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Pismo codzienne dla polskiego ludu pracującego.
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! Ta jedność i to umiłowanie rozbije w pył ii
te masy heimatlrojów gdyby one postano
wiły naprawdę do nas przyjechać.
Fałszować plebiscytu nie pozwolimy*
Siłę swoją znamy.
A więc niech przyjeżdżają niemieccy ena jaw. że na tych tiulach gdzie strejk wy migranci. Lud nasz potrafi im dać godną
wołano działano wbrew woli większości ro odpowiedź.
botników „z których 70 procent strejk j>oTyle ma do powiedzenia pod ad*' -• e ul
tępia.
niemieckich emigrantów lud górnośląski.
Nic więc dziwnego, że w czwartek pra
cowały już zupełnie znowu Bismark, i huta
Beldona w Katowicach. Dwa gniazda w
których bolszewicy posiadali
największe Dla dzieci zgłodniałych w Europie.
wpływy.
Te pomoc po rez wtóry organizmie Än eObecnie bobrują agenci komunistyczni
jeszcze w warsztatach kolejowych, bez ich ryka. — Na cze e akcji stoi znowu
Kerber! Eoover.
ofenzywa strejkowa się zupełnie załamała.
Podnieść tu należy, że kiedy przy in
Znany i uwielbiany w Warszawie Her
nych okazjach organizacje niemieckie ta bert Hoover, któremu dzieci warszawską'
kie lub podobne sir ej ki popierały to stały złożyły w roku przeszłym hold publiczny*
one obecnie w jednym s e egu z organiza staje znowu na czele wielu eJ akcji filan
cjami po is ki cmi przeciwko temu dzikiemu tropijnej.
i prowokacyjnemu strajkowi. Jest to do
W Stanach Zjednoczonych organizuje,
bra zapowiedź na przyszłe czasy.
się teraz po raz .wtóry, wielka akcja pomoc
Strejk ten zadał komunistom na Gór nicza dla dzieci starej, grzesznej kapitali
nym Śląsku zdaje się cios śmiertelny i re stycznej EUropy .która umie zadawać rany,
sztki ludzi niedoważonych i zbałamuconych lecz nie umie ich leczyć.
Amerykanie chcą tym razem uratować,
opuszcza z przekleństwem grupki komuni
przed śmiercią aż trzy i pół mil jo ni — taki
styczne.
Górnośląski ro bobek odrzuca zarówno trzy i pół mil jo na dzieci europejskich, cho
eksperymenty berłińsk e jak1 i Moskiewskie. rych /’źle odżywiany: hi
Ośm wielkiqli organizacji pomocniczych
Politycznie i klasowo stoi nasz robot
amerykańskich
związało się w jedną wspól
nik wyżej uświadomiony od tych niedo wa
żonych nasłanych agitatorów i nic da się u- ną organizację. Na jej czele stanie właśnie
Herbert Hoover.
wieść na manowce i na zagładę.

Borliriaeg ponieśli poraszką.
kWszystkiem było wiadomcm. że strejk
metalowców wywołali emisarjusze berlińscy
a komuniści warszawscy i górnośląscy im
tylko asystowali i pomagali. Za olbrzymie
sumy. które płyną na Górny Śląsk, muszą,
przecież Hoffmann. Szabatowski, De Nisow
1 Barczyński coś czynić.
Ofenzywę rozpoczęli więc od miasta Ra
ciborza. tam. gdzie organizacje polskie mają
znikome sity a polskich robotników z wisi
teroryzowali w brutalny sposób. Pomimo to
strejk w Raciborzu się skończył i zbawcy
bolszewiccy chcieli się ratować obwodem
przemysłowym.
Stu radców załogowych (na ogólną licz
bę 2000) zeszło się na konferencję i tam uechwafono proklamowanie strejku gene
ralnego. Wedle uchwały tej miał sbe.k się
pdtoyć i programowo i wedle rozkazu ^ży
wiołowo^ wzmagać. W wtorek miały zastrejkować huty i wszystkie zakłady metajlurgiczne. W środę kopalnie i elektrownie
ija w czwartek gazownia, wodociągi, poczta
|i kolej.
Lecz było to tylko pobożne życzenie
berlińskich komendantów i ich tu taj szych
knechtów.
Lud roboczy się machinacjom tym spo
kojnie przyglądał.
Zastrejkowało wprawdzie kilka
hut
lecz na tern się skończyło. Teraz wychodzi

Nie ulega wątpliwości, że spełni on znali
komice p owierzone mu zadanie.
Koszty owej pomocy, która obejmie kra
je Europy środkowej i wschodniej, wynio
są 3 3 mi!jony dolarów.
W his torji zapisze on swoje nazwisko
i jako jeden z największych dobroczyńców^
nego Śląska nie będą one mogły zapłacić | ludzkości. A w dziejach powojennej od-,
l budowy Europy jemu przypadnie pierwszo
odszkodowań.
Groźbą i prośbą chcą nakłonić Koa miejsce.

C© lud górnośląski ma do powiedzenia tym,
którzy chcą przyfecłiac na plebiscyt.
Niemcy protestują. Protestuje rząd nie
(miectki. protestują stronnictwa polityczne,
protestuje prasa, protestuje p. Qie tęr i jęgo „Verband der heimatfcrei e i Obęrsohiesier“. Bo wielkie nieszczęść e zawisło nad
([republiką niemiecką. Układy
preinea
(francuskiego Leygues‘a i angielsk e^o Llo
yd George‘a idą w tym kierunku, aby tych
kNiemców, którzy urodzili się na Górnym,
kląsku a potem stąd wyjechali czyli tak
zwanych emigrantów, nie dopuścić do glo
sowania w tym samym dniu, w którym glo
sować będzie lud górnośląski. Rozporzą
dzenie takie zapewni spokój i tezpięczeń•stwo przy głosowaniu.
Usuwa się więc grunt pod nogami Niem
ocom. Cóż zrobią oni, cóż zrobi ich „fatcrItand“, gdy nie będzie bund heimatlrojów,
(Sprowadzonych z Niemiec, gdy nie będzie
jmożna przysłać zorganizowanych bojówek,
aby sfałszować wynik plebiscytu i steroryzować ludność naszego kraju? A więc pro
testują Niemcy i czynią ostatnie wysiłki,
laby odwrócić ten wyrok Koalicji.
Z rozżaleniem stwierdza „Ostdeutsche
JMorgenpost“ z 1. hm., że Anglja zgadza się
na to rozstrzygnięcie sprawy udziału emi
grantów w plebiscycie, i pyta z rozpacza:
„Dlaczego Anglja ustępuje?... My nie może
my wierzyć, ażeby także rząd
angielski
[przychylił cię do tego stanowiska“. A ,Lanjdeszeitung“ z 2. bm. grozi Koalicji: „W ka
żdym razie jest nieprawdopodobne — pi
sze Len dziennik — żeby francuski egoizm
narażał się sam na szkodę dla dobra Pol
ski, gdy wskutek tego, że na ten sam tydz e \
naznaczono konferencję w Genew e w spra
wie górnośląskiej i dla ustalenia wysokości
odszkodowań, wynika, że Francja dobrze
sobie zdaje sprawę z tego, jaki wpływ wy
wrze sprawa górnośląska na zdolność płat
niczą Niemiec“. Grozi więc pismo niemoc•kie, że w razie pozbawienia Niemiqc Gór

licję, bo już przygotowano wszystko tak
pięknie. Obierano tym. którzy wybiorą się
na plebiscyt z Niemiec, wspaniałą podróż
opaloncmi wagonami, nagrody pieniężne 1
Wbrew twierdzeniom, jakie znajduje ny
cale utrzymanie. Różne „ Unter ko mmi sar- w gazetach niemieckie h. posiada Polska już
j,aty“ szukają mieszkań dla obrońców „nie daleko posunięty przemysł. Nie pracuje oni
mieckiej ojczyzny“. A tu teraz wszystko w całej pełni, ale winą tego są o ecnę po
się psuje.
wojenne stosunki; jak zresztą w całej Euro
Zapominają Niemcy w swojej akcji do- pie. Trudności te jednak są do przezwycię
duszczenia emigrantów do gloso wania o rze żenia. nie da się jednak zrobić tego w aiczy bodaj najważniejszej,1 o tern, że ma w nym dniu lecz kolejno brać się trzeb.i do
tej sprawie do powiedzenia coś tak e sam różnych rodzajów przemysłu i podnosić je.
lud górnośląski. Pragniemy więc dziś w
O tern, że przemysł polski ma jak naj
imieniu tego ludu powiedzieć pod ad eeę.m lepsze widoki, świadczy zaciekawieni e się
tych emigrantów słów kilka.
nim obcych państw. Między innymi Anglja
Nie wierzymy, ażeby rzeczywiśc e mo — o której wiemy, że dobrze wszys ko» wy
gło przyjść do tego. że ci emigranci wo gól« liczy na papierze, nim się do czego w-eźm e
przyjadą na Górny Śląsk. Stoimy na stano — postanowiła pomódz Polsce w rozszerze
wisku. że udział ich jedynie ma na celu sfał niu przemysłu i tern przyczynić się do zwię
szowanie woli tubylczej ludności, że oni nic kszenia swego bogactwa i naturalnie b >gamają prawa, w sprawie dla nich do ty cłu mas viiwit roisici. PolsKa bowiem Dudzie prowa
zupełnie obcej zabierać głos. Nigdy bo w e-n dzić przeróbko przemysłową u siebie, a tyl
nic mieli nic, z naszym krajem wspólnego, ko część zysków ustąpi Anglji za pomoc.
nigdy ich nic z naszą ziemią i z t-aszą przy
Kredyt (pożyczka), jakiego postanowił
szłością nie złączyło. Okoliczność, że przy udzielić rząd angielski rządowi polskiemu;
padkowo urodzili się na naszej ziemi, nie u- w sumie po Hora mlljona funtów szt., jest
prawnia ich do roszczenia sobie prawa roz orzeznaczony na zakup wełny, oraz pasów i
strzygania o naszej własnej przyszłości.
innych sprzętów, potrzebnych do urucho
My. Górnoślązacy, nie obaw'amy
się mienia przemysłu włókien ni oz to w Polsce,
tych. których imperfaliści niemieccy chcą Według obco eg > kursu, kredyt e i w ynięsię
dziś wysiać na plebiscyt. Czujemy swą si oko’o dwu mii.ardów marek po.sk eh.
Wełnabfędzie zakupiona w Anglji w ilo
łę. nie tylko liczbową, która przeważy i ich
głosy, ale pr zecie wszy stkiem czue ny w* so
ści około 87 000 bel.
Wełna ta bodzie dostarczana do Gdań
bie przewagę moralną, jaką daje poczucie
sprawiedliwości i słuszności sprawy, której ska wciągu grudnia rb.
Przemysł wełniany polski otrzyma !Wi
bronimy.
t
Dlatego z uśmiechem cobłażliwości pa ten sposób surowiec na 7 do 8 miesięcy.
Jednocześnie rozpoczęło starania, aby
trzymy na groźby niemiec kie i na ich pro 7
testy. My jesteśmy silni jednością i gorą podobną tran zackję przeprowadzić z baweK
cem u miłowaniem nasze; Ojczyzny Polski. ! jią am ryknibk i-i indyjską. Gdj by to do-

