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Dużo pisaliśmy już na temat szkolnictwa na Gór
nym Śląsku, dużo, lecz jednakowoż jeszcze nie za du
żo, albowiem sprawa ta jest zbyt ważną, żeby nad nią
przejść do porządku dziennego, ponieważ od szkoły
zaczyna się jakość państwa.
Ale powiadam, że: Jacy nauczyciele, taka szkoła,
jaka szkoła, taka młodzież, jaka młodzież, takie pań
stwo. Innemi słowy, jakość szkoły zależy od jakości
nauczycieli. Stałem, stoję i stać będę zawsze na sta
nowisku, iż dzieci polskie należą do polskiej szkoły,
jednak pod warunkiem, że nauczycielstwo w szkołach
polskich musi mieć nie tylko fachowe wykształcenie,
lecz (a to najważniejsze) moralne zdolności do wycho
wywania dzieci.
Szkoła, Rodzina i Kościół. Te trzy ogniwa, two
rzą jedyn łańcuch razem z młodzieżą, te trzy czynni
ki tworzą jedność, którą nazywamy obywatelstwem,
zaś to obywatelstwo tworzy dopiero jakość państwa.
Pisaliśmy niejednokrotnie o jakości naszego nauczy
cielstwa polskiego. Niestety, że z małemi wyjątkami
rodzimego nauczycielstwa i paru uczciwych, reszta nie
spełniła należycie swego obowiązku, uważając siebie
za wszystko, zaś młodzież i społeczeństwo tubylcze
za nic.
Stąd też i to z winy tych właśnie nauczycieli tyle
wniosków na utworzenie szkół mniejszości, że liczba
ich dosiągnęła 10 000. A co się stanie? Tych przeszło
9000 unieważnionych przez wojew. śl. wniosków po
wędruje przed Trybunał Komisji Mieszanej do p. Calondra. A kto temu winien? — Wydział Oświęcenia
Publicznego, który swoją „polityką" importowania lu
dzi takich, którzy do czego innego są zdolni, lecz nie
do uczenia i wychowywania naszej młodzieży. Do
wodów takich posiadamy en masse. Niechże więc
zacznie Wydział Oświęcenia Publicznego od siebie
według zasady: „Medice, cura te ipsum". Niech usunie szkodników, demoralizujących młodzież z
szkolnictwa, a będzie inaczej.
Górny Śląsk objęliście bez szkół mniejszości (z
malućkiemi wyjątkami) a dziś macie 10 000 wniosków
na utworzenie takowych.
O tern wy, moraliści, z pod znaku „odrodzenia
moralnego" pamiętajcie.
Z. O. G się postara o to, żeby tego rodzaju Sta
chów, Gładyszów z Nakla, (który uwiódł córkę po
rządnych rodziców a dziś się ożenił z „swoją" i jest
dalej kierownikiem szkoły w Nakle. Wstyd!) Kru
ków, Wyspiańskich, Magrysiów itp. usunięto z szkół
na drodze legalnej, gdyż takich ludzi nam tu nie trze
ba, którzy szkodzą polskości samej i polskiej szkole.
Jan Kustos,

Kompromitacja Rady Miejskiej w Katowicach
Wczoraj, dnia 30-go września br., Rada Miejska
..zbawiła“ całą Polskę, albowiem bezprawnie unieważ
niła swoją chwałę, którą dopuściła Z. O. G. do komi
sy) reklamacyjnych, „Zbawienną“ tą uchwałę polecił
Chadek Kobyliński, no i cały komplet (z wyjątkiem
radnego Szmigla) głosował za nią. Protest z naszej
strony został dziś wniesiony do województwa a Rada
Miejska otrzyma nauczkę. My wiemy, że tacy Radni,
jak pp, Piechulek, Szaflik mają powód do zajęcia sta
nowiska przeciwko nam, albowiem przyszła Rada
Miejska zrewiduje stanowisko transakcje Magistratu
z Bankiem Przemysłowców itp. Dopiero teraz lud
górnośląski przejrzy, albowiem Z O. G. do wyborów
ma prawo, (to nam nawet Chadek Kobyliński przy

znał wczoraj w Radzie Miejskiej) a lud górnośląski
wam dopiero pokaże, co znaczy gospodarka. Może
się Rada Miejska zmiłowała nad naszemi członkami
komisyj reklamacyjnych, którzy zawsze wypełnili
swój obowiązek i teraz mają 3 ostatnie dni wypo
cząć'!? — Rada Miejska wczoraj udowodniła, iż nie
ma zielonego pojęcia o ustawach. — Ale może ktoś
zrobił „Nachdruck“ i Rada Miejska dała temu posłuch,
Ustawa jednak jest po naszej stronie.

