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Ramisja sześciu dla E . Śląska. Zabójstwo Erztjsrgcra a sprawa

gûrnoïlqsto.
W dzisiejszy czwartek popołudniu
słości. Kończąc swe sprawozdanie,
Mowa hr. Ishli — Uchwala.
Rząd niemiecki wyzyskał zabój*
Pierwsze posiedzenie nadzwyczaj wicehrabia Ishii prosi Radę Ligi, aby Rada Ligi Narodów schodzi się po raz
siwo
Èrzbergera agitacyjnie dla spra
drufli
na
obrady
w
sprawie
G.
Śląska.
wypowiedziała
się
w
sprawie
ewen
nej sesji Rady Ligi Narodów w spra
wie Górnego Śląska zostało otwarte tualnego wzięcia na siebie zadania, o Według doniesienia „Journalu“ dele wy górnośląskiej. W skazaliśmy Juł
dziś o KOdz. 16 m. 15 i trwało 45 minut. którego przyjęcie Rada Najwyższa- gat francuski będzie jako pierwszy wczoraj, że rząd i kanclerz niemiecki
Wposiedzeniu wzięli udział: przewo prosi Radę Ligi Narodów. Jeżeli Rada przemawiać. Delegat w ł o s k i za podnosili sprawą górnośląską, jej waż
dniczący wicehrabia Ishii (Japonja), Ligi przyjmie na siebie to zadanie, w mierza, według tej samej informacji, ność i znaczenie dla Niemiec w celu
Bourgeois (Francja), Balfour (Anglja), takim razie przedewszystkiem »ęćtzle wnieść wniosek o wybranie komisji z uspokojenia wzburzonych partji.
Angielskie gazety omawiając spra
Imperiali (Włochy), Hymans (Belgja) m usiała się wypowiedzieć co do wy sześciu członków w celu przygotowa
wy
niemieckie z powodu zabójstwa
nia
m
aierjału
dla
ostatecznego
roz
Da Cunha (Brazylja), Quinones de boru procedury, którą uzna za naj
Erzbergera
wskazują, jak np. „Daily
strzygnięcia.
bardziej
wskazaną
dla
dopięcia
posta
Leon (Hiszpanja), Wellington Koo
News“ na potrzebę prędkiego rozstrzy
*
(Chiny). Posiedzenie nie było publi wionego celu.
gnięcia sprawy górnośląskiej. „Daily
Rada Ligi po wysłuchaniu powyż
czne.
W środę odbyło się nadzwyczajne Chronicie", organ Lloyda Georgea,
szego
raportu
wicehrabiego
Ishiťego
Nasamprzód przemawiał hr. Ishii
posiedzenie Rady Ligi Narodów, na
Jako sprawozdawca. W przemówie uchwaliła przyjąć misję, jej powierzo którem badano dokładnie wszelki ma- podnosi, iż obecny rząd niemiecki
pragnie szczerze dotrzym ania w arun
ną
przez
Radę
Najwyższą.
Sprawa
niu swem hr. Ishii zwrócił uwagę, że
tsrjał, który Rada Ligi posiada w spra ków trak tatu wersalskiego. Nie moż
rola Rady Ligi Narodów w sprawie metody postępowania będzie przed wie Górnego Śląska.
na dopuścić aby w Niemczech albo
górnośląskiej jest określona w sposób miotem obrad posiedzenia czwartko
Oprócz przeglądania aktów i doku spartakusi albo m onarchiści opano
wego.
najzupełniej jasny:
Rada Ligi ma
mentów nie urządzano żadnych narad. wali rządy.
Nota polska.
prawo zakomunikować swoją, opinję
mocarstwom, reprezentowanym w Ra
Prof. Askenazy wręczył imieniem
dzie Najwyższej, które wyłącznie we rządu polskiego przewodniczącemu
dług trak tatu , mogą powziąć decyzję Rady Ligi Narodów, wicehrabiemu Is
ostateczną. Następnie wicehrabia Is hii, notę, zastrzegającą na podstawie
hii zwraca uwagę na pismo, jakie o- par. 5-go art. 4-go paktu Ligi prawo
Nikt nie zaprzeczy, że położenie klasy
Mimo to, już po zaspokojeniu domatrzymał od B riand'a z datą 24 sierp Polski do udziału w obradach Rady zarobkującej czyli pracującej jest ciężkie
gań się pracowników państwowych wybu
nia, oznajmując, że na posiedzeniu Ligi nad sprawą G. Śląska, stwierdza
Rady Najwyższej w dniu 12 sierpnia jąc jednak, iż Polska z prawa tego w we wszystkich państwach z powodu coraz chają lokalne strajki kolejowe z tajnemi
„każdy z rządów, reprezentowanych w tej chwili nie skorzysta, dając tem sa to większej drożyzny. Ceny za artykuły komitetami strajkowymi i to w chwili,
Radzie Najwyższej, zobowiązał się so mem wyraz swojej ufności w bezstron pierwszej potrzeby idą stale w górą we kiedy zbiera się Rada Ligi Narodów do
lennie przyjąć takie rozwiązanie spra ność członków Rady. Niezależnie od wszystkich krajach tak w Europie jak i za
wy, jakie będzie zalecone przez Radę tego służy delegacja polska Radzie Li oceanem. Nikogo więc nie zadziwi, że rozpatrzenia sprawy G. Śląska, w chwili,
kiedy według autentycznych dokumentów
Ligi Narodów“. Wicehrabia Ishii jest gi każdego czasu informacjami co do
bolszewicy proklamują skrytą i bezwzglę
zdania, że w tych w arunkach Rada istotnego stanu rzeczy na terytorjum drożyzna istnieje także w Polsce.
Ciężkie położenie klasy pracującej wy dną walkę z Polską.
Ligi Narodów m a nietylko prawo, lecz plebiscytowem.
korzystują wywrotowcy — agenci żyobowiązek przyjąć na siebie rolę, przyWskazuje to, iż jest to ruch, kierowa
Całkowito załatwianie.
której jest zagwarantowana Radzie
dowsko-komunistyczni, którzy burzą lud
ny
ukrytą
ręką, nie mający podłoża ekono
Specjalny
korespondent
Ilavasa
z
Ligi całkowita swoboda i powaga.
pracujący, pchając go do strajków. Pa
Jeden z członków
micznego, ruch o celach przeciwpaństwoWicehrabia Ishii stwierdza, że plebis Genewy donosi:
chołcy mafji żydowsko-holszewickiej nie
cyt wykazał — biorąc Górny Śląsk w Rady Ligi Narodów oświadczył wczo
wych. Że tak jest, na to ma Rząd także
całości, iż okolice jego w części pół raj wieczorem, że według jego zdania mają wcale poprawy bytu gospodarczego bezpośrednie niezbite dowody.
nocnej i zachodniej są zamieszkane Rada, życzy sobie całkowicie rozwią na celu, lecz szatańska ich robota ma po
Rząd, który był wyrozumiały na roz
głównie przez ludność rolniczą; w tej zać sprawę górnośląską 1 wziąć na sie dłoże polityczne, żywioły wywrotowe dą
goryczenie,
wywołane ciężkiem położe
bie
całą
w
tej
sprawie
odpowiedzial
części znaczna większość gmin głoso
żą systematycznie do wywołania anarchji
wała za Niemcami. Okolice, leżące w ność. Jeżeli Rada potrzebować będzie w kraju. Korzystają więc z ciężkiego po niem ekonomicznem pracowników, nie
południowej części obszaru plebiscy porady, to potraktuje ją w sposób moż łożenia klasy pracującej i podburzają (ud będzie tolerować akcji, która godzi już w
towego, mające ludność włośćjańską i liwie przedmiotowy, zasadniczo zaś
podwaliny i byt Państwa i tolerować mu
górniczą, po większej części głosowały będzie działała samodzielnie. Na za przeciwko wszelkiej władzy, dążą do oba jej nie wolno. Rząd musi kategorycznie
lenia obecnego porządku społecznego przez
za Polską. W centrum obszaru ple kończenie powiedział członek Rady:
„Mam nadzieję, że stosować się bę bałamucenie robotników i urzędników oświadczyć, iż wystąpi z całą energją 1 w
biscytowego , rezultaty głosowania
interesie Państwa zastosuje z całą bez
przedstawiają obraz w wysokim stop dziemy do trafnych słów, wypowie państwowych wszelkiego rodzaju.
niu skomplikowany: na obszarze tym dzianych na ostatnim posiedzeniu Ra
Rząd polski zabrał się nareszcie do tę względnością te środki, któremi rozporzą
znajdują się zakłady metalurgiczne, dy Ligi Narodów przez lorda Roberta
dza z mocy ustaw.
chemiczne oraz wielkie kopalnie wę Cecila: bądźmy sprawiedliwi i bez pienia owych trucicieli i podburzaczy żyPierwsze zarządzenia zostały już wy.
dowsko-bolszewickich — jak świadczy ni
gla, cynku i żelaza, w głównych m ia trwogi".
dane.
stach obszaru za Niemcami opowie Przekonanie o konieczności rychłego żej umieszczona odezwa rządu polskiego:
Porzucający samowolnie pracę funkdziały się znaczne większości, lecz z
rozwiązania.
drugiej strony m iasta te otoczone są
cjonarjusze będą uważani przez to samo za
donosi z Genewy, że panuje
zewsząd gminami, które w większości tamReuter
zwolnionych i tracą nabyte dotychczas
ogólne
przekonanie
o
konieczno
Uwzględnienie
postulatów
klas
pracujących.
opowiedziały się za Polską; trzeba to
Rada Ministrów na posiedzeniu, odby prawa do dodatku za wysługę lat i do eme
zaznaczyć, że m iasta te znajdują się w ści doprowadzenia do rychłego roz
wiązania
sprawy
górnośląskiej.
Gdy
zależności, pod względem niektórych
tem w dn. 30. z. m. uchwaliła ogłosić ode rytury, nawet gdyby w przyszłości zostali
ewentualnie przyjęcie do służby państwo
niezbędnych surowców, od okręgów, by Rada Ligi Narodów powzięła decy zwę następującą:
zję wysłania komisji na Górny Śląsk,
mniej lub więcej oddalonych; pod to
Rząd, licząc się z ciężkiem położeniem wej.
składaćby się ona m usiała głównie
względem geograficznym są one poło z delegatów
Wszelkie akty teroru wobec tych, któ
neutralnych, którzy jedy pracowników państwowych, wywołanem
żone całkowicie na kresach Górnego
rzy
chcą pracować będą odpierane przy oŚląska i w znacznej odległości od nie byliby w stanie na miejscu zbadać wzrostem drożyzny, podwyższał bardzo
wydatnie, kosztem wielu miljardów upo życiu siły.
kompleksu gmin z większościami nie- istotną sytiiację.
Winni organizowania akcji wrogie]
Przewidywania francuskie.
mieckiemi, jednakże okręgi, które Je
sażenie funkcjonarjuszy państwowych;
oddzielają, nie są gęsto zaludnione.
Korespondent „Journal'a“ donosi z między innemi uwzględnił prawie w całej Państwu będą ścigani całą surowością
Wicehrabia Ishii podkreśla dalej, że, Genewy, że jakkolwiek członkowie Ra pełni postulaty, wysunięte przez kolejarzy, prawa.
zwracając uwagę na powyższe okolicz dy Ligi Narodów zachowują się z jakRząd jest przekonany, iż w działaniach
ności, pragnął jedynie uwypuklić najdalej posuniętą rezerwą, to jednak wpłynął też na przedsiębiorstwa prywa
trudności natury politycznej i gospo że ze strony ich najbliższych współ tne, by uwzględniły uzasadnione żądania swych w kierunku utrzymania porządku
w Państwie znajdzie poparcie ogółu spo
darczej, jakie nasuw ają się w różnych pracowników udało się zebrać nieco swoich pracowników.
łeczeństwa,
znajdzie podarcie także a
częściach Górnego Śląska. Rada Ligi obserwacji, z których wynika, że po
Prócz tego, Rząd podjął kroki dla
Narodów, według wicehrabiego Is- rozumienie w sprawie G. Śląska po wstrzymania wzrostu drożyzny, w pier większości kolejarzy, którzy w ciążkicl
liii‘ego, nie powinna ześrodkowywać między członkami Rady Ligi prawdo
dniach złożyli już dowody, ... potrafią stad
awej uwagi wyłącznie na poszczegól podobnie zostanie osiągnięte i to na wszym rzędzie zamykając granicę dla za silnie na gruncie państwowym.
nej części, lecz przeciwnie powinna wet prędzej, aniżeli można było się te pobieżenia wywozowi żywności poza gra
Rada Ministrów.
traktować problemat górnośląski w go spodziewać przed poniedziałko- nice państwa, co zaczyna już wydawać re
zultaty.
)ego całokształcie i w całej jego donio wem posiedzeniem Rady Ligi.