Polska a Äsiglfa.

teło do skutku. zapótrzeb wanie walut zu- cha wolności i sprawiedliwości, jaki stano
granicznych na zakupy bawełny będzie -spro wi istotę rządów polskich, stanowi jedną z
wadzone do najniższego stanu.
tajemnic, potęgi is poisbośei wewnętrznej
Jeśli już sama ta umowa spowoduje
Polski.
.
,
wzrost wartości polskiej waluty, (pieniędzy)
Artykuł 99 głosi: ..Rzeczpospolita Pol
to w da.szym ciągu zawieranie umów po ska zapewnia pełną ochronę, życia i wol
dobnych z innemi państwami przyczyni się ności wszystkim swoim mieszkańcom bez.
do tego że coraz chętniej będą się cudzo- ; różnicy pochodzenia, narodowości, języka,
kiemc-y przemysłowcy zwracać do fabryk ; rasy łub religji". a dalej artykuł 112 powia
polskich, i cenić produkty polskie. Ponie- da: ..Każdy obywatel ma prawo zachowania
jwąż do wykonania umów będzie' używany swej narodowości i pielęgnowania swej mo
bieniądz polski, będzie on rósł w wartości wy i właściwości narodowych. Obywatele
a równocześnie pieniądz zagraniczny, jako polscy, należący do mniejszości narodowo
bieposzukiwany, będzie malał w; wartości ściowych wyznaniowych lub językowych,
w. stosunku do waluty polskiej.
mają równe z innymi obywatelami prawa
Przeprowadzane więc. teraz
umowy
nadzoru zakładania i zawiadywąnią swo
przez Polskę mają wielkie znaczenie ni a« im własnym kosztem zakładami dobroczyn
wzrostu bogactwa polskiego.
nymi, religijnymi i społecznymi, szkołami j
innymi zakładami wychowawczymi, oraz nżywania swobodniej swej mowy i wykony
wania przepisów swej religji“.
Artykuł 113 brzmi; „Osobne ustawy pań
stwowe zabezpieczą mniejszości w państw e
poiskicm pełny i swobodny rozwój ich wła
ściwości narodowych przy pomocy autono
Rozprawa konstytucyjna w Sejmie do micznych związków mniejszości w charak
biega końcu, to leż w najbliższym czasie mo terze publiczno prawnym w obrębie zwią
żna się spodziewać ostatecznego uchwalenia zku samorządu powszechnego. Państwo bę
(konstytucji Rzeczpospolitej Polskie.
dzie miało w stosunku do ich działalności
Konstytucja czyli zbiór ustaw zasadni prawo kontroli oraz obowiązek uzuoełnieczych jest tym fundamentem, na którym nia w razie potrzeby ich środków! finanso
trzyma się gmach nowoczesnego państwa wychu.
rządzonego na podstawach prawa. Od niej
Jakkolwiek artykuł 117 stwierdza, że rew znacznym stopniu zależy wytrzymałość i iigja rzymsko - katolicka jako religja prze
zwar .ość Lej olbrzymiej maszyny, jaką jest ważająca większości narodu zajmuje w pań
no woczesne p ans two.
stwie stanowisko naczelne, to z drugiej stro
Polska już od dwóch prawie lat posiada ny artykuł 114 poręcza wszystkim obywate
Sejm. którego giówncin zadaniem od p
lom wolność sumienia i wyznani* i stwier
fwszej chwili było I jest dotychczas uch wa dza, że „żaden obywatel nie mu,« być z po
lenie konstytucji Rzeczpospolitej.
wodu swego wyznania i przekonań religij
Było to zadanie niezmiernie trudne ję- nych ograniczony w prawach, przysługu
teli się zważy, w jakich ciężkich warunkach jący cii innym obywatelom."
Znajdowało się powstające do nowego źyNiech sobie szczególnie dóbr, o zapamięhia państwo. Szczególną przeszkodą w pra- łają treść powyżej wymienionych artyku
fcach konstytucyjnych Sejmu były nieozna łów nasi współobywatele niemieccy na G.
czone granice państwa polskiego i nieusta Śląsku i niech się przekonają, w jaki spolone w znacznym stopniu stosunki wewnę sób konstytucja polska zamierza zagwaran
trzne.
tować im wolność języka i wyznania, moż
\Vj ogólnym poglądzie na konstytucję ność pełnego i nieskrępowanego rozwoju
polską wszystkie stronnictwa sejmowe by narodowego; Ustęp ten jest również waż
ły! i są na ogół zgodne. U-strój Polski opie nym dla dysedentów.
kać się będzie na zasadach prawdziwie de
Projekt konstytucji polskiej
uświęca
mokratycznych. Ludo władz two będzie w następujące nietykalne podstawowe prawa
Polsce urzeczywistnione w formie odpowia obywatelskie prócz wymienionych powy
dającej wszelkim wymaganiom nowoczes żej: równość wobec, prawa, wolność oso
nego życia państwowego. Ludowładztwo. bistą, opiekę sądową, ochronę mienia, nie
jwładza lu|du. władza ogółu obywateli, znaj tykalność mieszkania, wolność, zamieszka
dzie swój jaskrawy wyraz w najwyższym nia I pobytu, opiekę pracy, wolność myśli i
ciele państwowym, świątyni prawodawstwa, przekonań, wolność w pracy, tajemnicę ko
organie kontroli nad rządem i administracją respondencji, prawo Koalicji czyli zawią
)sv Sejmie.
zywania stowarzyszeń, wolność nauki i ba
Sejm więc, wybrany powszechneni gło dań naukowych, prawo do powszechnej i
sowaniu przez ogół obywateli państwa, bę- przymusowej nauki początkowej, w szkoUzie zaf .vsze gospodarzem na ziemi polsk ej. łach państwowej bezpłatnej.
Dn będzie stanowił prawa, których wyko
Oto pobieżny Wykaz, oto istota rządów
nanie spoczywać będzie w rękach rządu, polskich, o to duch polski wyjawiony w li
zależnego bezpośrednio od większości sej sia wie konstytucyjnej.
mowej i cieszącego się w tejże większości
Na zakończenie przytaczamy jeszcze nzaufania. Sejm będzie miał decydujący stępy z dwóch pierwzsorzędnej wagi artykuwpływ na wybór głowy państwa, prezyden łów w sprawie własności! i pracy.
ta Rzeczypospolitej, który będzie
tylko
Artykuł 103 głosi, że Rzeczpospolita
przedstawicielem majestatu ludu na zew Polska uznaje wszelką własność czy to oso
nątrz i na wewnątrz.
bistą czy zbiorową jako podstawę ustroju
W rozprawach nad projektem ustawy społecznego, poręcza swym obywatelom cał
kontsytiuciyjnej zarysowały się w Sejmie kowitą ochronę mienia, którego wywłasz
dwakferunki w poglądzie, nie na sama istotę czenie dopuszczalne jest tylko w dred. e ui znacizen:e Sejmu w Polsce, a a w sprawię stawowej ze względu wyższej użyteczności
ustroju władzy prawodawczej.
za odszkodowaniem.
Jeden kierunek prawicowy widzi zba
Artykuł 106 brzmi: „Każdy obywatel ma
wienie w senacie któryby znacznie sęjmu prawo do opieki państwa nad jego pracą w
bardzo osłabił i zwiększył wpływy prawicy. drodze ustawodawstwa ochrony pracy, a
Lew ica domaga się Se jmu jedno izbo także w razie braku pracy, choroby, wy
wego. Prawicy pomagają Niemcy pomor padku i niedołęstwa — do ubeźpieozersja
scy i w pierwszym czytaniu przechylili sza społecznego które ustala osobna ustawa..
lę na stronę prawicy.
En.
Niemcy pomorscy działają widocznie
w porozumieniu z Berlinem aby Polskę,
przedstawić jako państwo wsteczne.
Dowodzi tego fakt że w parlamencie,
berlińskiem operowano już senne n w! Pol NWi
I zwycięskie i zwyciężone państwa
sce i tern że przez Nenców pomorskiej) biorące udział w wojnie światpwej doznały
prze forsowałem senatem straszyli górno ślą wstrząśnie nia politycznego i gospodarcze
zak ów przed Polską.
go. Przykre następstwa wojny europtK ki j
Uchwała konstytucji w Polsce jest kwe- odbiły się przedewszystkiem nä klasach
stją nieodzowną a sprawę senatu należy od pracujących tych państw, ileż bowiem ta
rzucić lub odłożyć tak długo aż Polska b:
miniona wojna wyrządziła krzywdy miljo
dzie miała już granice na zachodzie kiedy nom ludzi rozbiła ona całe setki tysięcy ro
lad górnośląski będzie miał możność opo dzin zabierając im ojca. syna lub brata. Ileż
wiedzieć się za. lub przeciwko s^ndpwi.
zniszczyła ludzkiego mienia, robiąc z m ivch rzesz robotniczych’ — nędzarzy bez
domnych.
"
y
1
no
d
czas
kiedv
mil
jony
robotników
Prawa obywatelskie w konst ytucji przeklina wojnę, która ich zrobiła kaleka
mi, są ludzie, którzy błogosławią ją. Tymi
Rzeczypospolite! Polskiej.
ludźmi są kapitaliści - paskarze. Oni to bo
Rozdział V. projektu Konstytucji,Rzecz- j wiem zarobili na wojnie miljardy, wytwa
pospolitej Polskiej, poświęcony jeśt całko- | rzając w swych fabrykach i werkach śmierwieże omówieniu tych podstawowych nraw. i c oiiośn narzędzia do wojny, za które ba%k'tórycb korzystać Jwdą w Polsce wszy .c z | iocznc sumy płacił im rząd danego kraju.
obywatele.
!
Ci błogosławią wojnę, uśmiechając się
Każdy artykuł tego rc- - 1 .* :łu mówi sam \ na myśl o swych n’i'-lv
-ii siioiaich.
•
ka siebie i jest niezbitym -dowodem tęgo du- 1 Te wicV -> i - " - . ,

