger. Wozu aber diese Millionen hinaf
werfen, wenn wir in Polen Spiritus genug hab|
Amol uns also alleine machen können? Er wend
sich daher an die Firma Wasmuth und erhält wirki |
die Lizenz, das patentamtlich geschützte. Amol I
Polen herzustellen, ja — die deutsche Firma gehtjj
ihrem Edelmut weiter und sie erklärt sich bereit,
zur Herstellung des Amols erforderliche Essenz
lange zu liefern, so lange dies erforderlich ist, d.j
solange die Laboratorien nicht da sind. Als er
auch von polnischer Seite die Versicherung erhij
dass der Einfuhr von Amol bezw. seines gewissen
standteils nichts im Wege steht (bloss Zoll bezahlj
lässt er sich eine Sendung kommen, und als di|
schon in Ligota lagert, was geschieht da nicht?
dortige Ajencja Celna benachrichtigt ihn, dass Ai
für die Einfuhr verboten ist. Das Ende vom Lif
ist — Sendung geht hinter die Grenze zurücK
dort geht sie durch das mehrjährige Lagern
Teufel.
Und was weiter? Nun, es gibt genug Am of
Oberschlesien, wie sich jeder in jedem Laden üll.y
zeugen kann, nur führt es nicht ein Pole ein, sona:
Deutsche. Hier ihre Namen: Wolfsohn, Ehrl
Roth aus Gleiwitz, Breslau, Danzig. Also Amol
zur Einfuhr bloss dem Polen verboten. Den D{
sehen dagegen nicht — ja, der Pole darf nicht ein
Halbfabrikate einführen. Der Deutsche dagegen j
gar Ganzfabrikate.
Polens Handelbilanz hat also keine Aufbesset,
erfahren und der Mann, der dies tun wollte, ist!
seinem Experiment 800 Zloty verlustig geworden;
Würde vielleicht der polnische Zollfiskus
gnädig sein und obige 800 Zloty dem Mann erstati
Es wäre wirklich nichts Unmoralisches und nie
Ungesetzliches. (Siehe § 826 B. G. B. die dies#
Judik. u. Lit. als auch Jur. Wochenschr. 1902
S. 276).
s

Achtung!
Leser des „Glos Górnego Śląska“ a. des „Prangers“?
Die vom Abg. Janicki gedungenen Rowdies
haben uns eine Mater (als Kopi des „Głos Górnego
Śląska“) gestohlen und benutzen diese als Wühlar
beit gegen uns. Daraus könnt ihr ersehen, mit welch'
gemeinen Mitteln diese „christliche“ Gesellschaft ar
beitet. Die „Polonia“, in der dieses Blättchen ge
druckt wird, schämt sich sogar ihre Druckerei anzu3eben, druckt ihnen Plakate und die Zeitung.
Was
sagt nun der Staatsanwalt dazu?

Zupełne zaufanie dla p. Jana Knstosa
Niedzielniejszy wiec kolejarzy jakoleż i nieMelniejszy Zjazd Z. O G. wyraził zupełne (jednogło| ;me) zaufanie p. Janowi Kustosowi, Prezesowi Głó
wnego Zarządu Z. O. G.
Porombka
ostał wykluczony z Z. O. G. i wyprowadzony przez
lollcję z zajzdu. Baczność przed nim kolejarze.
Na bazgraninę smarkaczy
tzw. Związku Górnośiązaków-Polaków, płaconych
rz/sz Janickiego reagować nie będziemy.