Jak okłamują kolejarzy śląskich
W powyższym artykule umieścił jakiś bardzo mą
dry ekskonsulent w „Polonji" z dnia 29. września br.
swe brednie, chcąc •temsamem zamydlić oczy swym
czytelnikom, oraz zakryć 'niedołęztwa przy pracach
nad ustaleniem polsko-niemieckiej Konwencji górno
śląskiej, zawartej w Genewie, — czyli Konwencji Ge
newskiej. Widać z bredni tego pisarka, że nie zna
w ogóle tej Konwencji, gdyż gdyby był sobie przeczy
tał Dział VIII. Ubezpieczenia Personelu Kolejowego,
Art. 209, to stwierdzićby musiał, że tam ani jednem
słówkiem nie wspomniano o Kasie Zasiłków poś
miertnych dawniejszej — Breslauer Sterbekasse —
lecz tylko o Kasie ubezpieczeń od chorób i wypad
ków, jak ubezpieczenia inwalidzkie i uebzipieczenia
rodzin pozostałych, Abteilung A i B. jakoteż ubezpie
czenia dodatkowe dawniejszą Verbandskrankenkasse.
Zaś Kasę Bresłauer-Sterbekasse pominięto zupełnie,
niewiadomo z jakich powodów. Niemcy uważają tą
ostatnią, jako kasę prywatną i dlatego nie chcą nic
wiedzieć o zwrocie wkładek, złożonych przez koleja
rzy pozostających w służbie polskiej, a na wszelkie
wnioski odpowiadają członkom, że Polska otrzymała
26 miljonów marek w złocie, w której to kwocie mie
szczą się i te wkładki. Nadmienić jeszcze wypada, że
D. K. P. Katowice aż do wprowadzenia na Górny
Śląsk marki polskiej tym członkom wkładki do Bres
lauer Sterbekasse potrącała i ani o tych wkładkach
nic nie słychać, gdzie się podziały. Podobno je D K.
P. odprowadzała na Konto Abstimmungsgebiet do
Opola. Księgi kasowe powinne to wykazać!
A więc jest tu pytanie, kto ma zaskarżyć rząd
niemiecki o te wkładki, czy osoby interesujące, to jest
kolejarze jako osoby Prywatne, czy Rząd Polski jako
taki? Uważam, że dla Rządu byłoby to rzeczą łat
wiejszą, a nawet jest to jego obowiązkiem, gdyż we
dług zagwarantowanych praw, to jest publicznopraw
nego stosunku służbowego, Rząd się obowiązał urzęd
ników swych wziąść i w tym wypadku w obronę, cze
go jednak Rząd Polski dotąd nie uczynił. Nie wiem
jak tu sądzić. Czy mu może brak odpowiednich pra
wników ?
Zaś wskazywanie czytelnikom „Polonji", że pan
Kustos, i jemu podobni powinni się lepiej tą sprawą
zająć, uważamy za brednie, bo chociażby pan Kustos
i jego podobni tą sprawą się zajęli, to by ich też je
szcze jako agentów niemieckich okrzyczano. My zaś
są zdania, że nie osoby prywatne powinne się zająć
tą sprawą, ale Rząd, skoro to nie zostało uwzględ
nione w Konwencji Genewskiejś Tak się rzecz
przedstawia w rzeczywistości, i radzimy pisarkowi
„Polonji“ się sprawą lepiej zapoznać, o ile chce o tych
sprawach coś pisać, bo inaczej wykazuje, że jego
mózgownica bardzo ciasna i nigdy do tej kasy nie na
leżał, a zajmuje się sprawą, o której nie ma najmniej
szego pojęcia. Niech wobec tego szanowni czytelnicy
sami osądzą, kto tumani lud, czyli okłamuje kolejarzy
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śląskich. Pan Kustos i jemu podobni tak zawsze
sprawę przedstawiali! Piszący zaś jest zdania, że wo
bec braku wzmianki w Konwencji Genewskiej o da
wniejszej Bresłauer-Sterbekasse, jest taka sprawa da
wno już przesądzona, i ani nasz Rząd nie może teraz
spraw prawnie ująć, a rozpocząć proces, gdy z góry
daje się wynik jego przewidzieć, byłoby to tylko
skompromitowanie się wobec świata. Sprawa jest
,,verschwitzt“ od polskiego Komisarjatu Plebiscytowe
go, tylko, że się teraz żaden nie chce do winy przy
znać. —
Najlepsze wyjście z tej piekącej sytuacji celem
zadowolenia interesujących, byłoby to, żeby Wyższy.
Urząd Ubezpieczeń zmusił nowoutworzoną przy D. K.
P. Katowice Kasę Zasiłków pośmiertnych, aby on*
tych starych członków przyjęła z prawami nabyłem»
w dawniejszej Bresłauer-Sterbekasse, to jest: aby me
pobierano od nich wkładek wyższych, jako od nowoprzystępujących i również, aby nie stosowano do
nich § 8(1) statutu tejże kasy. To znaczy, że człon
kowie dawniejsi nie potrzebują 3 lata czekać na
otrzymanie całej sumy ubezpieczonej, gdyż złośliwi
ludzie twierdzą, że kasa ta już obecnie jest tak silna,
że jej Przewodniczący pan Zimon, który piastuje za
razem także urząd prezesa Kolejowego Klubu Spor
towego, miał za wkładki z tejże kasy kupić boisko dła
tego Klubu. Może nam to Wyższy Urząd Ubezpie
czeń wyjaśni, czy to jest prawdą? Nie mielibyśmy nic
przeciwko temu, gdyby się właśnie pan Zimon nie
sprzeciwiał owych dawniejszych członków BresłauerSterbekasse przyjąć z prawami nabyłemi, to jest jak
wyżej podano, oraz aby płacili wkładki w wysokości
17 groszy miesięcznie, a nie 35 groszy, tak jak nowi
członkowie, liczący ponad 45 lat.
Zaś tych ponad 60 lat życia nie chce wogółe
przyjąć. I czy się można dziwić, że panuje rozgory
czenie wśród dawniejszych członków, którzy tu mu
szą teraz z nowa wysokie wkładki płacić, a o ile liczą
ponad 60 lat, nie zostają wcale przyjęci. A więc
niech pokaże teraz „Polonja“ i jej podobni, co potrafi
dla tych biednych zdziałać, a niech się nie spuszcza,
że wszystko ma pań Kustos zrobić, aby w Polsce do
brze było, a ona potem go za to nazywa agitatorem
niemieckim. Ja ordery zbierać za wielką buzię nie
chce, bo to nie sztuka, ale dla ludu bezinteresownie
pracować, tego się domaga lud! Pokażcie wy z kwa
lifikacjami waszemi," co potraficie, aby my mogli uwierzyć w wasze kwalifikacje.
O waszych prawdziwych kwalifikacjach na inny
raz! —
OÜywatel.
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Pod adresem Gł. Kom. Pol.
w Katowicach
W Nr. 58 tejże gazety poruszano sprawę naduży
wania godności urzędnika wyższej rangi i to w myśl
rozkazu Gł Komendy został przodownik Janczura z
komisarjatu Mikołów z dniem 30. czerwca br. na st.
poster, zdegradowany. Jednakowoż od czasu tego
upłynęło 3 miesiące a p. Janczura ani rusz, ach jak
też to nie miło, ale ja mówię, rozkaz jest świętym,
więc runter mit den Winkeln.
Zapytujemy się przeto Gł. Komendy:
1.
Jakiemi prawami p. Janczura gwałci i naduży
wa godności przodownika, (przyp. autora: bo to u
„swoich" auistrjacka moda).

u

2. Na co wydaje się rozkazy, jeśli się ich nie re
spektuje, (przyp. autora: bo to „swój", to można).
3. Czy czasem rozkaz Gł. Kom jest seperatystom
(dzielnicowym), gdyż p. Janczura ist auch einer von
diesen.
4. Dlaczego Gł. Kom. takiego funkcj. nie prze
niesie na inne miejsce służbowe, ażeby tenże nie utra
cił na powadze u publiczności, gdyż publiczność w
danej miejscowości, po degradacji rości sobie myśli?
(dopisek autora: ale u „swoich“ to nie auf faluje).
Więc tak się robi, Ty, Górnoślązaku, dla ciebie
wszystko święte i różne głupstwa austriackie od ludzi
z kapuścianą głową musisz respektować, bo tyś żył i
wychował się w państwie praworządnem a nie tam
het gdzieś na Kaźmierzu zgniłym lub jakimś pastwis
ku. Aleć u tych cudownych dzieci to rozkaz, usta
wa, lub inne rozporządzenia, to bluff, znów poszano
wanie, Ciebie Ślązaku, to ani mu się nie śni, gdyż ty
Ślązaku u nich, to śląski cham, oferma, german, se
paratysta no i różne inne monopolowe-swojskie ży
dowskie wyzwiska.
Więc Górnoślązaku, do dzieła, jeśli „swój“ może
to też i ty łącz się do szeregów Z. O. G. W górę ser
ca a zwycięstwo nasze. Czy teraz pomoże.
_________ Dr. Swojski.

Panie Wojewodo!
Jak wiadomo i nam doniesiono, otrzymują zwol
nieni funke, Pol. Woj. Śląskiego i to ci z powodu cho
roby zwolnieni, którzy pobierają od 50 procent eme
rytalną zapomogę z Woj. Śląskiego, ponieważ nie na
byli jeszcze praw emerytalnych. Zaś inni funkcjona
riusze Pol. Woj. Śląskiego zwolnieni na mocy art. 116
ustawy o Państwowej Ślubie Cywilnej i z powodu
dyscyplinamości pobierają również zapomogę, jedna
kowoż nie z Województwa Śląskiego lecz z funduszu
Bezrobocia w Za wódziu, z tern nadmienieniem, że tą
zapomogą z funduszu Bezrobocia otrzymają tylko ci,
którzy są w związku posła p. Janickiego i tam pe
wną deklarację podpisali.
Zaś inni funkcjonariusze Pol. Woj. Śląskiego, któ
rzy się nie dali u p. posła Janickiego zapisać, nie
otrzymają zapomogi.
Tak samo stwierdzono, że b. funkcjonariusze Pol.
Woj. Śl,, którzy z powodu choroby zostali zwolnieni a
otrzymują zapomogę z Województwa, zaś jeżeli są u
p. posła Janickiego zapisani, otrzymują również drugą
zapomogę z funduszu bezrobocia w Zawodziu.
Zwolnieni funkcjonariusze Pol. Woj. Śląskiego, na
mocy art. 116 i event), dyscyiplinarki i którzy są u p.
Janickiego zapisani, pobierają jako kawaler 20. zło
tych, zaś żonaty 40 złotych a na każde dziecko 5 zł.
Funkcjonariusze, zwolnieni z powodu choroby,
otrzymują, którzy nie są u p. Janickiego wpisani, jako
żonaty z 2-ma dziećmi 50 procent emerytury, tylko 40
złotych.
Czy p. wojewoda chce, żeby z funduszów woje
wódzkich czerpał poseł Janicki na tworzenie bojówek
z Cha-Decji?
A może to jest ta kontrola dla tego funduszu?