Przed uchwaleniem
Konstytucji Polskiej.

Walka klas.

przedsiębiorstwach i dokładają wszystkich;
sił. aby dotychczasowy ustrój społeczny nie
uległ zmianie, niekorzystnej dla nich. Ka
pitaliści wściekają się na myśl o tern, że ro
botnicy by mieli ich kiedyś wyrugować &;
ich kopalń .hut i fabryk a takowe uspołe
cznić. Dlatego też się oni zajadle i stale w^- :
siła ją. aby klasy pracujące nie dopuszczać
do mieszania się w sprawach polityczny ch
i ekonomicznych.
*
;
Gniew ich zwraca się przedewszysfiź - ,
kiem na socjalistów, którzy organizują i
uświadamiają masy robotnicze. Jednakże ro
botnicy w d zisiejszym czasie, w krajach, wę
których stoją silnie zorganizowani, prowa
dzą s ale ofensywę przeciwko burżutazji swój
rodzimej, wydzierając, jej coraz bardziej »'
rak władzę.
•, ,
Mając na uwadze rozwój i istnienie,
partja socjalistyczna każdego kraju starą
się pociągnąć za sobą szerokie masy pra
cujące. any tym sposobem mieć wpływ nail
życie podiyczne i gospodarcze, by w stoso-j
wnej chwili ująć rządy i rzucić o ziemię
burżuazję. dusząc ją na zawsze.
I my robotnicy na G. Śląsku również!i
prowadzimy walkę klas. prowadzimy ją na-'i
wet na dwa fronty, po pierwsze walczymy
z kapitalistami śląsk.emi, przedwslawiająej
i Cli wyzyskowi, po drugie prowadzimy wal-» j
kę o wyzwolenie się z pod jarzma ucisku!
narodowego. Naszą partją robotniczą jesti
PPS, w której wszyscy uświadomieni kla
sowo robotnicy są zorganizowani.
Jest również tu na naszym teren e plębisewtowym parlja komunistyczna, która ró
wnież powiada, że prowadzi ostrą walkę}
klas. parlja ta udaje, że na sposób bolsze
wicki chciałaby dyktatury proletariat u ii
przewrotu. To samo mamy i w innych krsH
jach. Jednakże światłego robotnika pol
skiego na G. Śląsku i w Polsce partja ko
munistyczna nie przekona, że jej sposób
opanowania rządów jest najlepszy i będzie
zbawieniem dla robotnika.
Jej przywódcy mogą tylko zbałamucić
jednostki robotników nieuświadomiónyohi
socjalistycznie, którzy wiedzą, że im jest
bieda, ale nie wiedzą, gdze im nalężystać
w szeregu.
Widzimy, że na widowni świata są do
konywane przewroty, wre walka klas, mu
simy również i my pamiętać, że kiedy przy^
łączymy się do Polski, i tam nas czeka kom
panja dalszej walki o całkowite wyzwole
nie się robotników polskich.
Lecz przejęci duchem socjalizmu, 'du
chem sprawiedliwości mocą złączonych sił
podejmiemy ostatnią już walkę z reakcją
polską z nasuniętym na głowie kapturem}
narodowym. Z ta reakcją, która dzisiaj zje
dnywa sobie sześciu Niemców z Pomorza!;
(posłów), aby ich głosami narzucić ludowi!
polskiemu na który nigdy robotnicze maw
sy polskie się nie zgodzą.
Polska nigdy nie foędhie senatorską,
nie feetMe krajem dla uprzywi^ęjiowanyicT.
Polska bgdhłe roWWeizą I chłopską a o to '
postara się PPS.

Nowo założone Stowarzyszenie S pożyw-1
ca?e,,Przyszłość" w Mysłowicach rozwija się
pięknie. Rzecz naturalna, że rozwój Stówarzyzsenia naszego jest solą w oku dla kup
ców! i ich agentów płatnych. Pierwszy,
sklep otwarto w miesiącu sierpniu w My
słowicach a drugi we wrześniu w Janowie.
Obecnie wynajęło Stowarzyszenie „Przysz
łość" dwa nowe sklepy: w Li pinach i Ra
dzionkowie i krząta się około dalszego, pią
tego sklepu. Pomimo, że udziały członków
w Janowic i Mysłowicach wynoszą zaledwie
43 tys. mk., zdołało Stowarzyszenie „Przysz
łość" zagospodarować porządnie dwa skle
py. Samo urządzenie w lytiii sklepach ko
sz i u je więcej niż 60 tys. mk. a zapas towaru
wynosił pierwszego listopada przeszło 100
tys. mk. Obecnie zakupiło Stowarzyszenie
..Przyszłość" za 20 tys. mk. urządzenia do
sklepów w Lminach i Radzionkowie, które
w ty ciii dnia b zostaną uruchomiona Stowarzysz cnie sprzedało w trzech m e iącach
za 122 tys. marek towaru swym członkom i
obrót ten rośnie z dnia na dzień. Przysz
łość nam się należy!
Nie potrzebujemy przeto sp<* jalnię
nadmieniać, że nasz rozwój doprowadza do
wściekłości kupców! Przez płacenie gospo
darzą fantastycznych sum uniemożliwiali
nam wynajęcie sklepu w Mysłowicach, a
kiedyśmy sklep otwarli, to przekupo wali lu
dzi którzy przychodzili do skleou
lżyć
sprzedaj:cyc . Manewr ten nie c mżył się
jednak zbyt długo powodzeniem' i kupcy nad
razie pró z nienawistnego wzroku i wyzn
'niego argumentu.

**

się z czasem ebwytać hmyteli'
środków. Zaczęli podkopywać grunt pod
•
członka zarządu L Pałasza puszczaI 3^G insynuacje niemożliwe, Do pre.eia za\
chodzić ludzie i go ostrzegać przed
Iow. Paiaszem, pomimo, że nikt żadnym ar
gumentem poprzeć tego nie umiał. Gdy to
i
skutkowało udał się stary Lorenz do
Janowa i N.kiszą i tam rozpoczął podkopy
wanie gruntu pod kasjerem Stowarzyszenia
I ^°w> Kotyrbą. Zarzucał mu niestworzone
f rzeczy k tóre tylko tsary zdziecinniały móz«
l wymyśleć może. Do prezesa zaczęły napłyń
i &®c przestrogi przed to w. Kotyrbą. Po wyi stąpieniu jednej z pracowniczek StowarzyI szenia przyjęto
Bartoqhwę do sklepu;
%nyta przekupką na targacth górnośląskich!
'{ która po przezsło miesięcznym pobycie w
Stowarzyszeniu musiała wystąpić, gdyż nie
umiała sprzedać członkom nawet mąki. Ta
' wiecznie śpiąca osoba, dobra przyjaciółka
rodziny Lorenców nagadała starcowi rze\ pzv niestworzonych. Starowina się porwał
I i zdawało mu się, że cały świat przewróci
I öo góry nogami. Uderzył już teraz na pre! zesa i opowiada każdemu kto chce i niech e
? słuchać rzeczy wprost fantastyczne. ’Zwo
. „zgromadzenia“, przysyła z kry kami
łudzi do Stowarzyszenia z żądaniami kto
ma być przyjęty do Stowarzyszenia a kto
wydalony. Pomimo to milczeliśmy litując
, się nad zdziecinniałem starcem. Wobec e
; gso. że nadużyto do oczerniania członków
f Zarządu i to całkiem bezpodstawnie zgro
madzenia członków związku, dłużej milczeć
nić możemy. Słyszeliśmy też, ;e kupcy po
noć poważniejszą kwotę sypnęli na a gitację, śledzimy y ko jeszcze, kt > z niej c erpię.
Przeciwko p. 13artociha wniósł zarząd
skargę do sądu, lecz sąd mysłowicki dian
formalności wprost nicwytłómaczonej, jak
Zwykle skargę oddala.
W każdym razie zaznaczamy tutaj, że
®gdy oszczerstwa graniczące z naiwnością,
a zmierzające świadomie do rozbijania na
szego ruchu nie ustaną, natenczas będzie
my zmuszeni chwycić się skuteczniejszych
środków.
P
Członkom naszym damy po upływie
r półrocza szczegółowe sprawozdanie.
Zarząd.
•
p.