Kręcijonkom w odpowiedzi

sem nazwała partja N, P. R. w swem piśmie zdrajcę
Korfantego „awanturnikiem politycznym" a dziś się
z nim połączyła. Aby dać szanownym czytelnikom
możność do wyobrażenia sobie, jak haniebnie okra
dali posłowie lud polski, zwracam uwagę na art. 22.
Konstytucji, który zabrania posłom zajmowaniem
się w Spółkach i tern podobnych koncernach, który
brzmi: „Poseł nie może na swoje ani na obce imię
kupować lub uzyskiwać dzierżaw dóbr państwowych, przyjmować dostaw publicznych i robót rzą
dowych ani otrzymywać od Rządu koncesji lub in
nych korzyści „osobistych". A czy się do tego za
stosowali, ci, którzy powinni czuwać nad dobrem
obywateli. I czy potem było się można od rządu
czego innego spodziewać, kiedy oni sami gonili tylko
za interesikami na szkodę narodu. I ta zgraja chce
jeszcze dziś dalej lud bałamucić? Kto nie pamięta
różnych zachęcających artykułów w „Polonji" i in
nych piśmidłach i nie zapominać także smutnej pa
mięci „Gońca Śląskiego", naszych robotników na
wyjazd do Francji, gdy go tu przez różne Spółki do
szczętnie ograbili. Zwalczano każdego Górnośląza
ka, który się o swe prawa upominał, nazywano go