Maluczkie zapytanie pod adresem
Gł. Komendy Pol. Śląskiej
Częste są wypadki zwalniań funkcjonariuszy po
licyjnych Górnoślązaków, którzy jakoś w niedwuzna
czny, że się tak wyrazimy, w macoszy wprost sposób
są traktowani w wyżej wymienionej Gł. Kom. Pol. Śl.
Najwięcej używanym paragrafem, używanym w
wypadkach zwolnień jest paragraf 116-ty, który je
dnakowoż cytuje się bez bliższego podania odpowie
dniego ustępu, chociaż paragraf ten, a raczej artykuł,
jeśli już się ma rozchodzić o ścisłość urzędowego wy
rażania się, ma siedm ustępów.
Nasuwa się więc każdemu zwolnionemu na pod
stawie 116-go artykułu funkcjonariuszowi policyjnemu
pytanie, dlaczego to Gł. Kom. Pol. Śl. nie uważa za
Potrzebne zacytowania odnośnego ustępu? Czy nie
uważa tego za swój obowiązek? Albo czy może jest
za leniwa nawet i pod tern względem w wypełnianiu
swoich sumiennych obowiązków wobec Górnośląza
ków? A nawet mówią niektórzy, że to czyni się po
niekąd planowo, w tym właśnie celu, aby zwolnieni
Górnoślązacy nie mieli możliwości dokładnego i tak
bardzo im potrzebnego orjentowania się w całej wo
bec nich stosowanej metodzie, którą daleka Warsza
wa nazywa „Polityką nieprzychylną względem Gór
noślązaków“.
Niech temu jednak jest jak chce, ale zaznaczyć
trzeba w tym wypadku, że po sławnej naprawdę Głó
wnej Komendzie Policji Śląskiej lepszych możnaby się
spodziewać owoców. Albowiem naszem zdaniem w
demokratycznej naszej Ojczyźnie nawet zwolniony ze
służby funkcjonariusz policyjny jest godzien dokładnej
informacji, albowiem zasłużył sobie na nią za sumien
ną i poświęcającą swą pracę, którą położył w dłu
gich i ciężkich latach walki z niebezpieczeństwem
niemieckiem na Górnym Śląsku.
A że teraz po usunięciu niebezpieczeństwa już
Górnoślązak jest niepotrzebnym, cośmy dawno już
wiedzieli, i pomimo wszystkich pogróżek przepowia
dali, to jeszcze nie ma Główna Komenda Policji Ślą
skiej dawno jeszcze żadnego prawa, aby w tak igno
rancki sposób odnosiła się do naszych zwalnianych
policjantów.
Byłoby więc wskazanem i bardzo dla obydwu
stron pożytecznym, aby w tym wypadku więcej trzy
mano się należytej ścisłości. Bo tego wymaga prawo
nawet od Policji, nazwanej „Śląską", i tego domagają
się także częstokroć niesłusznie zwalniani poli
cjanci?

Nawet i „Gazeta Robotnicza'' kroczy Do naszych Szan. Członków i sympatyków Z. 0. G.
Uważajcie i pilnujcie, żeby nietylko każdy z was,
już po naszej drodze
O ładnych stosuneczkach, które panują w Woje
wództwie Śląskiem pisze „Gazeta Robotnicza" w
swym 222-gim Numerze na str. 2-giej w artykuliku za
tytułowanym: „Niektóre sprawy personalne w Urzę
dzie Wojewódzkim w świetle krytyki".
Przedstawia ona w sposób bardzo dla Ślązaków
pochlybiający, bo krótko przed wyborami, okropne
stosunki, które panowały i pomimo zmiany Wojewody
panują jeszcze w całym swym cudownym rozkwicie w
Urzędach Województwa Śląskiego. A dlaczegóż to,
pytamy gości z ,,Gazety Robotniczej“, nie pisaliście
wcześniej o tych stosunkach, choć owe już dawno były
wiadome? Czy i przed zmianą już nie znano prak
tyk Gansa, Warchała, Dorożyńskiego, Grandowskiego
i wielu innych? A jeśli je znano, to dlaczego już
przedtem arcyodważna P- P. S., mająco rzekomo po
za sobą większość, (ale krzykaczów tylko!), nie wy
stąpiła tak jak my z otwartą przyłbicą i nie doma
gała się zaprowadzenia przeczyszczenia, a co za tern
idzie tak bardzo potrzebnego porządku?
Ponieważ przypuszczamy, że tak jak zawsze, tak
i na te pytanie okrzyczana z powodu właśnie swych
rzekomo „idealnych" przywódców P. P. S. usiłować
będzie wywinąć się wywodami fałszywemi i krętackiemi, to my powiemy już i teraz prawdę, i wyjawi
my powód, dla którego zwraca się teraz P. P. S. do
ludu górnośląskiego.
Rozchodzi się w pierwszym rzędzie P. P. Siakom
o pozyskanie jakielkolwiek ilości głosów, gdyż wobec
tego, że już utracili zupełnie grunt pod nogami, co
zresztą było już dawno do przewidzenia, a ponieważ
jednak jeszcze chcą niektóre a la Biniszkiewicz ufor
mowane jednostki żyć i czerpać prosto z przygotowa
nego im przez masy dotąd nieuświadomione koryta, to
chwytają się wszelkich tylko możliwych sposobów, a
ponieważ poznali, że lud górnośląski kocha prawdę,
czego dowodzi rozrost Związku Obrony Górnośląza
ków, to postanowili innitować nas, i też trochę pra
wdy, która zawsze była im nie w nos, odkryli. Na
turalnie wykazywać chcą tylko prawdziwe błędy
wrogiego im obozu, aby odwrócić uwagę publiczności
od ich popełnionych kłamstw i nieporządków, popeł
nianych na każdem przez nich objętem polu.
Ale zresztą nie potrzebują wcale w tak niedołę
żny sposób usiłować wdziać na siebie płaszcz świę
toszką, gdyż już same tylko owoce ich długoletniej
„odradzającej moralnie" pracy nietylko na samym
Górnym Śląsku, ale w całej naszej Ojczyźnie, świad
czą najlepiej o ich działalności i najlepiej oświetlają
wartość P. P. S.

Baczność5
Członkowie Głównego Zarządu Z O. G, oraz
członkowie Komisji Reklamacyjnej Z. O. G. powinni
stawić się na zebranie Z, O G., które odbędzie się we
wtorek, dnia 5, października br. na sali Wypoczynku
w Katowicach, ul. Jana, o godz. 5-tej popołudniu.
Obecność każdego z wyżej wymienionych jest ko
nieczna.

W odpowiedzi na oświadczenie p. Musialskiego
w dodatku „Katolika“ z dnia 16. bm.

ale i wasi przyjaciele, krewni, znajomi i sąsiedzi
stwierdzali listy wyborcze, wyłożone aż do dnia 4-go
października w Komisjach Reklamacyjnych, albowiem
jak dotychczas nasi członkowie zasiadający w Ko
misjach Reklamacyjnych stwierdzili, iż najwięcej przy
chodzą do stwierdzenia list Niemcy, Żfdzi i „Swoi".
A ty ludu górnośląski powinieneś wiedzieć, że każda
kartka włożona do urny wyborczej, oddana na listę
Z. O. G„ której numer podamy na czas jeszcze przed
wyborami, jest dla ciebie ostatnią deską ratunkową.
Jeżeli nie ywpełnisz obowiązku przed 4. 10. br. i nie
będzie cię w liście wyborczej, nie będziesz miał pra
wa glosowania w dniu 14-go listopada. Dlatego uwa
żaj, żebyś później nie żałował, albowiem, Rady
Gminne i Rady Miejskie będą miały decydujący
wpływ bezpośredni na gospodarkę gmin i miast, a po
średni na gospodarkę władz. Uważaj więc, żebyś nie
żałował!