Rzad polski zmiażdży wywrotowcito.

Odezua Rządu.

R ilb a rządu n m m f i ie s a
i M iin & iilu i.

Nazwiska Polaków,
których Selbstschutz w pow. strzeleckim pom ordował.

W rzenie w Niemczech wywołane
nosina i na śmierć zamęczony dnia 4.
udziału w żadnem po
zabójstwem Erzbergera spowodowało Osoby te nie brafy
lipca.
wstaniu.
szereg
zarządzeń.
Nie ogłoszono
34,
35.
Piotr Nogalsk! ! Antoni Hucz z
wprawdzie stann oblężenia, ale zaka 1. Francisęek Wyleżoł, stróż z Kaimo
Kalinowic,
obaj robotnicy sezonowi z
wie,
żonaty,
wywleczony
przez
Selbst
zano zebrań i agitacji w prasie prze*
Galicji,
zamordowani
przez Selbst
schutz z mieszkania i zamordowany
eiwko rządowi i konstytucji. Wczoraj
schutz
w
czerwcu
1921
r.
dnia
31.
maja
1921
r.
zawieszono dziesięć dzienników raonarcM styeznych, nie m ających więk 2, 3, 4. Jan Musioi, Ryszard Małek, Ste 36, 37, 38, 39. Józef Nowak, żonaty piernikarz, lat 53, Józef Wojciechowski,
fan Mustalski, robotnicy z Olszowy,
szego znaczenia, gdyż zakazano małe
stróż nocny, żonaty, lat 61, obaj z Wvwe wieku lat 20, nieżonaci, zostali
pisem ka. Rządowi nie zbywa jednak
sokiej, dalej Ignacy Kwiotek, żonaty
przez Selbstschutz zabrani z pola i za
U5S energji w zwalczania m onarchi
rolnik, lat 48, i Ignacy Kw itek, żonaty
mordowani dnia 10. czerwca 1921 r.
stów, skoro, także wczoraj, w ydał roz
oberżysta, lat 42, ci dwaj ze Świętej
porządzenie, mocą którego ograniczył 5. Franciszek Kandziora, robotnik z Ol
Anny, ci wszyscy zostali przez Huber
szowy, lat 26, żonaty, został przez
prawo noszenia m undnrów. Republi
ta
Chleboscha, żandarma SchweśgSelbstschutz wywleczony z mieszka
k a niemiecka uratow ana!
harrita
i trzech Bawarczyków z mie
nia,
w
Kluczu
męczony
i
zamordowa
Tymczasem w R runśw iku jakiś
szkania wywleczeni i w kamienioło
ny, dnia 10. czerwca 1921 r.
sp artakus obił m inistra Oertera do
mach przy Górze św. Anny ze skały w
krw i. Saski m inister Sleissner prze 6. Jan Ciontperlik, chałupnik z Olszowy,
przepaść straceni dnia 17. maja 1921.
m aw iał do tłum ów i nawoływał, aby
lat 50, żonaty, został z mieszkania wy
niezależni socjaliści siłą i gwałtem
wleczony I zastrzelony, dnia 26. ma 40. Bernard Smolarek, żonaty robotnik ze
Zakrzowa, lat 55, wrzucony do dołu
przeprowadzili swój program polityczja 1921.'
piaskowego i tam zastrzelony dnia 25.
ay.
7. Paweł Bugiel, mistrz krawiecki z Żymaja.
rowy, lat 48, żonaty, został wywleczo
O dezw « n ą d R n lesnieekfego.
41.
Robert Gottschalk, ślusarz żonaty z
ny z mieszkania i zastrzelony dnia 21.
Gogolina,
lat 39, zakatowany na
maja.
Rząd rzeszy niemieckiej ogłasza na
śmierć
dnia
14. maja.
stępującą odezwę:
8. Paweł Paździor, siodlarz ze Zalesia,
Już od dłuższego czasu przejęty jest
lat 22, nieżonaty, został wywleczony z 42. 43, 44. Feliks Wiencek, kowa! żona
ty, lat 28, Karol Wiencek, żonaty
rząd troską z powodu upadku m oral
mieszkania i w Slawięcicach zastrzelo
rolnik, lat 44, i Wiktor Kern, żonaty
ności publicznej w Niemczech, zagra
ny dnia 4. czerwca.
kowal, lat 26, wszyscy z Gogolina, za
żającego bytowi republiki i państw 9. 10, 11. Paweł Mainka, żonaty, Fran
strzeleni
dnia 14. maja.
związkowych.
W czasie, w którym
ciszek Hąsterok, robotnik, żonaty, lat
45.
Aleksander
Pinkawa, żonaty chałup
wszystkie siły narodu m uszą być skie
49, i Wincenty Hasterok, robotnik
nik z Obrowca, lat 53, zawleczony do
rowane na napraw ę m oralnych i go
nieżonaty, lat 17, wszyscy z Małych
Wysokiej i zamordowany dnia 28.
spodarczych szkód jakie wojna w yrzą
Staniszcz, wywleczeni z mieszkania i
czerwca.
dziła, rozpętała się niepoham owana
w Krasiejowie zastrzeleni dnia 15.
niczem agitacja, dążąca do zniszcze
46. Gabriel Szampera, żonaty rolnik z Go
czerwca.
n ia podwalin państw a, n a których ma 12. Stanisław Reinert, robotnik 7, Gogo
golina, lat 50, wywleczony z mieszka
się oprzeć gmach odbudowy. Ton p ra
nia i zastrzelony dnia 13. maja.
lina, lat 59, żonaty, z mieszkania wy
sy, stojącej na usługach tych kierun
wleczony i zastrzelony dnia 15. czer 47. 48. Antoni Myśliwiec, nieżonaty ro
ków, staje się z dnia na dzień w yraź
wca.
botnik ze Strzebniowa, lat 50, i To
niejszy, wskazując, że istnieje plan 13. Stanisław Cebula, młynarz z Kolonji
masz Czekała, żonaty robotnik z Go
dokonania gwałtownego przewrotu
golina, lat 48, wywleczeni 1 mieszka
Wygody, lat 32, nieżonaty, został w
Istniejącego ładu prawno-konstytucyjnia i zastrzeleni dnia 14. maja.
domu swym zamordowany dnia 21.
nego i że dla tego planu zyskuje się
maja.
49.
Jan Peîka, żonaty robotnik ze Zakrzo
czem raz większe koła obywateli. W 14. Jan Maińdok, robotnik z Gogolina,
wa, lat 46, zabity dnia 21. maja.
czasopismach tych, i na zgromadze
lat 36, nieżonaty, został w mieszkaniu 50. Konstanty Jossek, żonaty robotnik z
niach publicznych wzywa się otwarcie
zamordowany dnia 14. maja.
Choruli, lat 52, wywleczony z miesz
do gwałtów przeciwko przeciwnikom
kania
i zamordowany w Iesie w okoli
15.
Jan
Cedzich,
zagrodnik
ze
Zalesia,
!at
politycznym, naw et do mordów, W i
32,
żonaty,
wywleczony
z
mieszkania
i
cy
Kamienia
dnia 22. maja.
docznie uw ażają przewódcy tego ru 
zamordowany dnia 14. czerwca.
51. Wincenty Seidel, żonaty robotnik z
chu, że czas odkrycia swoich zamiarów
Choruli, lat 53, wywleczony z miesz
i jawnego postępow ania nadszedł, j; 16. Jan Burzek, robotnik ze Zalesia, lat
46,
nieżonaty,