łuje

ląd polityczny.
Sprawa Gdańska.
Gdańsk. (Pat): Genewski korespondent
jyDanziger Neueste Nachrichten“ potwiedza wia•dorność, że Rada Ligi Narodów obradowała w
i poniędziałek nad sprawą zamianowania nowego
komisarza dla Gdańska. Decyzji jednak nie po
: wzięto. Z miarodajnej strony dowiaduje się
korespondent tego pisma, że w ostatniej chwili
jzgłoszono nową kandydaturę w miejsce szwajcara
i Forrera. Wysokim Komisarzem ma być miano
wany Anglik. Kandydatura ma pomyślne widoki.
Gdańsk. (Pat): Na wczorajszem po
siedzeniu konstantyuanty odrzuceno wniosek
socjalistów niezawisłych o rozwiązaniu konsty
tuanty i rozpisaniu nowych wyborów. Za wnio
skiem głosowali socjaliści oraz Polscy. Ze strony
[demokratów zapowiedziano wysunięcie innego
rwniosku.

Bolszewicy planują napad na Polskę?
Gdańsk. (Pat): „Danziger Neueste Nach
fichten“ donoszą z Rygi: „Przybysze z Rosji
bpowiadają, że na froncie polskim odbywa się
^koncentracja wojsk bolszewickich.

Były następca tronu niem. spiskuje.
Londyn (Pat): Do rządu engielskiego doszły
ogłoski, iż były następca tronu niemieckiego
nuje intrygi z pruską partją monarchistyczną
iw celu przywrócenia w Niemczech ustroju mo
narchisty cznego.

Zgoda Koaljantów.
Londyn (Pat): Curzon oświadczył,że mimo
pozornej rozbieżności sprzymierzeń o zgadzają
jsię na jedno, t. j. na pacyfikację wschodu i są
’przekonani, że tylko przyjazno stanowisko wobec
Turcji może doprowadzić do rezultatu.

Korespondencje.
Zabrze. Odbyło się w dniu 2. XII. 20. po
siedzenie członkowskie P. P. S. na które przy
jechał tow. Rumpfeid z Katowic, w celu obmó
wienia spraw wewnętrznych. W krótkiem refe
racie przedstawił tow. R. taktykę naszej partji.
W dyskusji przemiali ttow. Piszczek pierwszy
i drugi, Szczepanek, Pajonk, Okoń, Kowalski,
Bednarek. Tow. Rumpfeid dał wyjaśnienie na
-pojedyncze sprawy.
W sprawie radnych (gminnych) oświadczył
[tow. Kowalski, że nadal stoi na zasadzie pro^ramuP^P.S.

W- sprawie radnego gminnego obyw. Wa
lusa przyjęto następująca, rezolucję:

~My zebrani członkowie P. P. S.
z Zabrza rządamy od obyw. Walusa,
aby złożył mandat P. P. S. do rady
gminnej, ponieważ go nieprawnie pia
stuje.

W sobotę 4 go bmu
Zawodzie o godz. 2 u p. Szwedy. Rei.
tow. Czapiński.
Zabrze I. o godz. 3 (lokal będzie poda
ny na afiszach). Rei. low. Barückl.
Radzionków o godz. 2 n p. Letochy.
Rei. Iow. Niedziałkowski.

W niedzielę 5-go bm.
Bytom o godz. 2 na sali „Hamburgerhof*. Ref. tow. Barlickl.
Mikulczyce o godz. 3 n p. Knbana. Ref.
tow. Czapiński.
Chropaczów o godz. 3 n p. Wienc&owica. Rei. tow. Niedziałkowski.

W poniedziałek 6-go bra.
Glszowiec o godz. 4 n p. Szolca. Ref.
tow. Barlfckl.
Zaborze o godz, 4 (lokal będzie podany
na afiszach). Referent tow. Niedział
kowski.
Nowa wieś o godz. 4 (lokal będzie po
dany na afiszach). Referent tow. Cza
piński.
Knurów. W niedzielę 23. 11. miał się
odbyć wiec z ramienia PPS., jednakże na
ten sam dzień, o tej samej godzin e zwoła
ła również rada załogowa zebranie zał *g >
we wobec tego wiec odbyć się n e mćg i
wszyscy poszliśmy na to zebranie. Po vód d i
zwołania zebrania załogowego bvł następu
jacy: Na zebraniu CZZP. dnia 21. 11. 2D. u
chwalili członkowie CZZP. rezolucję i wy
słali ją do rady załogowej1 w celu zagrodzę
nia paskarstwu. Rada załogowa razem z jed
nym tow. zarządu gminnego zwołała to ze
branie, aby wybrać komisję dla zniżenia
cen (Preisabbaukomm'ssion).
Prze wo dni
ejący rady załogowj p. Kluczniok przema
wiał na tern zebraniu, że nasze żądania o vy
sokie zarobki nie przyniosą nam żadnego
skutku, bo jak się paskarze dowiedzą, iż
robotnicy mają poprawkę zarobku dostać
to zaraz podźwigają ceny na wszystkiej'
artykułach o 50 procent. XV dyskusji prze
mawiał tow. Oleś o gospodarczem poło eu:u
robotnika na Górnym Śląsku i wyjaśnił ze
branym, iż niema innego wyjścia do zagro dzenia paskarstwu, jak najprędzej załoiyć
konzumy robotnicze. Na zebraniu tern był
również tow. Białecki .potwierdzając wy
wody O* sia. Za propozycją tow. Białeckie
go zażądali zebrani w liczbie 10T) na wiec
tow. Wojciechowskiego, k ero wnika two
rzących się konzumów robotniczych Wy
braną została również komisja (Preisabbaukommission) z 10 osób złożona. Po w\ b rz
tej komisji zagaił tow. Oleś zebranie i uełz e
lił Low. Białeckiemu głosu do referatu, kto
ry omówił życie polityczne i gospodarcze
Niemiec i Polski oraz cośmy obecnie czynić
powinni. Zebranie zakończyło się świe.nie.
Sekretarz.
Tarn. Góry. XV niedzielę 21. 11. wygłosił
nasz ks. proboszcz Bassek kazanie, w którem występował przedewzsystkiom pr e w
socjalistom, jako szkodnikom rełigji kato
lickiej. Z jego przemowy zaś na pcw; -e u,
zebraniu w styczniu można było zauważyć,
że mu o wieie są milszo N e ncy niźli Pol
ska. A jednakże wychodząc z założenia w
kwesłji religijności tych dwóch
państw,
wiadomo że Polskę nazywają katolicką,
zaś Niemcy protestanckiemu
Jeśli zaś ks. Rassck oała miłością do
Niemiec, to jest zupom e zrozum ałę, żę
jest agitatorem niemieckim. Zaś w e lżąc, żę
polscy pepeswocy najbardziej i najzaciek e
walczą o polskość i o połączenie Śląska z
Polską więc gniew szlachetnego pastrza,
zwraca s ię na socjalistów polskich,
jako
szkodników wzsystkiego.
Dobrze więc zrobi ten parobek niem e klej kultury, jeśli zaprzestanie bic e n ko
ścielnym chłostać tych którzy wa.czą w
obronie ludu polskiego na G. Śląsku. 1 nie
Cjhaj wszyscy podobni już naprzód poszu
kają sobie korytek gdzieindziej, bo minął
czas kiedy to z polsk mi robotnikami robi
liście. co chcieli, pasąc się dodatkami rządowemL
£o_t-Usta __