Jak się mamy?
„Ja, das wird ganz schon sein, wenn die Kustos
partei nicht zu den Wahlen zugelassen wird, denn
dann kommen alle seine Anhänger zu uns, und werden
uns die Stimmen geben, da sie zu den übrigen polni
schen Parteien kein Vertrauen mehr haben.“
Tak oświadczyli przed lokalem Komisji Rekla
macyjnej dwaj Niemcy w Dębie. Rozmowę tą słyszał
jeden ze członków Komisji Reklamacyjnej naszego
Związku. Tutaj mamy niezbity dowód, że Niemcy,
gdyby nie Związek Obrony Górnoślązaków, wyszliby
zupełnie zwycięsko przy wyborach komunalnych. Na
to oświadczamy z naszej strony tym, którzy nas je
szcze dzisiaj posądzają o sympatyzowanie z obozem
niemieckim, iż ci panowie powinni nam być wdzięczni
za to, że ochronimy powagę i autorytet Polskości,
przed zupełną porażką.

W odpowiedzi „Polonii“
W numerze 269. powyższego pisma ukazała się
notatka pod tytułem: „Jak okłamują kolejarzy śląs
kich agenci niemieccy i Kustos"? Artykuł ten ma
zamiar odwrócić oczy kolejarzy naszych i skierować
je do obozu chrześciańskiej demokracji, z jednej stro
ny, a z drugiej zamydlić oczy kolejarzom, że im się
należy to, do czego mają słuszne prawo. Otóż roz
chodzi się o te dawno poruszane 26 miłjonów marek w
złocie, które Niemcy przyznali po myśli Traktatu
Wersalskiego Polsce resp. kalejarzom górnośląskim z
tytułu wpłaconych składek do tak zw. „Sterbekasse“,
czyli kasy pośmiertnej. 26 milj. marek w zlocie, to
nie jest żart, a jeżeli „Polonia" zrzuci z siebie odpo
wiedzialność za mewypłacenie tych 26 000 000 marek
w złocie kolejarzom górnośląskim, to dlaczegóż Rząd
Polski nie domaga się od Niemców wypłacenia Polsce
tejże sumy? Boć Polska przecież dziś nie jest czemś
zstmejącem tylko w fantazji, natomiast Polska jest
Państwem, Polska ma Rząd, Polska ma środki i moż
liwości, mocą których ową sumę może wydostać. Pozatem pytamy się, gdzież się te pieniądze podziały z
tych składek i na co szły te sumy po czasokresie, kie
dy Niemcy tych składek już nie przyjmowali? Tutaj
niech „Polonja" wetknie swój krzywy nos i niech nie
tumani naszych kolejarzy. Kolejarze bowiem dzisiaj
już wiedzą do czego ich doprowadziły takie organiza
cje lub partje jak Chadecja, N. P. R-, P. P. S. itp. Dzi
siaj przed wyborami, ta pełna fałszu, obłudy i perfidii
„Polonia“ rozdziera szaty, nad losem kolejarzy na
szych choćby Piłat, skazując ich jednak zarazem na
śmierć głodową. Ale kolejarze nasi nie pozwolą się
już więcej tumanić, bo już raz na zawsze skończyli z
tego rodzaju stronnictwami, związeczkami, jakeśmy
wyżej wymienili.