wywleczony
z
mieszka
kania
i zastrzelony dnia 23. maja.
W partjąch opozycyjnych i obok
nia i zamordowany dnia 22. maja.
52.- Jan -Jadasz,^ żonąfy przewoźnik pro
nich, dochodzą do decydującego wpły
mowy z Choruli, lat 68, pokaleczony i
wu organizacje, związki, zrzeszenia i 17. Jakób Binkowski, robotnik z Obrowca, lat 44, żonaty, przez Selbstschutz ,
żywcem do Odry wrzucony dnia 10.
osobistbści, które z nienawiści do kon
wywleczony z mieszkania i we Wyso
maja.
stytucyjnego u stroju państwowego okiej zamordowany dnia 28. czerwca.
tw arcie wzywają do nieposzanowania
53. Jan Cybik, żonaty, robotnik z Górai18. Karol Wiesner, rolnik z Kolonji Wy
dża, lat 54, zawleczony do Krapkowic
konstytucji i łam ania praw.
gody, lat 47, żonaty, przez Selbst
i zastrzelony dnia 22. maja.
W dalszym ciągu odezwa rządu
schutz zastrzeSony dnia 21. maja.
kreśli trudne położenia w jakiem się
54. Rvszard Fesser, nieżonaty cieśla z Kaobecnie Niemcy znajdują, przypomina 19. 20, 21. Karol Biania, chałupnik, żo
mienia, lat 22, zastrzelony w Sprzęcikonieczność wytężenia wszystkich sił
naty, łat 59, Florjan Bíania, robotnik
cach dnia 28. maja.
żonaty, lat 29, i Jan Błania, robotnik 55. Jan Gebauer, nieżonaty cieśla z Ka
dla ratow ania Górnego Śląska i dla
nieżonaty, lat 16, wszyscy z Kolo-ji
zdobycia środków celem spłaty od
mienia, lat 22, zastrzelony dnia 21.
Sławy, wywleczeni z mieszkania i za
szkodowań i kończy słowami:
maja.
strzeleni dnia 23. maja 1921 r.
W takiej, sytuacji porywanie się na
Galera, nieżonaty oberżysta ze
konstytucję i prawo, jest jednoznacz 22. Alfons Świerz, robotnik z Kalinowa, 56. Teodor
Sprzącić,
lat 26, zastrzelony dnia 20.
ne z przygotowywaniem drugiej, tym
lat 20, nieżonaty, zastrzelony przez
maja.
razem zupełnej klęski, i zupełnego uSelbstschutz dnia 8. czerwca.
57. August Gusner, żonaty kupiec ze Spopadku państw a.
23, 24. Tomasz Knopp, lat 30, Ludwik
roka, lat 33, wywleczony i zamordowa
Rząd jest dlatego zdecydowany uGuth, obaj robotnicy żonaci z Gogoli
ny dn?a 10. lipca. Zwłoki jego znale
żyć wszystkich środków, jakich się do
na, pojmani na drodze, gdy wracali
ziono
bez głowy.
m agają bezwzględnie sto su n k i,i pro
do domu, i zamordowani dnia 23. maja
58.
Jakób
Matuszek, nieżonaty robotnik
wokacyjne zachowanie się wrogów po
1921 r.
ze
Zalesia,
lat 28, zawleczony do Le
rządku konstytucyjnego.
25. Jaljusz Laskawiec, robotnik z Kadłu
śnicy i tam zamordowany dnia 24.
Konstytucja, która
gw arantuje
ba, łat 45, żonaty, zawleczony do Krawolność prasy, stowarzyszeń i zgroma
siejowa i tam zamordow any dnia 14. maja.
59. Ignacy Rochnia, nieżonaty robotnik
dzeń, daje zarazom możność ograni
czerwca.
ze Zalesia, lat 21, męczony i w Sławięczenia tej wolności, jeżeli się jej nad 26. Alfons Dudek, oberżysta ze Zdzieszo
cicach zamordowany dnia 4. czerwca.
używa na szkodę konstytucji.
wic, żonaty, pojmany w Kędzierzynie
Rząd rzeszy spodziewa się i jest na
60.
Walenty Jelito, nieżonaty koleiarz z
i w Zdzieszowicach zamordowany dnia
wet przekonany, że wszyscy lojalnie
Gogolina, lat 27, zastrzelony dnia 14.
27. lipca.
myślący i oddani sprawie odbudowy 27. Franceszek Waloszek, chałupnik ze
maja 1921 r.
państw a obywatele staną za nim, ce
Szymiszowa, lat 50, żonaty, w domu
Wszystkie te morderstwa f okrucień
lem współpracy dla dobra konstytucji
swym zastrzelony dnia 28. czerwca.
stwa popełnił niemiecki Selbstschutz. Po
i prawa. Rząd w ystąpi z całą surowo
28.
Teodor
Boronowski,
robotnik
z
Rosiadamy
odpis protokołów co do wszyst
ścią przeciwko każdem u wykroczeniu
zwadzy, lat 22, nieżonaty, w Sławięci- kich powyżej wyszczególnionych zbrodni,
i używa wszystkie organa władzy pań
cach męczony i zastrzelony w czerwcu
stwowej do zapewnienia rozporządze
protokóły te wyświetlają mn»ej lub więcej
1921 r.
niu rządowemu powagi i znaczenia, a
obszernie owe bestialstwa Se*bstschutzu
to przy zachowaniu ścisłej bezpartyj- 29. Franciszek Nowak, stróż za Czarnosi- niemieckiego. Bliższe szczegóły w spra
na,
żonaty,
napadnięty
w
swojem
mie
ności i bez oglądania się na względy
szkaniu i zastrzelony dnia 1. sierpnia. wie dalszych piętnastu morderstw, popeł
osobiste.
30. Wojciech Dylla, uczeń z Obrowca, lat nionych przez Selbstschutz w tymże po
W ykonanie rozporządzenia.
16, nieżonaty, męczony w Strzebnio- wiecie Strzeleckim, podamy niezadługo do
W ubiegły w torek w południe
wie I zamordowany dnia 14. maja.
wiadomości publicznej. Pierwrszą wiado
przedłożono Radzie Rzeszy przez n rn i- 31. Bruno. Dylla, robotnik z Obrowca, lat
mość o tych morderstwach nazwały gazety
sterjum dla spraw wewnętrznych,
21, nieżonaty, zamordowany w Sła niemieckie „podburzającem kłamstwem“ i
przepisy wykonawcze rozporządzenia
wię icach w czerwcu 1921 r.
powołały się n arzekowo urzedowe stwier
prezydenta Rzeszy, z dnia 29 sierpnia.
32.
Franciszek Jaśkowie/, kolejarz (zwro
Bezpośrednio po zatwierdzeniu tych
tniczy) z Kamienia, żonaty, troczony i dzenia i zaprzeczenia, i dotąd gazety te nie
w arunków , m inisterjum pruskie dla
zamordowany pod koniec n a '921 r. przyznały tych morderstw, pomimo że
spraw wewnętrznych, podejmie z ca
przed kilku dniami r.azety po’skie ogłosiłą energią środki które do wykonania 33. Augustyn Piechaczekroboln./ Dolnej,
lat 23, nieżonaty, zawleczony do Czar- 'ły nazwiska pomordowanych Polaków.
tych rozporządzeń okażą się konjpy.7.ne.