Sprawy partyjne.
Cvdzienne pismo socjalistyczne w Łodzi
Polska prasa socjalistyczna powiększyła siy
o nowy dziennik. Od początku grudnia b. i*
„Łodzianin“, organ łódzki PPS, wychodzący do^j
tąd co tydzień, będzie wychodził codziennie pod|
nazwą „Dziennik Robotniczy Łodzianin“. Redaki
torem naczelnym nowego pisma zotał znany z
długoletniej pracy partyjnej w Galicji, ostatnio
w Kolomji, tow, Juliusz Łopatka.
Wychodziły dotąd 4 dzienniki socjalistyczny
w ustalonych granicach Polski. „Robotnik“ w
Warszawie, „Naprzód“ w Krakowie, „Dziennik
Ludowy“ w Lwowie i „Sirażnica„ w Radomskuj
Prócz tego wychodzą codziennie: na plebiscy
towym obszarze górnośląskim nasza „Gazeta
Robotnicza“ w Katowicach, pod zaborem czeskim
„Robotnik Śląski“ we Frysztacie i na emigracji
w Ameryce „Dziennik Ludowy“ w Chicago;
Nowy ten ósmy polski dziennik socjalistyczny
był od dawna żywotną potrzebą mas robotni
ków Łodzi i łódzkiego okręgu przemysłowego.
Ma więc zapewnione najpiękniejszy rozwój diennik socjalistyczny w tern mieście nawskroś ro
bo tniczem.
_________ ___ _

nKRONIKA.
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Podnoszą głowy.
Wełno wice. 29. 11. 1920 r. około godz.
10-tej wieczorem szło przez naszą wieś na kolonji Fryderyki kilku młodych ludzi, którzy za
częli jak znów już od kilkunastu dni, śpiewać
i krzyczeć „Deutschland über alles.“
Edward Molenda widział przez okno otwarte
i poznał nieiakiego Romana Klimka, pisarczyka
z XVe'nowca, także na kolonji Fryderyka 46 mie
szkającego, który przystanął sam przed domem
i począł krzyczeć: „Ihr verfluchten Polaken, kommt
mal raus, Angst habt ihr doch*, co kilka razy
powtarzał. Ći drudzy sie widoczyie gdieś ukryli.
Klimek odszedł na chwilę od domu, a gdy
powrócił, zaczął wybijać okna u p. Pawła Ksiondza, potem u p. Leopolda Maśki, którzy miesz
kają na pierwszym piętrze i zaczął znowu wy
zywać i krzyczeć: „Kommt doch endlich mal
raus ihr verfluchten Polaken % na co też p. Maska
rzeczywiście zeszedł na dół, gdzie mu nieco
skórę przetrzepał Jest to najlepsze lekarstwo
dla tej zgrai.
— Bisc nośe sołtysi 1 radni gminni p®i
w alw
e ;al Z powodu zaprotesto-i
v auia wszysLkcCui rad gminnych powiatuf
sirzei.eck.ego
przeciw t. z w.
„Abslim
mungsberechtigte“, którzy mają przybyć na}
Górny Śląsk żeńy ożywić podupadłą nudzie-,
ję Niemców. wysiał landrat strzelecki do,
wszystkich sołtysów oklnik. w którym nai
wo luje ich, żeby protestów takich i t einig
podobnych nie podpisywali. Zrozumie ka-i
zdv takie postępowanie, gdyż zna usposo
bienie władz pruskich. — Sołtysi i radni
gminni 1 Nie dajcie się odciągać z dro&iLv
jaką XVam przepisuje sumienie i e cę Wa*
sze. XVy zastępujecie tych, którzy Was wy*
bräli. — Waszymi wiernych ojczyźnie ro»
daköw. XV waszych uchwałach jesteście san
modzielni. Cześć i chwała XVam za Waszą,
wierność.
Polski Komitet Plebiscytowy
na powiat strzelecki.
— Walne zgromadzenie de ega i ów kó
łek ro!r e yeii w Bytomgi. XV dniu 1. gru-i
dnia odbyło się w Bytomiu na sali Strzel*
nicy Walne Zgromadzenie De ega łów KółękS
Holniczyoh Górnego Śląska, w którem bra
ło udział z górą 2300 osób, z każdej gminy}
conajmniej po 1 delegacie. Zagaił zebrani,
i złożył krótkie psrawozdanie prezes związ
ku pan Kupiłaś. Referat wygłosił pan Kor*
fanty. Po obszernej dyskusji uchwalono re
zolucję przeciwko emigrantom oraz prze
ciwko artykułowi
w „Nowodzie“, który
Niemcy wykorzystują przeciwko Polsce.

Kalendarzyk

zebrań.

Chropaczów w środę 8. grudnia odbędzie się
o godz. 2 u p. Wieczkiewicza, wiec. Ref.
tow. Dróźdka.
Dąb w piątek 10. grudnia odbędzie się o godz.
5 u p. Kosza wiec. Ref. tow. Biniszkiewicz.
Karb w sobotę 11. grudnia odbędzie się o godz.
4 u p. Pilczyka wiec. Ref. tow. Rumpfeid.

Zawodzie. Towarzystwo śpiewu „Gwiazda“
urządza posiedzenie w niedzielę 5-go grudnia
u p. Hechta o godz. %5. O liczny udział
uprasza
Zarząd.

Podziękowanie.
Zawodzie. Za składkę, zebraną na zebra
niu P. P. S. przez tow Binusa w wysokości
72,— mic. niniejszem serdecznie dziękuję.

-
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_ Maila Liszka _,

nietylko naiwiększy wybór
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w pierścieniach zaręczynowych i ślubnych bez

luk wania, w artykułach na podarunki, w biżu

1

terii z kości słoniowej i zegarkach, lecz także
jeżeli porówna Pan moje polecenie!
Złote obrączki ślubne.........................para mk. 95.—
Szpice do papierosów, srebro aip ... mk. 10.Obrączki ślubne z ztofa dbl. . . . para mk. 20.— Papierośniczki, srebro alp., w środku ozłacane mk. 50.Złote pierścienie z kiefnetami . . . . mk. 85.— Eańcuszk! dla kawalerów, ozlacane . . mk. 10.Pierścienie damskie I dia panów 3 złs‘3 C6I. mk. 7.50 Zegarki kieszonkowe..................................mk. 50.-

Proszę zważać na moje okna wystawne!

j Łasili, srebro alo...................... . mk. 75.—
j Gaziki do mankiet . . . . mk. 10*—
I SotlM do fcrnwaf .... . mk. 5 —

Proszę zważać na moje okna wystawne!

P. F. JANOTTA iT.-lSi. KATOWICE, Grnndmańska 13
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w własnym warsztacie
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TROCADERO

M.Glücksmann

Kawiarnia

KATOWICE.

Katowice, ulica Beaty 8

Cukiernia

Telefon

2618

Vier Jahreszeiten £

I
ranny koncert.
Każdą niedzielę i święto

%=
O-

/

Co wieczór pierwszorzędne śpiewy
tańce i deklamacje.

;

/

V

Katowice G. SI.
Thiele - Wincklerplatz.

Dyr. Emil Bansmann.

10 wybitnych sił 10

Ekstrakty

pomiędzy niemi:
Eda Herloff, obdarzona pięknym głosem,
śpiewaczka oneretek, Oskar Ńadassy, pierw
szorzędny śpiewak i tancerz, Claire Montes,
tancerka posiadająca sztukę zamienienia się,
rodzeństwo Schart w ich sprężystych tań
cach, Claire Lebet, Eda Severa, Sascha Anati,
Carmen Marena, artyści tańca i deklamowania.
Conferencier: humor. Erich Müller-Werner.

punczowe
ODO

Ananas
Burguńdski

/

Początek n gcdz. Sy2.
SWtorek, Czwartek, Sobota

Oddział
przesyłek
»sseeeeaeeBi»weieeeeeee»»eeł»ełss*«ee.e»»eses«e»ei?

WT" Baczność! "^#g

Fabryka

Monety złote i srebrne

dobrych

kerbafa o godz. 5-fel.

likierów

R:

Glüeksmanna wyszynk likierów.

ułamki srebrne, sztuczne szczęki,
ułamki platyny i t. d.

Meble

kupuje po cenach najwyższych.

Albert Baron, Katowice g
ulica HolteFa 28 (skład)
?> min,

Mieszkanie prvwctne u'. Holtei’a 21,

za galówkę
I na odpłafę
poleca

Ulinieniu Pogoda

Świętochłowice, Bergwerkstraße 15.

od Dworem.

Proszę zważać!

Na wszystkie towary wielkim zniżka cen.

Malig foilnätfl

!*ST Najtańsze

ściśle izsłełne źródło zakupna
wszelkiego rodzaju zegarków, klejnotów,
złotych i srebrnych towarów.
Specjalność: Najlepsze szwajcarskie
zegarki męskie, damskie i zegarki na
ramienniki. jako to, Longines, Omega
Eteru a. Au dem ars Preres

J. W. C. Schaff hrusen 11. d-

otrzymują

Pierścionki
ślubne
nadzwyczajnie tanio!
Wielki własny warsztat repar

N. Jscobowitz - Katowice
zegarki - klejnoty ■ złote i srebrne towary.

Skład zegarków przemysłu szwajcarskiego
Telef. 1494. Ulic?*» (»ru #s m&s» t* 7 Telef. 1494
24) w domu teatru kinematograficznego „Colosseum“.

üil Ejiilliie

j NA GWIAZDKĘ

Wszelkie zegarki są dokładnie reguło*
wane z piśmienną g\t arancią.

przy zakupnie

bucików damskich 1 dla dzieci, i
przy zakupnie kamaszy dla panów.

polecam mój bogato zaopatrzony skład j

1

towarów skórzanych,

Skład obuwia

f^iek, ozdoby włosów

Fritz Waldmann

3 i innych praktyczn. artykułów podarkowych

Katowice, ul. Stawowa 3.

1 Sam sprzedaj 3. Poiłaś
m

260

Polecam także szan. odbiorcom

cholewki na miarę.

ulica Grundmanna nr. 54.

MMMNIOOMMNNMMIHMIMMCM

. li* 111

W poniedziałek, dnia 6-go b. m
rozpoczvna się nasza wielka

Hurtownia artykułów żelaznych
= Katowice, Rynek 2------

Tel. 84 i 672

liiKiiiuiiiiiiiiniH

Tel. 84 i 672

Magazyn dla sprzętów domo
wych i kuchennych.
Wielki skład stalowych i nik
lowych artykułów, stolików
dla palarzy, serwisy do palenia,
piece, łóżka.
iiiino *rasi im
im

ei

Udzielamy podczas tego f f%Ql
rA, i dlatego jest ten czas
czasu nadzwyczajny
10 VjJLSöl bardzo korzystny.
Niechaj więc każdy korzysta z tego rzadko dobrego polecenia.
Jako nadzwyczaj tanio przyjdzie na sprzedaż:

zapas kamaszy do sznurowania
dla

272

panOW najlepsza jakość (Mastbox) . . . 148 mk.