Czyli: nie dał Pan Bóg świni zębów i rogów, boby
gryzła i bodła.
Z wielkiem zachwyceniem czytając oświadcze
nie p. Musialskiego, który chce ludzi zdrowomyślących nazwać zaprzańcami i liziłapami, a sam może
nie wie, że tylko on sam nim może być w naszych
Kochłowicach, zaś drudzy, wchodzący w jego ślady,
są jego uczniami.
Więc Panie Musialski! Dlaczego p- jesteś fakty Tym ku uwadze, którzy się dawniej z nas cieszyli
cznym zaprzańcem i lizilapą, powiem Panu i wszyst
Byliśmy, jesteśmy i będziemy za tern, żeby prasa
kim czytelnikom „Głosu Górnego Śląska“. Zaprzań wszelkich odcieni miała wolność zabezpieczoną i za
cem jest każdy Ślązak, który podkopuje pod swemi
Albowiem uważamy, iż prasa jest na
nogami grunt, a zaprzedawa i okrada współbrata Ślą gwarantowaną.
to, żeby krytykowała i dążyła do naprawy stosunków
zaka, Tak jest p. Musialski, bo kto otrzymywał bez w Państwie. Kto inaczej sądzi, ten niech nie mięsza
prawnie ziemniaki i inne rzeczy, kiedy Pan byłeś rad się do spraw Państwowych. Ołówek cenzora jest nie
cą załogowym, jak nie siostrzyczka p. Wilkowa a to
miejscu. Staliśmy zawsze pod nim i stoimy od sa
jeszcze trzeba się zapytać kopalnie, czy wogóle tako na
mego
początku egzystencji naszego pisma. Wyła na
we były płacone!
nas prawica, gdy jej ludzie rządzili, wyła na nas lewi
Tak robotnicy z kop. „Hugo Zwang" może jeszcze ca gdy jej zwolennicy byli u steru. My tego nie po
nie wiedzą o tern, z jakiego powodu dla nich ziem chwalimy, chociaż wcale nie jesteśmy zwolennikami
niaków brakło a inni otrzymali tyle, że mogli z niemi ani jednej ani drugiej strony, ale niech i prawica wie,
geszeftować!
co to znaczy, stać w walce o dobro kraju, Jadu i po
Może p. Musialski nam też powie, dlaczego został rządku. Gdy dzisiaj prasa prawicowa od czasu do
z Westfalji wydalony. Czy to nie z powodu komuniz czasu bywa skonfiskowaną, to ci panowie z prawicy
mu a tu odgrywa rolę wielkiego Polaka i katolika; a rozdzierają szaty, domagają się wolności prasy, pod
twórcy pomników naszych, kazałeś wziąć perlik i ta czas gdy w tym czasie, kiedy oni rządzili, to gdy nam
kowe strzaskać. Wynika z tego, jakie narodowe ser pismo skonfiskowano, ta sama prasa wyła i domagała
ce p. Musialski masz! A może sobie przypominasz się surowej kary dla odpowiedzialnego Redaktora, a
zajście, które miało miejsce w restauracji p. Cipy, jak notatka o konfsikacie naszego pisma w tejże prasie
przy wstępie tegoż p. Musialski krzyczałeś na Korfan nosiła zawsze tytuł słuszna konfiskata. To sobie
tego? A skoro żeś od pewnego gościa otrzymał jeden, niech ci panowie dziś wezmą pod uwagę, że czasy się
drugi i więcej nawet kieliszków, toś wolał: „Niech zmieniły, że i „Polonia" jest dziś w tern samem poło
żyje Korfanty!" Tak, panie Musialski, przysłowie żeniu, w którem my się zawsze znajdowali. Widzicie
mówi: ,.In vino' veritas“.
więc panowie z prawicy, widzisz ty szumny tytuł no
Więc panie Musialski, miej się Pan na baczności, sząca „Polonia", widzisz ty choć już tylko „Unter
bo to jest jeszcze nie wszystko! Bo ażeby się obywa dem Ausschluss der Oeffentlichkeit", wychodzący
tele Koch!owić dowiedzieli, jakich warchołów pomię ,.Polaku" i widzicie inni, że nie trzeba się śmiać z czy
dzy sobą mają i tych jeszcze wspierają, to my jeszcze jej szkody.,.
wykażymy, żeś ty przekupczykiem i zaprzańcem! —
Z. O G. czuwa i każdy, który granic swoich ni,e trzy Drukiem i nakładem: Jan Kustos w Katowicach
ma, znajdzie artykulik w „Głosie Górnego Śląska" z
w Drukami „VIT A", Katowice. — Redaktor
dyplomem według zasługi.
Niezaprzaniec.
odpowiedzialny: Jan Kustos, Katowice.
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Eine Beilage des „Glos Górnegó Siaska“, welche zur Aufdeckung u. Beilegung jeglicher MtBstände di
Allzu straff gespannt, zerspringt der Bogen!
Mit Fug und Recht können wir einen Vergleich
aufstellen zwischen der in Schillers „Wilhelm Teil“
geschilderten Tragödie des Schweizer Volkes und den
derzeitigen Verhältnissen unseres Schlesiens. Freilich
spielten sich dort erschütternde Begebenheiten ab,
hervorgerufen durch die Rücksichtslosigkeit der feind
lichen Eroberer. Aehnlich im gewissen Sinne liegen
die Verhältnisse bei uns.
Als Polen denkend und fühlend sahen wir mit Be
geisterung die Wiedervereinigung unseres Bändchens
mit dem Mutterlande Polen. Wollten wir doch auch
wieder als Bürger erster Klasse gelten und am Wie
deraufbau des Mutterlandes eifrig mithelfen.
Doch arg ist unsere Enttäuschung. Nicht als Brü
der behandelt man uns, sondern man stösst uns stief
mütterlich zurück und tritt unsere verbrieften Rechte
mit Füssen.
Wie ein Heuschreckenschwarm überflutete uns
eine Phalanx von Doktoren, Professoren, Ingenieuren,
Räten, Hofräten, neuerdings auch Magistres pp. aus
jenem Kulturlande jenseits des Jordan, das sich „Ga
liläa nennt. Gleichsam wie in ein Leichentuch pack
ten diese Leuchten unsere Wojewodschaft mit dem in
aller Welt übelriechenden österreichischen Bürokra
tismus.
Nach Art der zeitgenössischen Landsknechte
„Wilhelm Teils" stellte sich die erwähnte Elitetruppe
die vornehmste Aufgabe in der systematischen rest
losen Verdrängung der Obenschlesier
von ihren
Posten. Peinlich arbeitend nach dem Sinne des Wun
dersatzes „Der Zweck heiligt die Mittel“, scheut die
Gesellschaft nicht die skrupellosesten Verleumdungen
gegen die Oherschlesier. Besonderen Gefallen schei
nen sie daran gefunden zu haben, den Oberschlesiern
„Separatismus“ vorzuwerfen. Doch dieser Pfeil, diese
infame Beschuldigung springt auf die Schützen selbst
zurück. Denn wer sondert sich von dem einheimischen
Volk ab, wer bildet geheime Zirkel, wer sind die Be
gründer und Inhaber der in Oberschlesien bis dahin
unbekannten Spelunken, die, obwohl sie den hochfah
renden Namen „Świetlica" tragen, doch nur gewöhn
liche Schnapsbuden sind? Niemand anders als die
Galiläer. Und was Geistes Produkte werden in die
sen „Erleuchtungsheimen“ (auf oberschlesisch: Zu
fluchtsstätte des Idiotismus) monopolisiert? Nichts
Gutes, denn selbst Christus sagt: „Was kann aus Ga
liläa Gutes kommen?“
(Prozess darüber haben wir gewonnen. Die Re
daktion).
Eine Kulturschande bedeuten die in diesen Spe
lunken geschmiedeten Ränkepläne. Rechtlich den
kende, um das Polentum verdiente Oberschlesier wer
den dort als polenfeindlich verdächtigt und hiegestellt.
Man ergötzt sich an der Anfertigung von sogenannten
schwarzen Listen, die die Namen besonders
tüchtiger und pflichttreuer oberschlesischer Beamten
trägt, was nichts anderes bedeutet als: „Die letzten
Oberschlesier sind reif zum Fliegen.“
Spricht nicht eine solche, gemeingefährliche
Wühlarbeit von einem unüberbrückbaren Hass seitens
der Galiläer gegenüber den Oberschlesiern? Ist das
nicht eine, die Staatsidee zersetzende Aktion dieser
Gesellschaft? Und nun menschlich gedacht: Zeugt es
nicht von unerhörter Brutalität und Gewissenlosigkeit,
wenn man auf eine solche Art einen ehrlichen, nichts
ahnenden Menschen samt seiner Familie ums Brot
bringt? Auf all diese Fragen gilt nur eine Antwort:
Nur moralisch verkommene Individuen, getrieben
durch grenzenlosen Egoismus und fanatischen Hass
gegen alles, was äffls Oberschlesien erinnert, können
sich zu einer solch ekelerregenden Handlungsweise er
niedrigen. Halten diese Menschen einen qualitativen
Vergleich aus mit dem blutdürstenden Machthaber
Gessler in „Wilhelm Teil“ und seinen Landsknechten?
Nein, denn des Landvogts Handeln als Feind zum
Feinde ist erklärlich, des Stammesbruders aber zum
Stammesbruder ist und bleibt------- eine Kultur
schande.
Und da wundert Ihr Euch, Ihr Unglücksaposteln,
dass der Bogen riss, dass das in seinem innersten
Empfinden grenzenlos verletzte Volk in seinem ganzen
Bestandteil wie eine aufgewühlte Meereswoge auf
braust? Ihr wundert Euch, dass man Euch in Eueren
filter dem Deckmantel des „Westmarkenvereins“ einberufenen Versammlungen sogar von verschiedenen.

von Euch nicht erwarteten Seiten, die unverblümte
Wahrheit ins Gesischt schleudert, Euch und Eure
Wühlarbeit mit Verachtung straft und flieht wie vor
einer eiternden Pestbeule?
Mit Liebe hat Euch das Volk hier empfangen,
aber Undank und Gemeinheit hat es geerntet. Und
darin erblickt Ihr Separatismus, wenn das oberschle
sische Volk jetzt nota bene in seiner Gesamtheit ka
tegorisch die Respektierung der durch die Genfer
Konvention und das Organische Statut garantierten
Rechte fordert?
Und dessen seid getrost! Das Volk wird seine
Rechte erreichen durch die oberschlesisch-polnische
Einheitsfront im „Związek Obrony Górnoślązaków".