0 odMoiss Francji układ zawarty,
Z W iesbadenu donoszą, że rokowa
nia między Loucherem a Rathenauem ,
które — z w yjątkiem krótkiej przer
wy obiadowej — wypełniły cały dzień
sobotni, zostały zakończone. Umowa
główna, wraz z należącym do niej układem, dotyczącym spraw technicz
nych, została zaw arta z tem zastrzeże
niem, że rządy obu stron oraz Komisja
Odszkodowań ją zatwierdzą. Umowa
główna i układ dodatkowy zaw ierają
cy postanowienia co do świadczeń rze
czowych, jakie m ają być uiszczone
przez Niemcy oraz co do ich sfinanso
wania. Osiągnięto zgodę, co do roz
miarów, w jakich Niemcy m ają się
przyczynić do odbudowy zniszczonych
okolic Francji. Podstawę finansowy
świadczeń uregulowano po przewlek
łych rokowaniach w ten sposób, iż 55
proc. wartości rzeczowych świadczeń
niemieckich, obliczonej w m iljardach
m arek złotych, zostanie wpisanych na
konto ustalonych umową z 6 m aja zo
bowiązań niemieckich w dziedzinie
odbudowy.

Telegramy.
Konferencja wojewodów.
Konferencja wszystkich wojewo
dów Rzeczypospolitej Polskiej, która;
się m iała odbyć 30 sierpnia, został«
odłożoną do 10-tego września.
K atastroia kolejowa pod Baranowi«
czaml.
Pod stacją Baranowicze (na grani
cy rosyjskiej) nastąpiło zderzenie s if
pociągu wiozącego reem igrantów , 1
pociągiem towarowym. Dotąd stw ier
dzono 30 osób zabitych.
Wysoki kom isarz gdański
w W arszawie.
Wysoki gdański komisarz ustano
wiony przez Ligę Narodów, S ir Ry
szard H aking był w W arszawie i odbył
konferencję z Naczelnikiem P aństw a
Piłsudskim , z prezydentem m inistrów
Witosem, z m inistrem Skirm untem I z
szefem sztabu generałem SikorskimStosunki z U krainą sowiecką.
Rzeczpospolita donosi: Przed wy
jazdem poselstwa ukraińskiego cło
W arszawy przybyli kw aterm istrze po
selstwa U krainy sowieckiej w celu wy
szukiwania lokalu na pomieszczenie
poselstwa. W tych dniach wyjeżdżają
polscy kw aterm istrze do Charkowa.
Posłem polskim przy rządzie U krainy
sowieckiej zostanie prawdopodobnie
p. Pułaski b. radca legacyjny w W a
szyngtonie.
Kolejarze w Wie^koitolsce są zadowo
leni.
*
Z Warszawy powróciła do Pozna
nia komisja zarobkowa kolejarzy poz
nańskich. Po przybyciu odbył się wiec
kolejarzy zwołany przez delegatów.
Wiec odbył się zupełnie spokojnie.
Wszyscy mówcy wyrazili zadowolenie
z powodu osiągniętych rezultatów.
Jedynie kolejarze samotni otrzymy
wali swoje płace za stosunkowo zbyt
niskie. Żadnych tendencyj przedłu
żania strajku na wiecu nie ujawniono.
Z wiadomości tej widzimy, że władze
polskie czynią wszystko co możliwe,
by zadowolić lud pracujący i zgotować
mu byt znośny. — W związku z wiado
mością o zażegnaniu strajku koleja
rzy umieszczamy druga o umowie p ra
cy w handlu. Mianowicie między or
ganizacjami pracodawców i pracowni
ków handlowych i biurowych zaw arta
została nowa umowa płacy, na podsta
wie której pracownicy otrzymali pod
wyżkę 29 proc. <r stosuriKu do pensji z
drugiej połowy lipca.
Niemcy uniem oillw iają wywóz węgla
SćrncśląsMego do Polski.
Bytoai. Fabryki i kopalnie górno
śląskie cierpią na brak zbytu z powo
du zakazu wywozu towarów zagrani-
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Pieśń pracy.
Płonie stos, lecą skry —
K ujem przyszłość lepszych dni.
Wali młot... tętni głos...
Niebo w złotem słońcu drży!...
Szczęsny kraj, szczęsny lud —
Serce bije w ogniu łon.«
Słońce gra — siły cud —
Krew pulsuje... W ali grom!
Kocham żar — tw ardą stal —
Głosy kuźnic — tłum u w rzask —
Młoda pieśń — smętną, dal —
Błoń ca wschody — złoty brzask!...
S. Tajfun.

Z

Niewiadomo tylko, kto ten nowy
przewrót rozpocznie, czy z zemsty so
cjaliści, czy też jenerałowie w rodzaju
Ludendorffa...
Strajki I bezrobocia w Niemczech,
nyjn w południowych Niemczech.
W edług
telegram u z Schwäbisch
Gmiind, w tam tejszych zakładach
przem ysłu szlachetnych i nieszlachet
nych m etali, z powodu nieprzyznania
podwyżek, w ybuchnął strajk, który
objął 4000 robotników.
Rozszerzenie się strajk u w Zagłę
biu Ruhry. Zrzeszeni robotnicy Oberhausener-Baboock W erk, przystąpili
do strajk u n a tle ekonomicznym.
Bezrobocie w przemyśle odzieżo
wym. W edług kom unikatu związku
przemysłu odzieżowego stan bezrobo-

Bytom, 2«go września 1921

w rześnia br. Funkcjonarjusze tech
niczni zażądali podwyższenia dodat
ków drożyźnianych o 80 proc. od 1
sierpnia br. Funkcjonarjusze kupiec
cy, którzy wypowiedzieli umowę tary 
fową z dniem 30-go września, zażądali
podwyższenia dodatków drożyźnia
nych i pensji.
Generalny stra jk w W eimarze. Na
posiedzeniu zawodowo zrzeszonych ro
botników w W eim arze 1280 głosami
przeciw 240 głosom, postanowiono
przystąpić do strajk u generalnego. I
z innych turyngskich miejscowości do
noszą o ruchu strajkow ym , o podkła
dzie ekonomicznym.
Z powyższych wiadomości oraz in
nych, umieszczonych w dzisiejszym
num erze wynika, że położenie ’ w
Niemczech jest okropne.

N ie m ie c .

W idmo nowej rewolucji w Niemczech,
Mord popełniony na przywódcy
chrześcijańskiego centrum , Erzbergerze wywołał w Niemczech gorączkową
atm osferę przewrotu, obaw i przewi
dyw ań. Krwawa statystyka mordów
politycznych, popełnionych w ciągu
ostatnich dwu la t w Niemczech rzuca
św iatło charakterystyczne n a rozwój
w ewnętrznych stosunków w tem pań
stw ie.
Ciekawy Jest głos socjalistycznej
„Sozialistische Korrespondenz“ napi
sany pod w rażeniem m ordu popełnio
nego przez wojskowo-monarchistycz*
ny spisek na Erzbergerze:
„Zbliża się nowa rewolucja. Nie
należy żywić żadnych złudzeń. Miar
k a jest , pełna. Teraz wiemy już cał
kiem dokładnie, całkiem jasno, zupeł
nie wyraźnie, że kaci z wojny świato
w ej, najw ięksi łajdacy w historji Nie
m iec system atycznie i planowo m or
d u ją przedstaw icieli nowych republi
kańskich Niemiec.
Zaczęło się od Łiebknechta, dzisiaj
stoim y już przed zwłokami Erzbergera. Kto będzie następna ofiara? Nie
należy żywić żadnych złudzeń. Na
stępstw a m ordu nad Erzbergerem bę
d ą k atastrofalne dla Niemiec“.
W dalszym ciągu w yraźnie mówi
a rty k u ł o tem, że w prost z konieczno
ścią zbliża się znowu chwila kraw ej
rozpraw y między m ilitarystam i, zwo
lennikam i powrotu rządów Wilhelm ow skich a socjalistam i.
Ostatni
m ord, zdaniem „Sozialistische Korre
spondenz“ chwile tej rozpraw y przy
śpieszył, tak że Niemcy republikańskie
stoją przed widmem nowej rewolucji.