Skład obuwia

Max
Pollack
&
Co.,
BäsSS
']
ją
Ulica Poprzeczna 19, w mu „Teatr Apollo“.

Dodatek do nr. 272 „Gazety Robotniczej"
Gzem są dzisiejsze Niemcy?
iW związku z rokowaniami pokojowemi
polsko - boiszewickiemi w Rydze usiłuje
prasa niemiecka dowodzić, że pokój tam zawarty b Łzie nietrwały. Nie trzeba dowo
dzić, że są to kłamstwa, obliczone na łatwo
wierność czytelników. Zresztą przyszłość
i wykaże fałszywość twierdzeń prasy nictm e> .
jkiej. Pragniemy tu zwrócić uwagę czy Letni- <
Iłów na stosunki, panujące w Niemczech,
które prasa niemiecka przeciwstawia Pol
sce. Według tej prasy Polska jest w ciągłym
stanie walki Niemcy zaś zapewnią Gór
nemu Śląskowi możność spokojnego roz
woju. Zobaczymy, jak ten spokój niemiecki
iwyglądati
|
Niemcy są dziś jednem wiełkitam ko [ło
wiskiem wzajemnie zwalczających siępartji i prądów. Wszystkie obozy zbro.ą się, go
tując się do ostatecznej walki. Ro[)Ul)':ka
niemiecka, i całość państwa niemieckejo
jest zagrożoną i cfhyli się ku upadkowi..
Niedawno oświadczył w wywiadzie dzienni
karskim były następca tronu bawarskiego,
książę Ruppredht — jak donosi Chemnitzer
jVolkszeitung“ z 23. 11., że monarchja zosta
nie najdalej w roku przyszłym przywróco
na. Podobnie ocenia położenie w N enczęch'
znany publicysta von Gerlach w tygodniku
swoim „Die Welt am Montag“. W ostatnim
numerze z 22. 11. umieścił artykuł p. t. ,Die>
wankende Republik“, dowodzący o wzro
ście wpływów reakcyjnydi, a upadku de
mokracji w Niemczech.
Monarchiści czynią wielkie przygoto
wania do przewrotu. Siedzibą ich jest Ba
warja .gdzie przebywa stale Ludendorf. Ist
nieje tam potężna part ja królewska (Kö
nigspartei) z 'hrabią Bol hm er na czele, któ
ra jawnie wysuwa ną czoło swego programu
przywrócenie monarch ji. Part ja ta liczy
około 200000 członków. Poza tern znajduje
ona poparcie partji prawicowych a nawet
bawarska partja ludowa i centrum przy
chylnie patrzą na jej działalność. Z Bawarji
: rozszerza się rudh monarchistyczny na dal
sze części państwa niemieckiego. Niemie
ckie partje prawicowe, jak
„Tłeulsd e
Voikspartei“ i „Deutsch-nationale Volks partei“, które odniosły przy ostatnich wy
borach do parlamentu i do sejmu saskiego
zwycięstwo nad partjami demokratycznemi
i robotni czerni, również rozwijają silną agi
tację w kierunku przewrotu na rzecz mo
narchj i. Poza Ba warją drugą twierdzą re jakcji są Prusy Wschodnie, gdzie do dziś
dnia bezkarnie rządzą współuczestnicy za
machu Kappa, gromadząc tam wojska.
Niemiecka reakcja dla
wzmocnienia
swoich wpływów tworzy wszędzie swoje
organizacje wojskowe. Główną ich podporą
jest znana organizacja Es eher:s cha t. zw.
„Orgesdh“ Organizacja ta, jakkolwiek for
malnie zakazana w Prusac/n i Saksonji .roz
wija się. działając tam. gdzie nie można ja
wnie .potajemnie. Pod jej wpłyue n znajdu
je się bawarska „Einwohnerwehra“ któ
rej rząd bawarski nie chce rozwiązać, mimo,
postanowienia konferencji w Spaa i nacisku
Koalicji. „Orgeseh“ liczy dziś kilkaset ty- \
sięcy członków. Jest ona zorganizowania |
aa sposób wojskowy, dzieląc się na jednost- ki bojowe, jak kom pan je szturmowe, ba- f
taljony itd. Poza tern w Bawarji zupełnie i
wsobodnie organizuje się znana brygada jj
Eckhard ta. rozwiązana przez rząd niemiecki j
za uczestnictwo w zamachu Kappa. Jawnie
przygotowują się reakcjoniści niemieccy do, j
obalenia dzisiejsze-o rcpublikańsk ego u-, j
stroju. Gdy niedawno saski prezydent mi-,
nistrów w rozmowie z Esdherichcm powie
dział stanowczo że nie dopuści do tworzenia
„Orgesdh“ w Saksonji, odpowiedział Escherieih z całym spokojem, że wobec tego orga-i
nizacjd jego będzie*rozwijać się tajnie.
„Orgesdh“ stoi w ścisłym związku zinnemi organizacjami, które mają na celu rze-,
komo akcję samoobronną. Organizacje te
w różnych częściach państwa, obejmują f
setki tysięcy członków. I tak np. ,‘Not
wehr“ w prowincji brandenurskiej liczy o-, j
koło 120000 członków, podobnie w Prusach!
Wschodnich’. Podobnie t. zw. „Technische j
Nothilfe“ istniejąca za zgodą rządu dla prze
ciwdziałania strojkom, pozostaje pod wpły
wem organizacji reakcjonistów. Ruch mó "t !
narohistyczny szerzy się jawnie w 'Reichswełtrze. Generał Sekt. faktyczny jej ‘do
wódca jawnie proteguje tę działalność. 2i
powodu demobilizacji, przeprowadzanej wi ]
myśl układu w Spaa d> 109 900 ludzi, wy
rzuca się z Reichswehre wszystkich demo
kratów i republikanów zostawia się zaś
zwolenników: monarchii i dawnego pruskimi •

J

go militaryzmu. Jaskrawym dowodem tego
jest fakt. że do dziś dnia mimo usfawyżgrotMaJzenia narodowej w Weimarze z iipca
T919 roku Reichsweh. ze noszą kokardy o
barwach dawnego cesarstwa^ czarno - bia
łe - czerwone, zamiast dzisiejszych le >ublikańskich barw. czerwono - zioło czarnych.
Te oznaki reakcji są noszone publiczne na
wet w gmachu ministerjum Rekhsweiiry.
pod okiem ministra Gesslcra.
Wspomnieć tu jeszcze wypada o odzna
ce, jaką noszą członkowie "dawniejszej] armji bałtyckiej .która brała udział w zama
chu Kappa t. zw. Hakenkreuz“. Oznaka ta,
będąca symbolem reakcji, jest noszona przez
wszystkich reakcjonistów z wieikięiti upo
dobaniem. Wszystkie tę okoliczności dowo
dzą, że niemiecka reakcja przygotowu e się
do dzieła. Słowa, przytoczone na wstępie
artykułu ks. Rbpprecdila dowodzą tego, że
najdalej na przyszły rok przyjdzie do nowe
go z am a eh ui
Akcja monarchistów, to dopiero jedna
strona obrazu dzisiejszych Niemiec. Poza
organizacjami monarchistów zbro ą się ko
muniści. Komuniści wzrośli na siłach
od
czasu ostatniego kongresu niezawisłych w
Halle, gdzie zwyciężyli zwolennicy bolsze
wików wskutek czego nastąpił
rozłam.
„Czerwona amija“ organizuje również jaw
nie
pod formą „robotniczych związków
sportowych“ ma sposób wojskowy. Czer
pie o ma zasiłki z Moskwy. Porałem komuni
ści wyzyskują nędzę i bezroobócie dłaswoit.h celów. Tworzą polityczne rady robotni- j
cze. zawiązek sowietów i rady bezrobotnych.
Niezadowolenia, wywołane drożyzną, i bczroociam, wyzyskują komuniści dla podsy
cania zamieszania.
Organizują na wielką
skalę slrejki, jak ostatni strejk robotników
miejskich w Berlinie. Wogółe she,ki
w
Niemczech są na porządku dziennym. Strejkują robotnicy miejscy i wiejscy, przyczy
niając się do zaognienia położenia.
Poza cm dla ochrony republiki tworzy
się trzecia organizacja wojskowa .■**-- repu
blikańska. Tak naprzeciw siebie stoją w
Niemczech trzy organizacje wojskowe, uzbrojone. trzy arm je: biała reakcyjna, czer
wona bolszewicka i republikańska, gotując
się do ostatecznej walki. Do walki
tej
przyjdzie z pewnością w roku przyszłym,,
wskutek czego Niemcy staną się widownią,
wojny domowej. W takich warunkach' tru
dno mówić o spokojnej pracy.
Już i dziś skutki tego stanu odbijają się
fatalnie na możności spokojnej
pracy.
Wskutek uzbrojenia całej ludności szerzy
się w Niemczech bandytyzm. Brandenbur
ski związek rolników widział się zmuszo
nym z powodu bezsilności rządu utworzyć
samoobronę rolników, rzucając na rząd od
powiedzialność za pozwalanie na ten ban
dytyzm.
A dalej całość państwa niemieckiego ed
zagrożona wskutek ruchów separatystycz
nych. to znaczy ruchów, dążących do oder
wania się od Berlina, i stworzenia osob
nych państw. Ruchy te istnieją bardzo silne
w Bawarji, gdzie działa w tym
kierunku
wspomniana partja królewska.
bawarską
partja ludowa z drem. Heimem, która na
wrześniowym kongresie w Bambe-rgu włą
czyła zasadę federacji do swego programu.
Ruchy takie mają licznych zwolenników w
Nadrenji i w Palatynacie bawarskim, gdzie
działa partja dra. Dortena i federacją repu
blikańska^ utworzona z połączenia się repu
blikańskich p artji ludowych Nadrenji i PaIctynatu. Ruchy takie istnieją w Hanowe
rze. którego wyrazicielem je.:t
dziennik
„Deutsche Volkszetlung“, oraz w Prusach
Wsoohdnich. Rudi ten rozszerza się obe
cnie i na państwa południowo- - niemiecki-»,
oraz na pruską prowincję Saską. Oczywi
ście. że rućhy te będą musiały także dopro
wadzić do walk wewnętrznych.
Oto czem są dzisiejsze Niemcy: einem
wiclkicin kolłowiskiem. W tym kotle nie
mieckim niema miejsca dla spokojnej pra- j
cy i do tego kotła pragną wciągnąć nie
mieccy agitatorzy Górnoślązaków, okłamu
jąc ich, że znajdą tam warunki spokojnej
pracy. Górnoślązacy muszą wiedzieć,
że
przyłączając się do Niemiec, wpada ją w wir
bratobójczej walki, gd<c:e me znajdą upra
gnionego wypoczynku i spokoju.