Unser Herr Ingenieur P..... von der
Mysio witzgrube l
Vor nicht all zu langer Zeit bekam unsre Grube
einen neuen Ingenieur, weil angeblich (?) die beiden
alten 16. Betrieb^!(ihrer nichts taugen sollten (?). Zum
Glück sind es aber schon erfahrene Fachleute, die
ihrer Aufgabe voll und ganz gewachsen sind, ein Beweiss dafür, dass sie schon 22 Jahre hier sind.
Wer ist denn eigentlich der neue Ingenieur? Diese
Frage haben sich alle Arbeiter als auch Beamte ge
stellt, als eines schönen Tages eine Verfügung seinen
Dienstantritt meldete. Es ist ein „swój" von der an
deren Seite, der jedem sagt: do d •.. kopnę i za bramę
wyrzucę. Das sind Manieren eines Herrn, der nach
Angabe ein Diplom-Ingenieur sein soll. In Wirklich
keit hat er nur eine Kwetsche seiner Zeit in Deutsch
land besucht, weil er im ehern. Russland nicht vor
wärts kommen konnte.-------Aber das soll uns alles
nicht stören, • Wir wollen etwas von seiner Dummheit
und Leichtsinn schreiben, damit er in Zukunft, wenn
er auf der Myslowit-z-Grube verbleiben will, zu uns
Oberschiesiem freundlicher wird.------Also dieser Mannheimer (?) Diplom-Ingenieur
P........ist vom Bergamt als verantwortlicher Maschi
nenbetriebsführer kwalifiziert worden------- aber o
weh------ auf Grund welcher Grabenkenntnisse ? Das
der Mann keine Kenntnisse als Bergmann hat sei fol
gendes erwähnt: Wenn ihm einer seiner Untergebenen
eine dringende Arbeit meldet, dann fragt er erst die
Arbeiter, ob dieselbe notwendig ist, obwohl die Ma
schine nicht mehr im Betriebe ist. Dadurch unter
gräbt er nur die Autoritąt seiner Unterbeamten. Dies
stört ihn alles nicht. Ein ganz krasser Fall, der
eigentlich dem Gericht óbergeben werden müsste, ist,
das er Leute zum Boykott gegen andere Betriebsfüh
rer aufhetzt, um dadurch sich einen Maschineninspek
torposten zu sichern. Sagte doch dieses Bürschchen
unlängst bei der Seilfahrt zu seinem Untergebenen:
Was soll man tun, damit auf allen Schächten 20 Minu
ten lang alle Signale versagen. Damit könnten wir
den L ... rausfressen. 1st dann der Mann verrückt ge
worden? Gingen da nicht 1000 Bergleute mit ihrem
Leben drauf? Weisst er denn überhaupt, dass er da
für sofort herausgeschmissen werden könnte? Als
Zulage sei noch erwähnt, dass er eine fällige Seilre
vision (6 Wochen) gar nicht abgenommen hatte, son
dern sich nächsten Tag seinem Untergebenen die An
gaben fixieren Hess und diese dann dem Bergamt zu
schickte. Auch hier liegt eine grobe Nachlässigkeit
vor, von der hunderte von Menschenleben abhängenWas sagt denn das Bergamt dazu? Wäre es nicht an
gebracht, dass die Herren vom Oberbergamt mal eine
Stichprobe machen? — Hier ist es egal, ob du Pole
oder Hottentotte bist, solche Vergehen müssten
strengstens bestraft werden. — Dies . ist ein ganz
kleiner Teil von dem Vielen, was Herr Ingenieur P.
auf dem Gewissen trägt und er will sich als guter Be
amte und Pole nennen? Giebst Du armer Oberschle
sier zu, wenn du solche Vorgesetzte hast. Du, die
dich am liebsten aus der Grube garnicht ausfahren
lassen möchten. Mehrere hat er schon rausgefressen,
damit für die ,,swoi" recht viel Platz geschaffen wird.
Oberschlesische Ingenieure und Steiger sind stel
lungslos, und solch ein zugelaufener L. kommt und er
hält grossartig eine leitende Stellung, die er sich nicht
würdigen versteht.
Darum Oberschlesier, Augen auf, bald kommen
die langersehnten Kommunalwahlen und hier ist es
Pflicht eines jeden eigene Kandidaten zu wählen, da
mit wir einmal mit den „swois“ porządek machen. —

Aber auch die Verwaltung schädigt er mehr wie ge
nug. Vielleicht interessiert sich mal die Grubenver
waltung, wo die starken Doppelträger hingekommer
sind, nach denen vor nicht allzulanger Zeit gefragt
wurde. Die Hegen getrost am Ewaldschacht mit Sanc
zugedeckt, damit sie menschlichen Augen nicht auf
fallen, und der Verwaltung wurde gemeldet, dieselb
sind verbraucht. Das sind bestimmt einige hunder
Zloty, die dort rosten und die Arbeitslosen hunger
und haben nichts anzuziehen. Als Schlosser stellt
gute Mann Elektriker ein und sagt ihnen, sie möger
sagen, sie sind gelernte Schlosser. Ein Aufseher, dei
schon ein ganzes Jahr nicht mehr eingefahren ist, er
hält immer noch die Untertagezulage, weil es Herr P
will. Der Aufseher ist ein guter Zuträger beim P., dei
gerne seinen Mitkollegen schadet, ja sogar Steigei
und Betriebsführer ausspioniert und P- hinträgt. Keir
Wunder, das dann P. nur mit C. verhandelt und aüt
anderen über die Schulter ansieht.
Solche Zustände berschen auf der Myslowilzgrubc
seit dem Ingenieur P. unsere Pforten passiert hat
Jahrzehnte hat man ein friedliches und kamerad
schaftliches Leben geführt und nun? ....? Wir bitter
die massgebenden Stellen, mal diesem Burschen etv
auf die Finger schauen zu wollen, damit diese
Schmutzigkeiten mal aufhören.

Fortschritt oder Rückgang
Ein Beitrag zu der beabsichtigten OrganisationsgrSndung wissenschaftlicher Vorträge und Uet
in der Eisenbahndirektion Katowice.
Als gegen Ende des vergangenen Jahres an alt
Eisenbahner der Ruf erging, an einem Wissenschaft«
liehen Kursus teilzunebmen, da meldete sich im eige
nen Interesse eine grosse Anzahl vom Zuhörern. Me
hat gleich darauf die Anmeldeformulare ausgef
und an den damaligen Organisator der Kurse
geben.
Notwendig für die Allgemeinbildung des
nen waren die Kurse insofern, als man aus Mar
entsprechender polnischer technischer Bücher
Vorschriften durch solche Kurse einen Fortschritt
Wissen über Eisenbahnkunde oder dergl. zu erreichen
glaubte. Schliesslich glaubte ich: Bessere Zustände
können nur von besseren Menschen geschaffen wen
den die wir uns erst durch eine neue Erziehung im
Geiste der Gemeinnützigkeit heranbilden müssen.
Das war im Oktober 1925, als Herr Aureli Ry
bicki von der Eisenbahndirektion im schnellen Tempo
an die Organisation heranging.
Ein Jahr ist bald verflossen, aber vor Kurze
erst ging nur so ein „vorläufiges“ Programm über
Vorträge zu. Der Kansasleiter scheint noch zu orga
nisieren.
Von vornherein möchte ich die Vorträge zur
,,Allgemeinen Wissen“ der Eisenbahner anführen:
1. Ideologja? (worüber?)
2. Organizacja wewnętrzna fabryki i biuralistyka,
3. Wyzyskanie obrabiarek. (Sztuka obrabiar
metali).
4. Psyehotechnika. (Badań nad każdym człowie
kiem). (Probekanłnchen — Korfanty).
5. Chronometraż. (Badania czasu pracy i Id:)'
Augen auf! Korfanty!
Ich weiss nicht, ob das ein Programm für die
Eisenbahner ist, aber diejenigen Kursusteilnehmer
werden keine grosse Freude für ihr schweres Geld er-|
leben, wenn man tatsächlich nichts mehr, als unin
teressante Themas, wie obiges angeführt, wählt.
Man müsste populäre Vorträge schon wählen. Im
Sinne des Organisators und wie überhaupt wir solche«
Vorträge als entsprechende und für die eigene Bildung |
als empfehlenswert halten, führen wir ein zeitge-;
masses Programm auf.
Der Zuhörer soll erstmals nach seiner eigenen!;
Ansicht selbst entscheiden, ob der Vortragende über
haupt fähig ist, ein „Urteil“ des Wissens zu besitzen,
1. Vortragsreihe:
1, Vortragender A. R,: „Grundzüge der Rechts
pflege".
2. Vertagender Marceli Te. „Aesthetische Er
ziehung“,
\