W ielu ludzi

nic wie, jaką gazetę należy czytać, aby poinformować
się dobrze o wydarzeniach w kraju i zagranicą.
„Goniec Śląski“ jest pismem codziennem, nader poczytnem, narodowem i ludowem. Czytelniku! Wskaż
twemu sąsiadowi i znajomemu, u kogo znajduje się
agentura na gazetę naszą i namów go, aby dziś jeszcze
na w r i e i l e á zamówił sobie „Goniec Śląski“. Kto
czyta gazetę naszą przez kilka dni, pozostanie na
zawsze stałym czytelnikiem

„Gońca Śląsk iego“.

cia po dzień 1 sierpnia br. jest nastę
pujący. Na 70 oddziałów zatrudnia
jących ogólną liczbę 14 349 robotników
I robotnic zrzeszonych, nie było zupeł
nie bezrobotnych, natom iast w 107 od
działach zatrudniających ogólną licz
bę 94 793 zrzeszonych robotników i ro
botnic 2,9 proc. było bezrobotnych, a
9,8 pracowało w skróconych godzinach
pracy.
Żądania robotników ! iunkcjonarjuszów Solingen. Bobotnicy zakła
dów
przemysłowych
przedłożyli
przedsiębiorcom sw« ustalone żą
dania i postawili wniosek pod
wyższenia dodatków drożyźnianych
dla robotników ta k pracujących w do
m u (Heim atindustrie) jak też i robot
ników fabrycznych o 30 proc. od 1

Świadomośćnarodowi

Naród zdrowy i wolny, żyjący przez
dłuższy czas jako odrębny od innych orga
nizacji państwowych, ma zawsze swoiste
cechy, odróżniające go od innych naro
dów. Im te cechy są lepiej i jaskrawiej za
znaczone, im bardziej wszystkie swoisto
ści narodowe wybijają się na zewnątrz,
aietłumione dość zrozumiałą chęcią naśla
dowania i w dobrem ,i w złem narodów o
wyższej kulturze, tym łatwiej naród się
rozwija, tym silniejsze i trwalsze ma pod
stawy bytu.
Naród powołany do życia samodzielne
go po długiej niewoli ma ciężkie zadanie
poznania samego siebie. Od tego jednak
wszelką robotę zaczynać powinien, zaś wa
runek ten spełnić musi nieodzownie pod
groza, przejścia w najbliższej przyszłości z
powrotem w stan niewoli. Takiemu na
rodowi, który nie umie poznać swej isto
ty, a tym samym nie umie wydobyć z sie
bie największej sumy wysiłków w kierun
ku ugruntowania swego niezależnego by
tu u siebie w domu, w swym życiu we
wnętrznym, takiemu, który przez niezna
jomość swych sił przyrodzonych nie umie
rtworzyć na zewnętrz państwa swego panlerza nieprzebitego dla wrogich sił, dążą
cych do zabrania mu jego niezawisłości,
ie można rokować długich lat bytowania
ra wolności. Bj towanie to byłoby zni
weczone i pogwałcone nawet wtedy, jeśli

by odgrodzony był on jak Chińczycy od
sąsiadów górami, pustynią i murem ol
brzymim.
Polska, rozpoczynając swój byt nie
podległy, jest właśnie w położeniu narodu,
który, by żyć pożytecznie dla siebie i ludz
kości, by zachować na zawsze zdobytą nie
zawisłość, musi przedewszystkiem zsgtarsowić się nad tym, kim jeet, jaką ma natu
rę wewnętrzną, jakie ma naturalne dą
żności i upodobania, by wedle tych okre
śleń i cech wybrać swą drogę na przy
szłość.
W kłopocie bylibyśmy niewątpliwym,
gdybyśmy musieli istoty naszej jaźni naro
dowej 6zukać teoretycznie, posługując się
tylko danemi czasu teraźniejszego. Długo
letnia niewola wypaczyła naszą świado
mość wewnętrzną, zdemoralizowała i zma
nierowała całe odłamy naszego społeczeń
stwa. Polska obecna przypomina bardzo
więźnia, Wypuszczonego na wolność po
długoletniem zamknięciu, więźnia, który
mówi głosem przyciszonym, nie śmieje się,
nie śpiewa bo to wszystko było zakazane,
spaceruje, robią« trzy kroki tam i trzy z
powrotem, bo cela jego niegdyś była cia
sna. Jego zmysł samozachowawczy przy
tępił się bardzo, ponieważ w więzieniu nad
zachowaniem go przy życiu i nad dostar
czeniem mu środków do niego czuwała
władza więzienna.
Więc gdybyśmy chcieli o człowieku i
przyszłym jego życiu na wolności sądzić z
jego nawyczek więziennych zaraz po wy

dej dziewczyny lub kobiety lat 18 do 25.
,Ze względu na białość skóry i ciała, przy
puszcza lekarz, że zaledwie 2 lub trzy dni
temu kobieta ta została zabita, a przypu
szczalnie ramiona jej zostały odcięte, gdy
ciało byi o jeszcze ciepłe, bo muskuły za
chowały swą giętkość. Przy tem dodał le
karz, że odcięcie ramion dokonał r, pewno
ścią albo jakiś lekarz, lub rzeźnik, ponie
waż ciało zostało doskonale, z wprawą, od
cięte, a ostrym instrumentem operował
ktoś, kto ma często do czynienia z kraja
niem ciała, czy mięsa.
Zagadka jest., czyje zwłoki wyłowiono
z rzeki ?
Jest rzeczą, pewną, że wyłowione ra
miona nie należą ani do szwaczki, ani do
kobiety żyjącej z pracy rąk. ponieważ dło
nie jej są zbyi; delikatne i zbyt wypielę
gnowane. A specjalnie paznogcie zdra
dzają specjalną pieczołowitość.
Zresztą na palcach nie znaleziono żadnego pierścienia ani klejnotu, który ułatwiłby poszukiwania.
Policja rozpoczęła energiczne śledz
two w tej tajemniczej sprawie. Stwier
dzono, że nieopodal miejsca wyłowienia'
tych szczątków ludzkich, znajduje się miej
scowość Villenieuve - Triage, w której
istnieją liczne lokale rozrywkowe, zwie
dzane przez publikę bardzo podejrzaną, i
być może, że tu jest kluez do tajemniczej
zbrodni.
Rzecz ciekawa, że dotychczas nie notawano w kronice policyjnej tego_ okresu
żadnego wypadku zaginięcia jakiejś ko
biety.
Ciała zamordowanej kobiety dotych
czas nie odszukano.

Jp ó l bandytów“ .

Najspokojniej w świecie wracali trzej
rybacy-amatorzy, mieszkańcy Choisy we
Francji, z połowu, gdy nagle ujrzeli pły
nące po tafli wodnej dziwne dwa przed
mioty, przypominające cielistym kolorem
ciało ludzkie.
Myśleli oni z początku, że to psy uto
pione płynęły z wodą, jakież było jednak
ich zdumienie i przerażenie, gdy zbliżyw
szy się łodzią do płynących przedmiotów,
wyłowili dwa. odcięte ramiona kobiece.
Przybiwszy do brzegu, wszyscy trzej
zatelefonowali natychmiast do komisarjatu policji w Choisy de Roi, poczem lekarz
tamtejszy, zbadawszy tajemnicze szczątki
ludzkie, stwierdził, że należą one do mło

Korespondent „M atin‘a“ p. Darsay,
poszedł w m aju 1921 r, n a Korsykę, ce*
lem wzięcia udziału w wielkiem świe
ci e rocznicy Napoleona B onapart? w
jego korsykańskiej ojczyźnie.
t
Około 15 tysięcy podróżnych przy
było wówczas do Ajaecio. Publicz
ność dość m ieszana; był jeden m ar
szałek Francji, k ilk u posłów, dwóchprałatów , arcybiskup z Aix i... pan Bom anett — bandyta.
Kto tak i? — zapytuje zdziwiony
czytelnik. —■Tak jest, jeden z n ajn ie
bezpieczniejszych bandytów Korsyki.
Pośród przybyłych tłum nie n a uroczy
stość przybyszy, znalazł się w ścisłem
incognito, jako spokojny widz, pełen
powagi i elegancji, zuchwalec bandyta
trzy razy skazany n a śmierć, którego
policja poszukuje napróżno od ośm iu
lat, I gdy cała kom panja żołnierzy
kroczyła ty ralierą po okolicy, w k tó 
rej Bom anetti przebywa, gdy otoczono
dom jego kochanki, by go schw ytać I
uwięzić, Bomanetti kroczył sobie spo-

puszczeniu, gdybyśmy zapach pleśni kaźni
więziennej, którym jeszcze czuć jego ubranie, chcieli uważać za „atmosferę“, któ
rą się będzie otaczał w przyszłości, tobyśmy przyszli do wniosków zupełnie opa
cznych.
Patrząc właśnie na społeczeństwo pol
skie i analizując jego nawyknienia, jeszcze
w tej chwili widzimy wyraźnie na każdym
kroku te pozostałości więzienne. Odró
żnić tu ziarna od plew byłoby bardzo tru
dno, gdybyśmy nie mieli tradycji wolno
ściowych, gdybyśmy nie mieli, jako naród
wolny i jako państwo — przeszłości.
Aleśmy ją mieli i to świetną i swoistą
zupełnie.
Oto po długich wojnach, prowadzonych
w rozdartym kraju przez potomków Bole
sława Krzywoustego, wyłania się pod rzą
dami Kazimierza naród o jasnej, skrysta
lizowanej fizjonomiji. Cala plejada potę
żnych umysłów o niezmierzonej woli pro
wadzi go na najwyższe szczyty rozwoju.
Zagrożonna przez rozbójniczy Zakon
krzyżacki, Polska szuka wzmocnienia
przez unję z państwem litewskim. Ten
wielki czyn obronny był już odrazu dale
ko pomyślanym stałym przymierzem
dwóch narodów. Nie patrzyliśmy na na
szych sąsiadów, na wzór Anglji naprzykład, jsk na chwilowych tylko sprzymie
rzeńców lub wrogów, zależnie od konjuktury dzisiejszej, przeciwnie umieliśmy i
chcieli stwarzać sobie sprzymierzeńców
na setki lat.