Rodzice? Uczcie dzieci
wasze czytać i pisać
p© polsku.

Tragedia Zielonej Wyspy,
Bolesny okrzyk rozpaczy już przez kilka
wieków wyrywa się z ust synów Zielonej Wyspy.
Ukrzyżowana Irlandia przechodzi katusze, którę
w swoim rodzaju tylko w Polsce bodaj w nb*
których okresach jej niedoli rraią sobie podobne przykłady. Różnica rasy i religji pomiędzy An
glikiem i Irlandczykiem doprowadziła do bez
względnej i uporczywej walki. Zadziwiającym
pozostanie objawem, że Angl'd takt i sposób uj
mowania sobie ludów podbitych, który tak dobre
wydał na całej kuli ziemskiej niejednokrotnie
rezultaty tutaj najzupel lej zaniemógł.
Wielka Brytan ja coprawda znalazła się tu
wobec ludzi zupełnie innego drzewa, aniżeli
szczepy podbite w koloniach licznych. Fana
tyczny podejrzliwy, nienawistny, uporczywy do
ostateczności charakter Irlandczyka połączył się |
z bezgraniczną miłością ojczyzny uciskanej, ofiarą
i odwagą i synowskiem przywiązaniem.
Jak nieustępliwym i bohaterskim w swojetn
przejęciu się swą sprawą jest Irlandczyk, tego
najlepszym dowodem śmierć rozgłośna burmistrza
irlandzkiego miasta Corku, który wolał raczej
umierać po długich męczarniach śmiercią gło
dową, aniżeli przyjmować jakikolwiek pokarm,
z rąk wrogów ojczyzny swej prześladowanej i
ciemiężonej.
Walka o Irlandję pomiędzy Anglosasami i
Celtami toczy się od chwili podbicia, i nie prze
rywała się nieomal nigdy.
Raz potężniała, to znów słabła. Kwitnącą
Wyspa Zielona św. Patryka zamieniła się z bie
giem czasu w rumowisko oblane krwią i łzami
licznych pokoleń. Anglia wypierała żywioł tu
bylczy niemiłosiernie, skupując latifundja i zapro
wadzając system dzierżawców. Dzierżawcami i
właścicielami byli naturalnie zawsze anglikańscy
wrogowie, którzy zamienili całą część Irlandji
katolickiej, Ulster, w twierdze Wielkiej Brytanii.
Stamtąd, jak wogółe z kraiu, wyemigrowali pod
naciskiem wiecznych gwałtów, szykan i prześla
dowań Irlandczycy masami do różnych innych
krajów, niezależnych od imperjum brytańskiego,
zwłaszcza do potężnych Stanów Zjednoczonych.
Opustoszała Zielona Wyspa.
Ale ci, którzy pozostali i ci, którzy wyemi
growali byli podawali sobie ręce do wspólnej
walki z Anglją i Anglikami. .
t
W czasie przed wojną już zarysowały się
pewne słabe zaczątki porozumienia. Farba Redmenda chciała dla swego narodu za wszelką
cenę wytargować nareszcie pokój względny i i
ostatecznie godzić się nawet na autonomję j
pewnego rodzaju t zw. Homerule Irlandji.
Z dwóch stron redmondziśd spotkali się z
opozycją bezwzględną, że strony protestanckich
Ułsterczyków i radykalnych i nieubłaganych
Sinnfeinistów. Sinnfein pomału, dzięki sprzyja
jącym w czasie wojny światowej i po niej sto
sunkom i okolicznościom, rozrósł się do potężnej
organizacji, która zorganizowana jest spiskowo,
jak wogółe Irlandczycy są pierwszprzędnymi
spiskowcami. Ćwiczenie długo wiekowe niejako
praktyk podziemnych zrobiło z nich tak podatny
dlat tajnych organizacji materiał.
Dziś Sinnfein opanował całkowicie życie
publiczne Irlandji, i podjął krwawą tradycje ojców
poległych w boju z Anglią. Niemasz dnia, w
którymby nie musiał jakiś Anglik, policjant, żoł
nierz czy urzędnik nasłany, pożegnać się z ty t
światem.
Krwawe rozboje, morderstwa za białego
dnia, gremialne napady, podpalania i demolo
wania gmachów angielskich są na porządku
dziennym. Ostatnio padł ofiarą zemsty ha 
skiego ludu całą szereg oficerów angielskim,
których okrutnie pomordowano.
Apglicy odpłacając się, niszczą domy, mor
dują chodząc grupami do domów irlandzkich,
wieszają Sinnfeinerów i strzelają brute Nie io;
gęstych tłumów. Obecnie w najdzikszych for-;
mach wre walka domowa i wzajemne mon wanie się na ulicach Dublina, stolicy Zielonej
Wyspy.
I to wszystko się dzieje w oczach V i
Narodów.__________

Zabawkärstwo.
Wiele mamy niewyzyskanych gałęzi prze
mysłu. Jednym z nich bez wątpienia jest zabawkarstwo, mogące zająć rodziny cale, zacz wszy od dzieci do starców. Co innego j st
bowiem przemysł fabryczny, co innego don owy.
Przy nadchodzących świętach ile przyjemnych*
chwil spędza rodzina na klejeniu świecicie': ozdób,
do choinki. Matka z szafy lub kufra wydobywa;
stare pamiątki, dzieci z ciekawością sie temu
przyglądają. Wszystko tak zwane niepotrzebne
może być zużyte. Kawał waty, wstążki, papieru,:
drzewa ltd. W Niemczech przemysł zabaw kor ki;
kwitnie wogółe, szczególnie w niektórych pro-

•vincjach, są też pisma specjalnie poświęcane zabawkarstwu. W jednem z nich czytamy: „Przed
|wojną eksportowały Niemcy do Holandji zabawki
lui sumę 40000000 mk. rocznie. Nawet podczas
wojny wartość eksportu była bardzo znaczna".
Ma to uledz zmianie. Prof. Prius z Holandji
zamierza wyprzeć towar niemiecki na
korzyść zabawek, sprowadzonych z
Polski. Agitacją wszelkiego rodzaju, reklamą
itd. prof. Prius projektuje na razie sprowadzić
2 Polski przynajmniej za połowę sumy importu
t Niemiec to jest za 20 000000 mk. — Obecnie
od nas zależy, żeby z naszej strony pomódz
prof. Prinsowi i zarzucić holenderskie rynki oryginalnemi, ładnemi i taniemi zabawkami w jaknajwiększej ilości. Mało kto z was wie może
o licznych fabrykach zabawek w Polsce, we
wszystkich jej stolicach. A na wystawie po
wszechnej w Paryżu zabawki wyrobu polskiego
ogólną zwróciły uwagę i najbardziej się podo
bały. Obecnie kolej na Górny Śląsk!

PrzemysłjedwabnfczywPolsce
Jedwab surowy pochodzi z Chin 2 600 przed
Chr., w VI przyszedł do Włoch, ówczesnego
państwa rzymskiego, stamtąd z czasem do
Francji, Polski, Niemiec itd. Dawniej więc —
gdy był nowością królowie tylko i magnaci odzie
wali się w szaty wierzchnie z jedwabiu. Dziś
w demokratycznem społeczeństwie — gdy chodzi
0 dobro najszerszych mas ludu, jedwab powi
nien się stać artykułem codziennej pożyteczności
— przystępnym w cenie. Nie żyle suknie nasze
1 bielizna powinna być jedwabną, najhygieniczniejsza. Dziś wprawdzie ceny są jeszcze bar
dzo wysokie. Azjatycki jedwab pokazuje się
W nader małych ilościach, przeważnie na wło
skich rynkach. Ceny jego Wobec tego są do
wolne, dochodzą do 3000 mk. za kilo surowca,
ża które przed wojną płacono 40 mk. Wyrób
murowego jedwabiu jest kosztowny. Jak wia
domo 1 kokon daje nitkę jedwabiu długości
700 mtr. Żeby zaradzić trudnościom na całym
świecie założono fabryki sztucznego jedwabiu.
Polska posiada również fabryki sztucznego jed
wabiu w Jarosławiu np. w Małopolsce itd.
W czasie wojny wiele fabryk musiało zaprz
stać pracy.
Obecnie w Tomaszowie Mazowieckim byłej
Kongresówce (Król. Polski) na nowo urucho
miają fabrykę sztucznego jedwabiu. Fabryka ta
świetnie się rozwijała przed wojna. Urucho
mienie jej napotyka coprawda na pewne trud
ności z powodu braku zasadniczych surowców,
które z zagranicy częściowo sprowadzać trzeba
narazie.
Przedwojenna produkcja fabryki wynosiła
1 500 kilo jedwabiu dziennie i stale znacznie się
powiększała wobec ogromnych zapotrzebowań
miejscowych, zagranicznych. Rosja we wielkiej
ilości sprowadzała jedwab od nas itd. wprowa
dzenie w ruch fabryki daje pracę przeszło 1000
robotnikom. Zamierz na produkcja wynosić
będzie przecięciowo 500 kilogramów dziennie.
Obecnie szczególnie wielkie jest zapotrzebowa
nie jedwabiu sztucznego w Ameryce, która się
z tern zwraca do Polski.
Widzimy, jak coraz bardziej rozszerza się
zakres pracy przemysłowo-ekonomicznej u nas,
jak rosną pola działalności i wzbogacania pań
stwa naszego. G. Śląsk w połączeniu z tą swoją
macierzą we województwie swoim da pracę ty
sięcznym rzeszom ludu i świetnie pod każdym
względem rozwijać się będzie.