3, Vortragende L Gl. ,,Einführung v d. Phil oso
bie".
4. Vortragender Gustav St. „Einf. i. d. Joumalitik".
5- Vortragender T. Ch. „Volkstümliche Redeunst“.
6. Vortragender J. At. „Einführung i. d. Astroomie“.
7. Vortragender Wikt. Wid. „Mystik der Gegenart".
8. Vortragender Blenan. „Entwicklung des Men
gen".
Anschliessend daran möchten wir ungefähr den 2.
ortrag so vorschlagen:
1. Vortragender Aureli R. ..Einführung in die Po-,
tik".
2. Vortragender Marceli T. „Anfänge der
ultur".
3. Vortragender Józef GL: „Ostasiatische Kunst".
4. Vortragender Gustav St.: „Rausch und Gift".
5. Vortragender T. C.: „Psychologie der Liehe".
6. Vortragender Jerzy At.: „Theorie des Bolsche
wismus".
7. Vortragender Wiktor Wid.: „Konzentrationszhulung".
8. V ortragender A. Drzew.: ,,Er ziehungsfragen
er Gegenwart“.
9. Vortragender Blenau: „Geistige Strömungen
es 19. Jahrhunderts".
10. Vortragender Peter Szw.: „Rationelles und
roportionales".
Und wenn die Kursusteilnehmer den Geist des
ortragenden begriffen haben, so kann jeder nach
;inem Ermessen lachen.
Und dann wird p. Aureli Rybicki bestimmt keine
euen Organisationen mehr gründen und neue Bücher
erausgeben.

oiianty als treuer Befolger der heiligen Schrift!
In seiner jetzt immer mehr heruntergekommenen
Polonia“ schreibt unser Hurra-Katholik Korfanty, der
amer nur die Splitter in den Augen anderer sieht,
her völlig ungestört mit seinen Sündenbalken hermläuft, dass der nur bedauernswürdige Selbstmord
es Warschauer Bürgers Statkiewicz auf Grund
ines Bankerrots einer sozialistischen Bank erfolgt sei.
Dieser Revelation kann man zwar sehr viel Glauen schenken, wenn man die ganze, immer zum Ruin
es Arbeitergrosches betriebene Wirtschaftspolitik der
. P. S., als auch der ganzen Sozialpartei überhaupt.
ł i Augenmass nimmt.
Wenn man dies jedoch schon tun will, so muss
ian aber beiderseits Gerechtigkeit walten lassen, und
mss auch den Korfanty, der zwar den Mut hat anerer Fehler in seiner, wie wier schon sagten herntergekommenen „Polonia" ans Tageslicht zu schlepen, einer gründlichen Operation unterziehen, die er
otz des Päpstlichen Segens sehr nötig hat.
Fragen wir ihn deshalb nur so z. B. an, was er,
er sich rühmt Arbeiter- und Volksvertreter überaupt zu sein, vom Aufstande ab bis jetzt für die
berschlesischen Arbeiter geleistet habe? Muss da
icht notgedrungen seine Antwort „Nichts" lauten?
•der mochte er vielleicht doch noch im Angesichte
er völligen Unzufriedenheit der oberschlesischen Areitermassen den Mut besitzen, irgendetwas aus dem
.ermel seiner beneidenswerten Phantasie schütteln
* wollen, oder sogar nochmals mit seinen vielgeprieseen Versprechungen heranfahren, um die nach seiner
insicht auch jetzt noch genug dummen Oberschlesier
ms Ohr zu schlagen? Ob ihm das aber gelingen
'ürde, daran müsste selbst er, der alte und vielge'andte Fuchs doch sehr zweifeln.
Denn Ihr, Oberschlesier, die Ihr jetzt schon genug
Iler Qual, die Euch sowohl von seiten des Erzkathoken Korfanty, als auch allen anderen Gaunerpar;ien bereitet habt, seid doch nicht so dumm wie
: uch Korfanty und Genossen haben und malen möchen, denn davon zeugt die Stärke unseres Związek
Ibrony Górnoślązaków, die grösste Angst und Geihr für dergleichen Eigene-Taschen-Kämpfer a la
iorfanty und Gegenpartei P. P. S., die schon von
inigen als Wetterfahne betrachtet und benannt wird.
Zuletzt aber noch eine kurze Frage Wojtusiu! —
last auch Du vielleicht irgendein Menschenleben auf
»einem sehr schwerbeladenen Gewissen? Und weiter
I yieviel Tränen der Enttäuschung und bitterer Seelen
ot sind deineswegs geflossen? Nennst Du vielleicht
»eine, in Oberschlesien und sogar in ganz „Polen verammte Tätigkeit christlich? Und $ind das solche
rächte, von deren Heilsamkeit die Heilige Schrift in
o herzergreifenden Worten spricht?
Also Oberschlesier, Augen aufgemacht und aufgeasst, denn Korfanty mit seinem zentnerschweren
ündenklotz im Auge, will dich wiederum ins Bocksorn jagen!!

Auch ein der Ueberwachung würdiger Vogel
Wir können der sehr eifrigen Geheimpolizei, die
;doch danach garnicht aussieht, einen wirklich ob
erwationswürdigen „swój", der den wohllöblichen
• itel eines Ingeneurs trägt verraten, der auf der ulica
^ ^ita Stwoscha 1, in Kattowitz wohnt und sich inż.
= rok op owi cz betitelt. Seine ganze Tätigkeit riecht
ämlich sehr nach Kriminalistik, Denn obgleich er
j * ur einfacher Lokator in dem Wohnhause ist, so
Rühmt er sich doch allüberall, und sogar vor dem Gei eral Hohenauer damit, dass das Haus sein Eigentum,
nd dass seine Frau eine Grafstochter sei.

Auf diesen seiften, wie es scheint nur ganz dum
men Preisreden, baut aber Ingenieur Prokopowicz
wohlweislich seine dunklen Geschäfte auf, indem er
auf en gros Transaktien betreibt und Vertretungen
grosser Firmen wirbt.
Was er dabei und wie — verdient, das ist eine
grosse Frage, die wohl mit Erfolg unsere überschlaue
Geheimpolizei lösen könnte. Dazu können wir ihr
grossmütig eine Grundeinleitung geben, indem wir ihr
versichern, dass das Haus gar nicht sein Eigentum ist,
und dass sogar einige Leute wisen wollen, dass seine
ehrwürdige Frau keinen blassen Anhauch eines Gra
fengeschlechtes hat, was aus vielerlei unzweideutigen
Gründen auch uns sehr glaubhaft erscheint. Etwas
mehr davon könnten die Herren auch noch, wenn sie
nur wollten, oder das fertigbringen könnten vom
Syndikus der Stadt Kattowitz Herrn Kuhnert erfahren.
Also besser eure sehr zweideutigen, und bis jetzt
noch niemals anerkannten Kräfte ausnützen, als bis
her, und mal fest draufgesehen, dass schon endlich
auch ihr, sowie unser, hier so sehr nötige und immer
wieder missbrauchte „porządek" die wirkliche Höhe
und den entsprechenden Ruhm erlangt!

Wie soll man das verstehen?
Also fragt sich vergebens in Schoppinitz ein ge
wisser Viktor Wit, der glückliche Besitzer einer Kan
tine. Denn siehe, einige gfeldhungrige Werkmeister
beschlossen, da sie das gute Geschäft des Herrn Wit
erkannten, ihm seine Kundschaft dadurch abspenstig
zu machen, dass auch sie eine ähnliche Kantine grün
deten. Aber leider müssen sie ihre Selterwasser und
Limonaden von einer etwas zu teuren Firma be
ziehen, welche 5 bis 6 Groschen mehr für ihre Mine
ralwasser verkauft. Ausserdem führten diese Herrn
Werkmeister eine bis jetzt verbotene und demnach
auch unbekannte Neuigkeit ein, indem sie den Käu
fern „grossmütig" gestatten Flaschenbier gleich im
Laden auszutrinken, was nach den allgemeinen
Rechtsvorschriften doch unter Strafe verboten ist.
Aber das muss man den Herrn Werkmeistern
verzeihen, denn es ist ja dem Viktor Wit bekannt,
dass die unerfahrenen Konkurrenzier ihre Kantine
ohne Konzession eröffneten. Da ist es auch nicht zu
verwundern, dass diese Herren, die nicht einmal wis
sen, dass sie sich des Rechtvergehens dadurch schul
dig machen, dass sie eine Kantine anlegen, ohne vor
her eine Konzession zu erlangen, nicht die entspre
chenden Fachkenntnisse besitzen, und deshalb auch
widerrechtlich mit ihrem Biere Handel treiben.
Wir wollen jedoch hoffen, dass jetzt die scharf
sichtige Polizei dieser unedlen Tätigkeit ein endgülti
ges Ende setzen und dadurch wieder mal ihre Ener
gie und Rührigkeit bezeugen wird. Denn es wäre
höste Zeit, schon einmal damit richtige, unseres Staa
tes würdige Ordnung zu machen.