W rozprawie ostatecznej z Zakonem
niemieckim mieliśmy opinję i sympatję
Rzymu i Zachodu Europy, tak samo jak i
dziś, przeciw sobie, a jednak zwyciężyli
śmy Zakon nietylko siłą oręża. Bośmy
oto u naszych sąsiadów blizkieh, którzy
patrzyli na nas własnemi oczami, » ni*
przez pryzmat obłudnych mnichów malborskich, mieli ustaloną opinję szerzyeieli
tolerancji i wolności — zwolenników i oi
brońców pokoju. To też walcząc z Zako
nem mieliśmy przeciw sobie całą ich niezmożoną organizację wojskową, całą móe
nieskruszoną ich potężnych twierdz, ale z i
sobą — sympatję i podziw gnębionych'
mieszkańców wsi i miast wszystkich bes
wyjątku zajętych przez krzyżaków ziem.
To właśnie nieprzeparte ciążenie ludno
ści ziem krzyżackich ku Polsce, ugruntowane na. znajomości jej istoty wewnętrz
nej dało nam zwycięstwo. Zwycięstwo w
formie ostatecznej, spóźnione o kilkadzie
siąt lat przyszło jednak za Kazimierza Ja 
giellończyka i to głównie dlatego, że Za
kon po pogromie grunwaldzkim nie mógł
już się dźwignąć, nie mając kontaktu z lu
dnością, ciążącą bezwzględnie ku Polse*.
Złączony z Litwą, promieniejący z je
dnej strony na Czechy i Węgry — z dru
giej ku zatoce fińskiej i hen na wschód po
za Dniepr i Dżwinę, nie siłą oręża, ale
prostotą obyczajów, jasnością i prawdą
swych zasad i programów, Naród Polski
przez kilka stuleci mógł, chciał być i był
eobą.

Tdjtnsitza zbrodnia nad
Sebwaną.

Kojme **o piacu wyścigowym w Ajac
cio, palił świetne cygaro na tarasie
wielkich kawiarń bez obawy i bez tro 
ski. Bo trzeba powiedzieć, że Romanetti nie jest zwykłem przestępcą,
mordercą przeciętnym.
To wielki
pan, posiadacz wielkich włości, boga
ty, szanowany, o niesłychanej energji
i odwadze.
Początek karjery bandyckie].
Romanetti za usiłowane uwiedze
nie młodej kobiety został skazany na
więzienie. Gdy wyszedł z murów wię
zienia, przyłączył się do bandy „nervi“
marsylijskich, z którym i rozpoczął
rzemiosło rabunkowe.
Gdy jedna z ofiar kradzieży, Carbuccio, oskarżył Romanettiego o k ra 
dzież, sąd skazał go zaocznie za k ra 
dzież i rabunki na 5 lat więzienia, ale
Romanetti już wówczas bujał w gófřach Korsyki, żyjąc ze swego nowego
bandyckiego rzemiosła.
Swego oskarżyciela Carbuccia za
bił w parę miesięcy potem na gładkiej
drodze. Podobnie zgładził swego po
mocnika, który m u się zbuntował,
Carliego, zastrzelił żandarmów Fatou,
W ilhelma i kilku innych.
Odtąd żył Romanetti jako człowiek
wyrzucony poza naw ias społeczeń
stwa. Skazany kilkakrotnie na śmierć,
ácigany, tropiony, m usiał się ukrywać
i z niezwykłym sprytem um ykać przed
karzącą dłonią sprawiedliwości.
Dziś jest to człowiek bardzo bogaty.
i Ma on własne gospodarstwo, w łas
ne stada bydła, koni i świń, a naw et w
ostatnim roku koń jego brał udział w
wyścigach i wziął pierwszą nagrodę.
Jego olbrzymie dochody pozwalają
mu mieć m ałą gwardję honorową, oraz
m ałą armję, do której zaciągają się
dobrowolnie dezerterzy i bandyci.
Posiada on swoje automobile, zor
ganizował w łasną służbę wywiadow
czą i konti-szpiegowską, dzięki któ
rym umie uniknąć poszukiwań żan
darm erii, uprzedzając wszystkie za

sadzki i podstępy. Romanetti ptov.a- odcisków palców dziecka z odciskami
dzi życie pełne aw antur i urozmaice gospodarza, natom iast iak zupełnie
nia.
różniące sie od odcisków innych osób,
że istnienie pokrewieństwa nie ulega
żadnej wątpliwości. Dalszą, koleją, tej
sprawy zajmuje się sąd.
Odkrycie paczuli. Paczula uchoLudność państw europejskich. Sta ‘ dzi w świccie eleganckim za zapach
tystyka
ludności
poszczególnych rnaio dystyngowany, zbyt intensywny
państw europejskich przedstawia się i natrętny. A przecież ma swoich
obecnie następująco: Na pierwszem zwolenników tak samo jak nieprzyja
miejscu stoi Rosja, co do której jed ciół; w malej dawce domieszany do
nak, podobnie, jak co do Turcji i Lit innych zapachów pewnie często znaj
wy, niem a dotychczas konkretnych duje się w perfumach, uważanych za
wykazów statystycznych. Następnie pierwszorzędne. Ciekawy jest przy
idą Niemcy z 60 837 571 mieszkańców, padek, jaki zrzędził odkrycie dla Eu
trzecie miejsce zajmuje W ielka Bry- ropy tego specjału. Sto łat temu natanja z Irlandją, licząca 45 221 615; próżno biedzili sic kupcy i handlarze,
czwarte Włochy z 39 mil jonami; F ran by dociec, skąd pochodzi zapach, wła
cja ma 38 milionów; Polska 27, Ilis^- ściwy wszystkim towarom przywożo
panja około 20, Rum unja 15,4, .Jugo nym ze Wschodu bez względu na to,
sławia 14,5, Czechosłowacja 13,7, Wę czy to był tusz z Chin, czyli też szale z
gry 7,6, Belgja 7,6. Holandja 6 ,8, Au- Indji. W roku 1846 udało się naresz
strja 6, Portugalja oko’o 6, Szwecja 5,8, cie dojść do tego, że „tajemniczy za
Grecja 5,6, Bułgar ja 4,8, Szwajcaria pach pochodził od rośliny, którą, ucze
3,9, Finlandja 3,3, Danja 3.2, Norwegia ni zwali „Pogostemon Patechouly“.
2,6, Estonja 1,7, Łotwa 1,6. Mniri. niż Krzew ton, na półwyspie malajskim
miljon mieszkańców m ają: Albanja dość rozpowszechniony, zawiera ciem
0,8, Gdańsk 0,39, obszar Kłajpedy 0,14 nobrunatny, mocno pachniacy olej, z
i inne.
którego potem fabrykowano słynna
Niezwykła mobilizacja. Z Moskwy perfumę. W A z .ii a zwłaszcza Arabii
donoszą, że władze wojskowo-gospo- już w starożytności uważano olejek
darcze zmobilizowały 20 tysięcy ludzi ten za środek czarodziejski i leczniczy.
na poszukiwanie żywności oraz roz Dzisiejsza nauka potwierdza te wła
ściwości lecznicze. Tak naprzvkîad
dzielanie jej miedzy głodnemi.
eksperymentalnie, że
Odcisk palców wykazuje wszystko. dowiedziono
Ciekawy proces rozgrywał się niedaw bakcyle tyfusu niszczeją w przeciągu
no przed sądem w Aarhuis, (Danja). pô’torej godziny pod wpływem inten
Pewien gospodarz rolny, którego słu sywnego zapachu paczuli.
Nowy Grobowiec Cida. Narodowy
żąca podała przed kilku laty jako oj
ca swojego dziecka, złożył przysięgo bohater hiszpański Roderigo Diaz, któ
przed sądem, że z dziewczvna tą nic go rego nieprzyjaciele z podziwu prze
nie łączyło i nie łączy. Teraz dziew zwali „Panem“ — Sidi czyli Cid — a
czyna oskarżyła go o krzywoprzysię właśni żołnierze dali mu przydomek
stwo. Zeby sprawę prawdomówności El Campeador, czyli obrońca obozu,
dziewczyny wyświetlić, sad nakazał znany nam jest przeważnie z tragedii
zdjąć odciski palców m aiki, dziecka Racine'a. Ten postrach Maurów, któ
gospodarza oraz 9-ciu policjantów i rego trup przywinzany na siodle wier
dowody te przesłał do centralnego biu nego konia Bibieca jeszcze po śmierci
ra w Kopenhadze do zbadania. Bada zmusił nieprzyjaciół do ucieczki, po
nia wykazały tak rażące podobieństwo raz drugi od chwili swego zgonu lat