(Dokończenie.)
To też na taką przemowę posła Brzóski
dezwał się pewien inwalida z Rybnika i nad
Nad regulacją Rawy
mienił, że mimo kilkakrotnych usilnych
Medykują,
wegetują,
arań u posłów i w sekretariacie Chrześcijańskiej
Wiercą
dziury,
aż się patrzy,
w zamian za to — na nas z ironją patrzą. To też
Zwożą deski i kamienie,
i taką przemowę posła Brzóski odezwał się pewien
No i różne tam klamory,
' ■ walida z Rybnika i nadmienił, że mimo kilkakrotych usilnych starań u postów i w sekretarjacie Ch.
I stawiają nad brzegami
em. o wyjednanie mu jakiegokolwiek sposobu zaRawy
dziwne nam —• betlejki,
tbkowania, żaden z posłów nie raczył się zająć jeA toi jeszcze dużo wody,
> losem. Tu odezwał się do tego inwalidy poseł
Spłynie w Rawie aż do gwiazdki. —
brzut w sposób niesłychanie podły: „O jaką posa.: panu chodziło, czy miano panu dać młynek czaroCieszmy się z ich dobrej woli,
• iejski“. Tak bezwstydnie ośmielił się odezwać
Gdyż już mamy aż — trzy Rawy.
>seł do człowieka, który 20 lat pracował dla PolA
gdy niebo się rozpłacze,
i, przelał krew i stracił zdrowie dla Ojczyzny. A
W ten czas, — ratuj, święty Boże!
zczyńscy pankowie, między nimi kilku Ślązaków,
; iii obok i uśmiechali się milcząc na takie naciąZ osławiony Rawiery,
) nie. Wy Panowie rodacy, przedstawiający w tym
Zrobi się — Marasjada,
asie miejscowy Komitet Zjedn. Str. Chrz., którzyKtórą
Rawa kiedy była,
ie milcząco przyjęli zniewagę tego inwalidy a tym
Jest to wieczny powrót rzeczy. —- —
; nem zniewagę nas wszystkich tam obecnych ŚląAH.
ków, wy chcecie, żebyśmy wam polecili kierowni
co naszych gmin i naszych losów. Wszyscy za jeego a jeden za wszystkich jest hasło nasze. Nie
zwo limy się przez takiego chłystka znieważać, i separatystą itp., jak one wszystkie broniły Gali' dzietny wiedzieli komu głos oddać.
łejuszów, bo to taka sarna zgraja obżarta, jak oni,
Taki młynek czarodziejski daliśmy Tobie Pośle która się z niemi tu na Śląsku wyżarła, która przy
J terając cię posłem. Przez cztery lata kręciłeś tym
ynkiem, aż nareszcie zaczyna się psuć i przycho- szła na Śląsk z wykoślawionemi obcasami i shimmy. sz do nas, żebyśmy go znów naprawili, ażebyś schuhach i miast meblami z siennikami, a dziś
gł panie pośle znów korzystać z tego młynka wszyscy wyżarci aż strach patrzeć na te maski wy
trodziejskiego. Nawet w tak wyzywający sposób tarte, nie mówiąc już nic o wspaniałych meblach i
nierzasz ten lud śląski naciągnąć? Ale niema głu- dywanach. A czy to z poborów? Uczciwy sumien
,h, nie chcemy młynka czarodziejskiego, jednakże
I i panie pośle pewien, że i Tobie go więcej już ny urzędnik się jeszcze żaden nie zbogacił, mógł się
tylko z kradzieży zbogacić, do których otrzymywał
damy.
Odczytano w końcu rezolucję, której nikt nie dobry przykład od dotychczasowych posłów, którzy
l vziął ani nikt z nas się na nią nią godził i oklas- sami nieprzestrzegali art. 22. Konstytucji. A więc
IJJni do wiadomości nie przyjął jak to kłamliwy zdrajcy ludu pracującego i narodu polskiego prze; >sób ogłasza „Polonja“, Nie godzimy się na uznalisty Zjedn. Str. Chrzęść., jako jedynej listy pol- j stańcie wylewać kalumnje na uczciwych ludzi zrze\Ai), gdyż będą oprócz niej jeszcze inne odpowie szonych w Z. O. G., boć wam waszych kłamstw już
dniejsze, gdzie trafimy ludzi zasługujących na po żaden nie wierzy. Wierzyć wam, to tylko mogą ta
lowanie, i posiadających zdolności do sprostania cy, jakiemiście wy są, ale uczciwy Polak już ma dość
tn zadaniom, którym rządzenie wioskami i mia- waszej gospodarki i z takiemi towarzyszami iść ra
ni naszej ziemi śląskiej spokojnie powierzyć mo- zem, więcej nie może. Znamy waszą „pracę" na
y. Zaś lista Ch. Dem. zawiera z wyjątkiem paru
i vażanych osób, samych egoistów podobnych do naszej skórze, nie musicie się z niej chełpić, a wa
sze frazesy, że kryzys gospodarczy jest wynikiem
ła Obrzuta, którzy młynek czarodziejski jak
wojny, to także głupstwa niczem nie uzasadnione.
•zut bardzo lubią.
Długo to jeszcze chcecie o tej wojnie mówić i mydlić
Jeden w imieniu wszystkich.
oczy ludowi? Przestańcie interesiki uprawiać z ka
pitalistami, a nie potrzeba nam „komisji dla badania
Bezczelna odwaga Towarzyszy z P. P. S.
kosztów produkcji", bo robotnik swoje zrobi, tylko
Posiadają jednak ci dotychczasowi zdrajcy Ludu
wy dajcie wasze majątki nagrabione w Spółkach i
nośląskiego porządną dozę fałszu i bezczelności,
koncernach z powrotem tym, którychście ograbili i
idważą sobie aż „manifesty" do mieszkań uczcikryzys zniknie z świata. Pracujcie uczciwie i dajcie
obywateli Górnoślązaków wrzucać. Taki maludowi zatrudnienie, znieście granice celne, które
wrzucono mi też przez P. P. S-, dnia 26. bm. do
tylko waszych kapitalistów bronią a konsumentów
- mieszkania. Z ciekawości wziąłem tą szmatę
okradają. Wypłacimy Wam w dniu 14. listopada
ąk i czytam, ale o dziwo, nic jak kłamstwa, sa1926 roku.
Górnoślązak,
bstwa a ani trochę prawdy, bo tern, czera się
. S. chce lub szczyci, to jest nic wobec tego jak
nie pracowali i okradali lud Polski. Okradali
Baczności Wysoka nagroda!
f t różnych Spółkach i Spółeczkach i komunach, o
W drodze Ruda, Król. Huta, Katowice, Warsza
: towarzysze z P. P. S. nic nie wspominają, wraz wa, zaginęła mi sprawiedliwść, której mimo dwóch
warzyszami z Chrz. Dem. a gdy go należycie letnich poszukiwań odnaleść nie mogę.
1 >iK i okradli, wysyłali go do Francji i teraz go
Ubrana była: 1. w nienawiść do Górnoślązaka,
ze chcą dalej nabrać. Nie byłbym na tą szmatę mającego odwagę stawić czoło nadużyciom, które
>cwiedział, gdyby nie to, że tacy towarzysze od- zwalczał.
ili się i w tej szmacie nas Z. O. G. i naszego mę2. W biurokratyzm panujący na Górnym Ślą
uka pana prezesa Jana Kustosa wspomnieć, sku, broniący urzędników niegodnych swych stano
z od dawna zwracał społeczeństwu uwagę na wisk, jako kolegów.
,’ajdacką robotę. Nie mam nic przeciw temu,
3. Brak dyscypliny w urzędach w stosunku do
mata ta piętnuje partje Chrz. Dem. i N. P. R„ przełożonychjje on i nasz Z. O. G. szkaluje, przeciw temu ni
Ktoby o pobycie sprawiedliwości coś wiedział,
żem protestuję. Jeszcze przed niedawnym cza j niech doniesie szybko na poniższy adres, gdyż w ra-