Achtung Mieter!
Welche Mieten werden am 1. Oktober gezahlt?
Nach dem letzten Sejmbeschluss sollen die Miets
sätze am 1. Oktober um weitere 5 Prozent gesteigert
werden. Inzwischen ist aber die Novelle zum Mieter
schutzgesetz dem Sejm vorgelegt worden, welche eine
weitere Steigerung der Mietssätze erst vom 1. Juli
1927 ab vorsieht. Der Sejm sollte die Novelle noch
vor dem 1. Oktober verabschieden, um Klarheit zu
schaffen, welche Mietssätze ab 1. Oktober in Kraft
treten. Die entscheidende Sitzung ist aber erst auf
heute, den 1. Oktober festgesetzt worden, in der
hoffentlich die Novelle endgültig verabschiedet wirdIm Interesse der Hausbesitzer und Mieter wird es da
her liegen, den Beschluss des Sejms abzuwarten.

Eingesandt
Wie man's macht?
Beim hiesigen Personenbahnhof besteht ein Bu
reau, in welchem abgegebene Fahrkarten klassen
weise sortiert werden.
Am 1. August dieses Jahres wurde ich nach die
sem Bureau versetzt.
Die eine Partei, mit welcher ich acht Tage zu
sammenarbeitete, hält vom Arbeiten garnichts. Sie
bestand aus den Herren: Emanuel Muskiet, Thomas
Henne, Jan Nowrotzki und einem gewissen Janik.
Hier wurde tagtäglich ordinärer Schnaps literweise
und zwar aus Biergläsern getrunken. Insbesondere
Henne trank derart, dass er Dilieriumsanfälle bekam
und indianische Kriegstänze aufführte. Nebenbei
wurde kräftig politisiert. Unter anderem ärgerte sich
Henne darüber, dass er so wenig Lohn erhielte und
äusserte, es sei wirklich ein Skandal, dass man einem
solchen Lumpenstaat noch diene, man habe seine
Knochen doch nicht in der Lotterie gewonnen, es
lange noch nicht einmal aufs Fressen, geschweige
denn auf Schnaps. Bei solchen Diliriumsanfällen ging
Henne manchesmal auch auf seine Kollegen los.
Ich war froh, dass ich nach 8 Tagen zur anderen
Partei, bestehend aus den Herren Zugführer Pawlytta
und Drobik, ehemaliger Polizeiwachtmeister von AltBerun versetzt wurde. Bei dieser Partei ging es an
ständig zu und wurden keine Trinkgelage abgehalten,
sondern fleissig gearbeitet.
Henne schnob Rache gegen mich, da er glaubte
ich würde ihn mit Schnaps freihalten, er setzte also,
wahrscheinlich also wieder im Dilirium, in sein Leib
organ der „Gazeta Robotnicza" hierselbst einen Ar
tikel ein, in welchem er behauptet, ich hätte im

Bureau gesagt, es würde innerhalb 3 Monaten ein
•grosser Krieg entbrennen und dann würde es besser
werden.
Na, unter die Propheten bin ich noch nicht ge
gangen Herr Henne, kann also auch nicht wissen, ob
ein solcher Krieg in 3 Monaten entbrennen wird und
viel weniger solchen Trunkenbolden wie Sie und ihre
Kollegen davon Mitteilung machen; wenn Sie aber
glauben mit solchen Märchen mich von der Eisenbahn
fortzubringen, was Ihnen ja möglicherweise gelingen
kann, dann vergessen Sie vollständig, dass ich bereits
im Jahre 1910, wo Sie noch gar nicht an Polen ge
dacht haben, wegen meiner öffentlichen Gesinnung für
Polen, bei der Stadtverordnetenwahl meines Amtes als
städtischer Beamter verlustig gegangen bin.
Also Vorsicht Herr Henne und nicht soviel
Schnaps saufen, denn das bringt um den Verstand.
Auch Kollegen Janik würde ich dies raten, denn
das Bewerben um einen Posten bei der Z. Z. K. hat
keinen Zweck, wenn man ständig betrunken ist, auch
ist es nicht schön, sich krank zu melden, sich in den
Kneipen herumzutreiben, Aufsätze für Zeitungen zu
schreiben und im übrigen die Krankenkasse um das
Krankengeld zu betrügen.
Im Uebrigen schätze ich Sie wie Ihren Kollegen
Herrn Henne, genau so hoch ein, wie die „Gazeta Ro
botnicza", das bekannte Sozialistenblatt.
Kattowitz, den 25. September 1926.
Paul Czerny, Polizeisekretär a. D.
z. Z. siła biurowa bei der hiesigen Eisenbahn.

Bolszewja czy praworządne państwo
Kilka kilometrów od Mikołowa leży wioska Go
styń. Co się tam dzieje, to pożałowania godne. Otóż
wójt danej gminy p, Czardybon dopuścić się swawoli,
i to w następujący sposób. U Zagórskiego Bernarda
mieszkał jako lokator Kalarus. Pewnego dnia otrzy
mał niejaki Pudełko, mieszkając u gospodarza Zwiąska, zawiadomienie, że się ma przeprowadzić od Zwiąska do Zagórskiego i następnego dnia po otrzymaniu
zawiadomienia podczas nieobecności Pudełka ani jego
żony, zabrała się cała klika, jak naczelnik gminy,
Zwiąsek no i jeden urzędnik bezpieczeństwa st. post.
Szombara i bezprawnie wdarli się no mieszkania i w
nieobecności właściciela (Pudelków) i bez ich wiedzy
przeprowadzili na miejsce Kalarusa do Zagórskiego
meble od Pudelki. Więc p. naczelnik gminy gwałci
prawo! Gdyż p. Zagórski dokucza lokatorom, posą
dza ich bezprawnie przed policją, ażeby się przez to
lokatora pozbyć. Tak chciał uszczęśliwić Kalarusa
a wpakował innego do piekła. Panie Naczelniku, je
żeli pan zaprowadzasz raj bolszewicki w Gostyni, to
nie dla siebie i drugich przez protekcje, lecz dla
wszystkich równo a będzie dobrze. Czy zechcesz
przed Bogiem odpowiadać za przekleństwo tej familji,
która nie ma spokojnego życia.
A panie Szombara, jako funkcj. bezpieczeństwa,
dlaczego pan pozwoliłeś na takie eksperymenta, zdaje
się, że brak u was znajomości ustaw, będąc pasywny
podczas czynu, do którego pan nie miał dopuścić.
Starajcie się przeto familję tą uszczęśliwić, albo
wir machen porządek inny.

Boska opatrzność czuwa wszędzie
W Kochłowicach jest doskonały badacz mięsa a.
D. p. Zieleński, który tak wzorowo swój obowiązek
wypełniał, że próbki mięsa dawał psu swemu badać,
nie troszcząc się o to, czy mięso zdrowe, lub nie. Byle
tylko zabrać pieniądze do kieszeni. Chwilowo jest w
swem urzędowaniu zawieszony, i prosi się władze o
całkowite odebranie mu tegoż rzemiosła. Wtedy bę
dą się obywatele Kochłowic czuć bezpieczniejszemu
Niebadacz.
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