R ozm aitości.

tem u przeszło 900 zmienia nu,
wiecznego spoczynku. Dnia 21 lipc
odbyło się przeprowadzenie zwłok, a
raczej tego, co jcszcze z ziemskiej po
włoki Cida i jego żony, donny Ximeny
pozostałe z ratusza w Burgos do Kate
dry. Katedra w Burgos święci właś
nie rocznicę 700-letniego istnienia, a.
para królewska, wszvscy dygnitarze i
wielcy Hiszpanii przybyli do Burgos,
by uczcić katedro i zmarłego bohatera.
W posiadłościach Cida, w klasztorze
St. Pedro de Cardenas złożono jego
zwłoki w wspólnym grobie z donną
Ximena a u wejścia do kaplicy po
grzebano wiernego konia, towarzysza
wszystkich walk, Bibiaco. Długo w
przechowaniu mnichów znajdował się
sztandar wojenny i oba miecze bohatora, Colada i Tisona. Kiedy królowie
Kastylii szli w ciężki bój, niesiono na
czele wojśk dla dodania im odwagi
..krzyż Cida" — loden z jego mieczy.
Dnia 21 czerwca i *42 w uroczystym
obchodzie przeniesiono popîo’v Cida, i
donny Ximeny do ratusza w Burpos,
rrdzie w pokoju. przeobrażonym na kaplicp. długie lata publiczność niclrrrzymować mocła do borrato rzeźbionej
trum ny. Niedaleko ratusza znaiduje
sie zbudowany w roku 1784 pomnik
postawiony na ruinach domu Cida,
rwano go el solar d^l Cid.
Na T k rarie. .Takie dochody osiąg
nąć można w Ameryce Północnej z
eksploatacji filmów, łatwo sobie uprzytomnić z następujących danveh,
które przytacza „International Ciné
ma Fewic'w“. I ta k „Zycie psa“ przynio-ło 1 140 000 dolarów czystego zy
sku, „Chaplin żołnierzem“ 830 000, „4
lata w Niemczech“ 833 000. „Serce
ludzkości“ 779 000,
..Cywilizacja“
768 000, „Długonogi Ojciec“ 542 000,
..Córka Neptuna“ 480 000, „Tarzan“
405 000, w roku 1912-ym zaś „Cabiria“
280 000 i „Quo vadis“ 210 000 dolarów.
Nakład i druk: „Goniec Śląski“. Tow.
A.kc. w Bytomiu G. Śl. Za redakcję:
A n t o n i G r z e g o r z e k . Katowice.

N ow e p ła sz c z e na jesleé I zimę,
kostjum y, su k n ie, bluski, k ieck i, fackle strykow ane są w znanym wielkim wyborze do nabycia n

Bracia Baender,

w łaściciel :
Eugen Baender
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M JT Baczność!

Baczność! "T0®

H urtow nicy!

Handlarze!

C z e k o la d y i tow ary z cukru
kupujecie najlepiej u

w

S. Koplowitz, K atowice, ul. Holtzestr. 7.
Sprzedaż hurlowna r ^ W a d y I towarów z eakra.

"

polecamy się do w ykonania

d ru k ów k a ż d e g o r o d z a ju

Specjalnie tania sprzedaż
obuwia

------------------------------ja k :-------------------------------

bllefdw teatralnych, hart wstępnych, prograndw, plahatów, eifiabůw, hart citonhowihith, ksiqžeczEb członkowskich, ustaw toRorzjfshich, czasopism, formularzy itd itd.

u Pollaka
Około 3000 par
trzew ik ó w dla p an ów , pań I d zieci
sprzedaje sie mimo ciągłego podwyższenia cen po rzadko niskich cenach.
im

m

: Tylko dopóki zapas starczy, jmr;.w

Zapas trzewików dla panów
la

M astbox

urn
ifa fO m k .

Bom obuwia Max Po! !ak
KÜTOWICE,

ul. Poprzeczna 17/19. obok Teatru „Apollo“.

w każdym nakładzie i wykonaniu

w języ k u polskim i niem ieckim .
Niskie ceny!

Szybkie, czyste 1 gustowne wykonanie.

Punktualna dostawa!

Niskte ceny!

Tłdmaczenle bezpłatnie!

Goniec Śląski MAkc.
dawniej „ O b e ric Iiliil« e h e O r« i» x e lta n g u

Bytom G. SI., u!,

Rrüninga i D w orcow a 38.