Z życia partji.
Brzezinka. W niedzielę dnia 28. bm. od
był się wiec plebiscytowy zwołany przez P. P. S.
Na wiec przybyła wielka masa mężczyzn i kobiet.
Wiec zagaił przewodniczący tow. Habryka udzie
lając głosu tow. Wojciechowskiemu, który prze
mawiał tak szczerze do serca zebranym, że kiedy
skończył swój obszerny referat, oderwały się
rzęsiste oklaski i gromki i trzykrotnym okrzykiem
zebranych „niech żyje Wojciechowski“ oddano
mu hołd.
Po dyskusji przemawiał tow. Zmuda. Przy
końcu wiecu wzniósł przedwodniczący okrzyk
na cześć P. P. S. i C. Z. Z. P. i G. Śląska.
Sekretarz.
Przełafka. W niedzielę, dnia 28. XI. o
godz. 3 popołudniu odbyło się zebranie C Z.
Z. P. i również przytem P. P. S., na którym re
ferował tow. Tyrał la o obecnej sytuacji na Gór
nym Śląsku. Po referacie uchwalono następu
jącą rezolucję:
1. My członkowie C. Z. Z. P. i P. P. S.
potępiamy zdradziecką robotę warchoła Barczyńskiego i jego wspólników, godząc się najzupeł
niej na obecną taktykę kierownictwa P. P. S.
2. Protestujemy jaknajenergiczniej przeciwko
dopuszczeniu emigrantów do głosowania, gdyż
gdyby emigranci mieli rozstrzygnąć o przynależ
ności G. Śląska do Niemiec, to byłoby pogwał
ceniem ludu śląskiego.
Zebranie zostało zamknięte na cześć C. Z.
Z. P. i P. P. S.

jestrowarrycn w czerwonym Krzyżu 3000 jeńców
wojennych z wojny polskiej i wszechświatowej
60 000, uchodźców polskich w Rosji cent i na
Uralu 180 000, na Syberii 30 000, w Turkestenie
na Kaukazie i Krymie 20000, razem około 300000
osób, których należy przewieść do kraju. Jedna
kowoż cyfry te są z wielu przyczyń nieścisłe,
w rzeczywistości o wiele zapewne są wyźszw.
Statystyka bolszewicka wykazała we wrześniu
br. jeńców wojennych 70000 osób, a uchodź
ców przed rokiem liczyli 97 000 Polaków, Lećz
na pewno nie wszyscy z obawy przed represaliami zameldowali się u władz bolszewickich.
Były centralny komitet obw„ latem 1917 r. obli
czał ilość wygańców polskich do miljona osób.
Zapewne wskutek działań wojennych w prze
ważnej części nie zdołali oni powrócić do kraju.
Władze nasze ustanowiły centralny urząd dla
spraw powrotu tych osób, przeto wszelkie zgło
szenia w sprawie jeńców, uchodźców, zakładni
ków należy zgłaszać do Departamentu konsular
nego M. S. Z., Warszawy ul. Fredry 1, na ręce
Adama Zielińskiego.

m WESOŁY KĄCIK, m
Względy łagodzące,
W sądzie.
— Podsądny, schwytano was na kradzieży
pugilaresu z kieszeni pasażera w tramwaju. Go
macie na swoje usprawiedliwienie?
— W pugilaresie panie sędzio były prze
ważnie listy miłosne.

Różnica.

ROZMAITOŚCI.
Obłąkany diirurg.
Niepoczytalny lekarz kra$ał ludzi. -Umierali oni lak muchy. - Operacja
trupa. — Odcięte ręce 1 uszy. — W do
mu obłąkanych.
W Szwerynie, w Meklemburgii, zaszedł wy
padek, szeroko obecnie omawiany w niemieckich
kołach lekarskich. Uznano tam mianowicie za
obłąkanego, i zamknięto w "domu dla obłąkanych
właściciela sanatorium w tern mieście, dra Gebharda, który — jak się okazało — dokonywał
przez czas dłuższy operacji, będąc już obłąka
nym.
Ujawnienie stanu umysłowego doktora na
stąpiło — według berlińskiego korespondenta
„Timesa8 — w sposób zaiste dramatyczny.
Ostatnimi czasy zauważono niepropocjonalnie wysoką liczbę zgonów w sanatorium dra
Gebharda. Wreszcie pewnego dnia sanitariusz
ka, asystująaą przy operacji, zauważyła, że pa
cjentka, poddane operacji, umarta, a dr. Gebhard
operuje ją najspokojniej w dalszym ciągu. Sa
nitariuszka zwróciła na to uwagę doktora, ale
chirurg operował i wówczas na trupie.
Po umieszczeniu doktora w domu obłąka
nych, wyszło na jaw, że w sanatorium jego do
konano, szeregu operacji niezwykłych. Między
innemi, pewnemu żołnierzowi odjęto zupełnie
zbytecznie rękę, pewnej zaś kobiecie, która cier
piała na zapalenie ucha, dr. Gebhard odjął całą
muszlę uszfną.
Dotychczas nie stwierdzono jeszcze, czy obłąkany chirurg zdołał ukrywać ukrywać stan
swój przed współpracownikami przez nadzwy
czajny spryt — obserwowany nieraz u obłąka
nych — czy też współpracownicy jego lekcyważyli nienormalny stan przełożonego.

Polacy w Rosji.
Wedle wypracowanej statystyki znajduje się
w Rosji: zakładników i jeńców cywilnych zare-

— Jaka jest różnica pomiędzy zegarkiem a
posterunkowym ?
— Niema żadnej; jeden i drugi jeżeli chcą
dobrze pełnić obowiązki, powinni chodzić.

Od Redakcji.
Tow. W. Guttmannowl z Rozbarku.
Waszego sprawozdania z wiecu generalnego nie
umieścimy, ponieważ podaliśmy ogólne sprawo
zdanie z owych sześciu generalnych wieców
P. P. S. w nr. 269 „Gazety Robotniczej.8
Socjalistyczne pozdrowienie.

Do Członków C. Z. Z. P.
Prosimy o wyrozumienie, jeżeli każdej rezo
lucji nie ogłosimy, bo treść nadesłanych rezolucji
jest jedna i ta sama, a nie można z każdej filji
jedno i to samo ogłaszać.
Zresztą, nie można też gazety samem! re
zolucjami zapełniać.
Zarząd,

Baczność! Członkowie C. Z. Z. P.
Wszystkie informacje dotyczące spraw tary
fowych i pertraktacji będą tylko członkom udzielane.
Członkowie innych organizacji lub nienaleźący do organizacji nie mają do nas pretensji.

_______ _

Wszystkich członków rad zakładowych, któ
rzy należą do organizacji C. Z. Z. P. upraszamy
podać swój dokładny adres do biura naszego

w Katowicach, Holtzestr. III.
Zarząd.
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Rank Przemysłowców
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Książki oprawia się
wedlng upodobania

Moje
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za Wysokiem oprocentowaniem.

Załatwiają wszelkie sprawy kredytowe,
kupsfo i sprzedaż papierów wartościowych,
zamiana waluty obcej.
öfiu'a b inkowe otwarte o*t
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poleca «ię do wykonania j
wszelkich
100 j

FOMi hMfitRłSĆij

w Bytomiu, ul. Dyngusa, nr. telefonu 3047.
w Gliwicach, Rynek nr. 16, nr. telefonu 185.
w Katowicach, ul. Pocztowa nr. 16, nr. tel. 563.

przyjmują

Telefon 1607.

•

o 2 pokoi i kuchnię w
Mikołowie mam zamiar
zamienić na takowe lub
mniejsze w Katowicach
czyli w pobliźszej okol.
Reilektanci mogą się
zgłosić do Drukarni Ga
zety Robotniczej w Ka
towicach. Ratuszowa 12.

Józef Machaczek
= Katowice =
ulica Frytierykowsfca
naprzeć, kościoła -wangel.
poleca

zegarki tomarg złotnicze,
pierścionni ślubne
tanio i rzetelnie. 27
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Zarząd.
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HEB!
Początek o godz. %8
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o godz. 7.
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i wykonanie
pierwszorzędnych
robót z włosów
po cenie najtańszej.
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dla Igami pa nadziania)
— taniej cenie. —
Salon frysjerski
dla pań i panów
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Bogudie południom
ulica Cesarza Wilhelma
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