zie nieodnalerienia wniosę na tej samej drodze o ogłoszenie zgonu.
Na szybkiem odnalezieniu bardzo wiele mi za
leży, gdyż cierpi pod zgubą cala ma rodzina z 6 dorga dzieci, dlatego szybkie wiadomości bardzo pożą
damy.
Kolęda Paweł,
Orzegów, Kościelna 8 a.

Czego domagają się słusznie rezerwiści z zebrania
dnia 25-go października 1926r.
Zebrani rezerwiści kolejarzy i wszelkich in
nych warsztatów uchwalili jednogłośnie za zebraniu
Z. O. G. następującą rezolucję:
1. Rezerwiści domagają się z powrotem przyję
cia ich natychmiastowego na ich stare stanowisko
służbowe lub pracy i przyznanie im dotychczas obej
mujących praw i zaliczenie lat służby wojskowej.
2. Już pracujących kolejarzy natychmiastowe
zarejestrowanie na stałych pracowników,
3. Rezerwistów, którzy przed wstąpieniem do
wojska byli bez pracy i powrócili z wojska, znów nie
mając żadnej pracy, o uwzględnienie przy przyjmo
waniu ich do służby i pracy.
4. Pracowników, którzy etat rezerwistów na
kolei objęli, ich z tego stanowiska usunięto i przyję
ciem takowych na inne miejsca pracy albo jako se
zonowych.
5. Zwolnienie nowo przyjętych pracowników na
kolei, którzy jeszcze poprzednio na kolei nie praco
wali.
Tyle rezolucja. Może nareszcie czynniki miaro
dajne a szczególnie p. Prezes D. K. P. Inżynier Dó
brzycki zechcą się nareszcie zająć tymi ludźmi, któ
rych traktowanie urąga wszelkim pojęciom kultury
prawa i sprawiedliwości, jeżeli się tych ludzi bierze
z pracy do wojska a gdy po 18 miesiącach przyjdą z
powrotem, to się ich nie przyjmie, wsparcia się im
nie daje, albo „z łaski" zrobi się ich „sezonowymi
robotnikami".

Kto broni praw ludności tubylczej?

„Głos Górnego Śląska“
Dla tego czytaj „Głos Górnego Śląskai rozszerzaj go.

Pod adresem Wójta gminy Kobióra
a zarazem Amtsvorsteher a. D,
Już dosyć nasłychaliśmy się Pańskich wybry
ków na nasz Z. O. G. Byłby czas, żebyśmy się na
reszcie w podobny sposób odwdzięczyli. Lecz nie
żyjąc według zasad żydowskiego Talmudu „Aug* um
Aug’, Zahn um Zahn“ pielęgnując natomiast zasady
chrześcijańskiej, zapytujemy się na razie pana
„szlachcica", czyby z przyjemnością wysłuchać po
dołał, gdybyśmy na ramach niniejszej gazety zamie
ścili Chymnę, wysławiający Pana z Jego działania
śp. Amtsvorsteherskiej. Znamy sprawę bardzo do
brze, żeś panie dziejku urządził sobie hulanki za za
pracowany w łatwy sposób grosz. O ile byś Pan
chciał się poznać z rozmaitemi niespodziankami ko
deksu karnego, to prosimy o dalszy wybryk.
Dotychczasowe numery Z. 0. G. poszczególnych
miast i gmin:

Tam» d©py
Pszczyna
Rybnik
Mikołów
Mysłowice
Kochłowice
Nowy Bieruń
gmielln
Kończyce
Haiemba
Mupcki
Siemianowicze
Katowice

Up. 5
Nr. 4
Np.8
Np. 4
Np. 7
Np. 6
Np. 3
Np.7
Np. 5
Np. 2
Nr,6
Nr. 4
Np. 6

Drukiem i nakładem: Jan Kustos w Katowicach
w Drukarni ,V I T A”. Katowice. — Redaktor
odpowiedzialny: Jan Kustos, Katowice.

bankruta politycznego, cudolóżcy i demo
ralizatora małżeństw posła Janickiego,
Szkoda, Jurzyca, Mainka, Wyrobek w roli
parszywych owiec.
Czysta na lodzie, kawka na stole podczas konferencji w dniu 23-go paź
dziernika 1926 r. w domu posła Janickiego.
Cha-Decja nie mogąc inaczej pobić mnie jako prezesa „Związku Obrony Górnoślązaków“
chwyciła się środków, któremi się posługują szantażyści, rozbójnicy, bandyci najpodlejszego ga
tunku.
Do tego celu wzięłe sobie wyrzuconego wpierw z Ch. D. a później „ze skruchą" ponownie
przyjętego demoralizatora małżeństw, bankruta grosza społecznego posła Janickiego. Ten-to
Janicki dobrał sobie do spółki młodzieniaszków jak Szkodę, Mainkę, Jurzycę, Piechotę
i innych, którzy, otrzymawszy ochłap z funduszów uchwalonych przez Sejm Śląski dla zwolnio
nych policjantów, starali się nakłonić byłych organizatorów Z. O. G. do akcji przeciwko mnie jako
głównemu prezesowi Z. O. G., ażeby nie dopuścić do tego, żeby nasze listy kandydatów zostały
do poszczególnych magistratów dopuszczone. Najbardziej rozchodziło się Ch. Decji o to, żeby
listę kandydatów w Wielkich Katowicach ze strony Z. 0. G. uniemożliwić.
Do tego „zaangażowano“ niejakiego Szkodę, żeby:
1. kalumnjami obrzucał mnie błotem w „Polonji“,
2. nie wysłał zaproszeń na zebranie Komisji Wyborczej,
3. listę kandydatów spalił.
Jednakowoż kalumnje chybiły celu, lista kandydatów już jest gotowa, zaś o spaleniu jej
mowy być nie może, gdyż:
Dowiedzieliśmy się na czas o tym podłym planie, albowiem ci młodziankowi się sami zdra
dzili i na czas ich zamiar został zniszczony.
Otóż w sobotę rano pewien uczciwy obywatel z Siemianowic doniósł nam o tej zakonspi
rowanej „robocie" tych smarkaczy. Plan był taki:
O godz. 2-giej po południu w sobotę, dnia 23-go b. m. mieli się zebrać „zaufani" posła
Janickiego na dworcu w Katowicach, celem udania się na „oznaczone" miejsce (czytaj do ha
remu posła Janickiego). „Tam przybędzie sam p. wojewoda", twierdził Jurzyca. I zeszło się
14 ludzi jak Szkoda, Jurzyca, Mainka, Wyrobek, Siwy, Kussek (z Mikołowa) i inni,
zaś Janicki miał gotową zamrożoną butelkę czystej, kawę na stole, 300 złotych na stole, dla
każdego po niecałych 20 złotych za fatygę. Jakiż jest plan posła Janickiego?
Otóż:
1. usunąć za wszelką ceny mnie, jeżeli nie po dobroci, to trzeba mnie sprzątnąć,
2. założenie nowej gazety pod tytułem „Głos Górnośląski" i „Oberschlesische Fragen“,
3. udanie się do p. wojewody (jutro dnia 26-go października 1926), celem „zalegalizowania"
tych smarkacy jako „zarząd".
Zaś za to „gwarantuje" poseł Janicki osobną deklaracją im posady i odszkodowanie
za ten czas, jak zostali z służby zwolnieni. Janicki twierdził, iż 37? Miljona Złotych ma Cha-Decja
do dyspozycji. Zaznaczamy, że prócz tych wyżej wymienionych na owej „konferenji" u Janickiego

będących były też i inne osoby, przez zarządy filijne Z. O. G. wydelegowane, żeby się dowiedzieć
o tej kreciej robocie. Po „ugoszczeniu“ tych chłopców poseł Janicki opuścił „tą Radę" i udał
się na zebranie b, policjantów „Do wypoczynku", żeby tam nabierać naiwnych i łatwowiernych.
Sam twierdził, iż jego związek b. policjantów istnieć będzie jeszcze najwyżej przez listopad (Zaś
zebrani krzyczeli: Aha, jak wybory pominą!)
Wysoka „Rada" Janickiego udała się na „rozkaz" jego najpierw do „Monopolu", później na
„litkup" do „Domu Związkowego" i tam też przybył Janicki, gdzie przebyli aż do godz. 21 czyli
do godz. 9 wieczorem. W drodze się niejedni naśmiewali z Janickiego, że przenajmniej raz
go nabrali.
Ponieważ wyżej wymienieni działają wbrew interesom Z. O. G. dla tego ich z Związku
Obrony Górnoślązaków wykluczono. A za oszustwo odda się ich przed Sąd.
A teraz pytamy się Pana Wojewodę:
1. Czy nie widzi, że „robota“ Janickiego ma wyraźne cechy tworzenia bojówek na czas
wyborczy?
2. Czy na to są przeznaczone fundusze uchwalone przez Sejm Śląski, żeby podpierać oszu
stów politycznych i bankrutów z Ch. D. i N. P. R.? Niech Pan Wojewoda każe stwierdzić, skąd
Korfanty ma te 3V3 Miljona Złotych?
A teraz jeszcze jedno: Krążą uporczywie wiejści, iż Książę Pszczyński tworzy obóz Górno
śląski faszystów. Możnaby zajść po nitce do kłąbka, możnaby się zapytać: Dlaczego p. starosta
Dr. Potyka powziął taki nagły plan zostania generalnym dyrektorem u Księcia Pszczyńskiego?
Tutaj się coś robi, Panie Wojewodo! — Bałaganu już mamy dosyć. Większego nam nie
potrzeba.
Członkowie Z. O. G. winni zważać na takie parszywe owce, jak Szkoda, Rusek, Wy ro
be k, Jurzyca, Siwy itp,, ażeby ich nazwiska podać Gł. Zarządowi.
Zaznaczamy, że Z. O, G. z swej linji wytycznej nie zboczy a na lep zbankrutowanych
partyj jak Ch. D. i N. P. R. i oszustów oraz szantażystów politycznych nie pójdzie.
To też do dzieła, Ludu Górnośląski, zaledwie 3 tygodnie mamy do czasu jak rozstrzygnie
się dla Ciebie lepsza lub gorsza przyszłość, a taka będzie, na jaką partję oddasz głos twój w dniu
14-go listopada. Najpóźniej do 31. b. m. do godz. 12 w południe muszą być listy w magistracie
lub u Naczelnika gminy. O i leby chciano zapomocą przekupionych agientów wystawienia list uniemożliwić, daj im należytą odprawę. Więc do dzieła!

Jan Kustos
• Prezes Głównego Zarządu Z, O. G.
Katowice, dnia 25-go października 1926r.

Drukiem i Nakładem: Jan Kustos, Katowice.

Drukarnia „Vita“ nakład drukarski, Katowice.