Telefon 489,

rowery straży gminnej i wycofali się przedstawiono — nic więcej, aby osięgnąć słusznie Wam się należące
do lasu.
Z pewnego źródła dowiadujem y się,
Wojsko koalicyjne nadeszło za póź praw a i sprawiedliwość.
iż zarząd m iasta B erlina zakazał
no. Jak zwykle. Partyzańci niemiec
sprzedawać I rozpowszechniać w sto
cy rozproszyli się po lesie i gwizdają
licy
Niemiec, organ wszechniemców
na wszelką władzę. Bandyci Höfera
górnośląskich „Ostdeutsche Morgen*
nadał napadać będą na sioła polskie,
będą mordować, rabować i zabijać PoPodług wiadomości, ogłoszonych w post“, wychodzący w Bytomiu. Zakaz
saków jak dotychczas, mimo, że lu d  dziennikach m aję wszyscy nauczycie* ten ma związek z zawieszeniem kilka
ność Górnego Śląska cieszy się opieką
trzech głównych mocarstw europej leuchodźcy na żądanie władz wrócić dziesiąt innych pism niemieckich, któ
skich. Co na to rząd niemiecki? Czy na swoje właściwe stanow iska służ re morderstwo spełnione na ErzbergeW irth nadal twierdzić będzie, że ba,n- bowe. Polscy nauczyriele-uchcdźcy, rze nazwały czynem patriotycznym .
W łasność polska w W ilnie przechodzi dy Höfera rozbrojone zostały? Cze którzy powrót na miejsce urzędowania T" "I ' MIII I lllll...■mil.... .............. — —
w obce ręcel
kamy!
ze względu m. grożące niebezpieczeń
cuskie przybyły policji na pomoc i patro
Sprzedaż nieruchomości w Wilnie
stwo uw ażają za tymczasowo niemoż lowały przez całą noc w zagrożonych miej
E rą k polskich w ręce nie polskie w
liwy, zechcą bezzwłocznie podać do scowościach. Urządzono rewizję za bro*
ciągu ostatnich 10 miesięcy przybrała
W
ydziału Szkolnego przy Naczelnej nią u osób podejrzanych aresztowano trzy
rozmiary klęski narodowej. Oddzia
W
sprawie
wsparć
dśn
b
e
zro
fisM
.
Radzie
Ludowej w Bytomiu (Schlesi osoby.
łowi wileńskiemu „East Express“ uda
Rząd niemiecki postanowił wypła scher Hoi, pokój 24) ustnie lub piś
Zabrze. (Tajna gorzelnia). Przy uli
ło się zebrać wiadomości o szeregu za
cy Szkolnej skonfiskowała policja aparat
w artych w tym czasie transakcyj. O- cać wsparcie za bezrobocie powstałe z miennie:
gorzelniczy i odstawiła do urzędu cłowego.
gółem sprzedano 600 nieruchomości, powodu powstania, w myśl rozporzą
a) obecny adres,
przyćzem zaledwie w kilkudziesięciu dzenia m inistra pracy z dnia 18 listo
Gliwice. (Kiedy nastąpi zniesienia
b) miejsce (gminę) właściwego uw ypadkach nabywcami byli Polacy. pada 1918 i rozporządzenia z dnia 13
stanu oblężenia?) Kontroier na powiat
rzędowania,
K atastrofalne wyzbywanie się domów października 1920 w sprawie demobili
gliwicki oświadczył, że zniesienie stanu
c) obecne zatrudnienie i skąd i w oblężenia na Górnym Śląsku nastąpi, sko
kurczy stan posiadania polskiego w zacji wojny światowej, i łagodzenia
W ilnie i grozi nieobliczalnemi konsek bezrobocia. Aby od tych w sparć wy
jakiej wysokości pobierają do ro tylko wszyscy trzej główni komisarze
wencjami. Na listach Polaków, któ kluczyć polskie związki zawodowe i
państw sprzymierzonych przybędą do
chody służbo-,? e.
rzy wyzbyli się nieruchomości w obce polskich robotników, przekazano wy
Opola.
Naczelna Rada Ludowa.
ręce figurują nazw iska powszechnie płatę w sparcia nie m agistratom , lub
Gliwice. (Kto winien, że zaszła de*
gminom, albo też zarządom dominjalrnanych obywateli kraju.
W ydział Szkolny.
fraudacja).
Policja aresztowała admini
nym, lecz niemieckim związkom za
stratora
filji
„Ostdeutsche Morgenpost“ w
wodowym
i
„FlichtlingsfürsorgesteSprawa Wilna na punkcie martwym.
Gliwicach
pod
zarzutem sprzeniewierze
lom“. W te i sprawie zaprotestował
Z kół zbliżonych do Rady Ligi Naro Związek budowlany Z. Z. P. tak u pre
nia 17 000 marek pieniędzy skasowanych
dów oświadczono, że polsko-litewskie ro zesa regencji jak u Międzysojuszniczej
za sprzedaż i ogłoszenia wyżej wymienio
kowania w sprawie ziemi Wileńskiej znaj Komisji w Opolu i domagał się, by
nej gazety gadzinowej. Aresztowany żyje
dują sią na punkcie martwym. Hymans
w rozwodzie ze swą żoną, a pieniądze zdeAnglicy w drodze do Opola. Dwa ba fraudował
mało ma nadziei, aby można było znaleść owe wsparcie, jeżeli niemiecki rząd
z biedy, gdyż jako administra
podstawą do porozumienia polsko-litew nie chce polskim związkom kazać wy ony piechoty angielskiej przybyły do por tor filji „Morgenpostki“ pobierał miesię
skiego. Prawdopodobnie, przekaże całą płacać przeznaczyć im na owe w spar tu w Ostendzie i znajdują się w drodze na czną pensję w wysokości 1200 mk. Tak*
sprawę bez konkretnych rezultatów swej cia potrzebnych państwowych fundu Górny Śląsk.
płaci swycb współpracowników ..Ost
misji Walnemu Zgromadzeniu Ligi Naro szów, były wypłacane przez m agistra
deutsche Morgenpost“ — organ górnoślą
Specjalne oddziały wojska celem zwal skich kapitalistów. Dodać jeszcze trze
ty, lub urzędy gminne wprost polskim
dów.
Na to odpowiedział pre czania bandytyzmu. Komisja koalicyjna ba, że defraudant toczy proces rozwodo
Wedle ogólnych tu przypuszczeń Liga robotnikom.
zes
regencji,
że
wnioski o w sparcia na zawiadomiła urzędy policyjne, iż zestawio wy, którego koszta popchnęły go w biedę.
Narodów przekaże tą sprawę specjalnej
leży
wnosić
u
swych
grnin, a będą u- ne zostały oddziały wojskowe, których
Komisji, mającej sie składać z członków
Strzelce. (Jacy to stróże bezpie
Rady Ligi Narodów, będących przedsta wzgledniane od dnia ich wniesienia. wylącznem zadaniem jest ścigać bandy czeństwa.) W strzelnicy zabawiali się
wicielami państw niezainteresowanych Odmówił zaś płacenia tych wsparć ro tów. Oddziały te składają się z francu w ubiegły wtorek goście polscy, wesel
bezpośrednio w tem czy innem uregulo botnikom, którzy dobrowolnie prace
ni. Naraz wpadło do lokalu kilku Orwaniu sprawy wileńskiej. Wybór człon złożyli — czyli powstańcom. W n a skich strzelców alpejskich i są w pogoto geschowców, którzy do spółki z urzę
ków tej Komisji natrafia jednakowoż na stępstwie tego wyroku posypały się wiu na każde zawołanie. Samochody cię dnikam i straży gminnej, bez wszelkie
pewne trudności. Dotychczas wchodzą w do kontrolerów powiatowych, landra- żarowe, które w razie potrzeby, przewieść go
powodu, zaczęli bić gości i wyrzu
rachubą przedstawiciele Hiszpanji, Belgji, tów, prezesa regencji i Komisji Mię mają żołnierzy na miejsce wypadku, stoją
cać
z lokalu. Liczni weselnicy zostali
dzysojuszniczej nowe protesty, użale w pogotowiu przy każdym oddziale policji
Brazylji i Chin.
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pracowanie i artykuły. W skutek tej W Opawie czeskiej, Niemcy planowali u- się zdarza. To przyznajemy. Dla nas
obdziela się temi lasam i bezrolnych.
pracy donosi prezes regencji, dnia 24 rządzić festyn patrjotyczny, który się je jest jednak ciekawa i ta okoliczność, iż
sierpnia Związkowi budowlanemu Z. dnak nie odbył, ponieważ władze czeskie złodziej, który zdaniem gazet niemiees
Ugoda w sprawie wyspy Yap,
kich miał być były powstaniec polski,
Z. P., że odrzucone wnioski przez gmi
Jak donosi „Morning Post“, doszła ny, należy poszczególnie lub zbiorowo rozkurzyły Niemców na cztery wiatry.
zgłosił się z W rocławia.
So sk u tku ugoda między Stanam i Zje skierować do w rachubę wchodzących
Zmiana w naczelnem dowództwie sił
Opole. (Lasy palą się wciąż je
dnoczonymi a Japonją w sprawie wys landratów , a po ewentualnem nieu
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wojsk
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Śląsku,
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muje adm inistrację wyspy, Stany przyrzeka pomoc, odnośnie uwzględ
Gratier, odwołany został z stanowiska i ogień znów zniszczył większe prze-!
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nienie ich.
wyjechał do Paryża. Miejsce jego zajął strzenie lasu.
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się,
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Anglja a Irlandia.
do gmin, albo m agistratów wniesione. generał Naulin, który z Paryża, przybył Z D A L S Z Y C H S T R O N .
Gabinet irlandzki przyjął zaprosze We wnioskach należy wyszczególnić w tych dniach do Opola.
Primkenau, na Śląsku niem. (Pożar
nie Lloyd George'a, skierowane do De miejsce zatrudnienia, nazwisko praco
w pasiece). W pasiece Neuvorwerk
Valery o wzięcie udziału w rokowa dawcy, od kiedy i dokąd trw ało bez
Bytom. Procesja do Częstochowy z podłożono w nocy na sobotę ogień. Spali
niach, które odbędą się w Londynie.
robocie. Czy wnioskodawca jest żo parafji św. Trójcy wyrusza dnia 23. wrze ło się 100 pni napełnionych pszczołami i
miodem. • Szkoda wynosi 50 000 marek.
naty lub nie, ile ma dzieci poniżej 14
lat, czy utrzym uje kogo ze swych śnia. Zgłaszać się należy do przewodni
krewnych lub żonę, rodziców, samotni, czącego p. Gajdy, Tam. szosa 31 i p. Bia Z E Ś W I A T A .
czy utrzym ują rodziców.
Do tego łeckiego, ul. Piekarska 11 najpóźniej do
Nowe straszne trzęsienie ziemi w Chi
fcołnierze niemieccy w ubraniach
wniosku potrzebne jest także poświad 15. b. m. Pokażmy i w tym roku naszą nach. Z Pekinu donoszą: Wedle urzędo
czenie czasu bezrobocia od swego p ra cześć do Królowej Korony Polskiej przez wego sprawozdania w czasie trzęsienia zie
cywilnych.
codawcy. Ci, którzy w pow staniu u- jak najliczniejszy udział w procesji.
mi w Kwantjmg zginęło dwieście tysięcy
Leśnica, 29. 8.1921 r.
udzi. W promieniu 75 mil zniszczone zo
działu nie brali dodać powinni, że z
W tygodniu bieżącym, jak już do powodu pow stania i odmówienia czy
—
(Wypadek na stacji kolejowej).
stały wszystkie domy.
noszono, urzędu'. :y straży gminnej w nienia służby przez niemieckich kole Woźny Pielich, zatrudniony na bytom
Powrót alkoholu do Ameryki. W Sta
Leśnicy aresztowali 8-miu bandytów jarzy lub władzy powstańczej pracy skiej stacji kolejowej, ugodzony został
nach
Zjednoczonych uchwalono częściowe
niemieckiej, u których znaleziono ka nie mieli. Odrzucą gminy oddania drzwiami nadjeżdżającego pociągu tak uchylenie
zakazu wyrobu i przywozu na
bardzo,
że
stracił
przytomność
i
musiano
rabiny, naboje i granaty ręczne.
owych wniosków do landratów, należy
pojów
alkoholowych.
W niedzielę następną około godzi od gmin zażądać poświadczenia do go odstawić do szpitalu.
Czech kardynałem. Arcybiskup Pragi
Rozbark. (Postrzelony). Urzędnik iordać
ny 10-tej rano, wkroczyło do m iasta ręczonego im wniosku, i oddać go w
ma zostać na najbliższym konsy40 ludzi uzbrojonych po wojskowemu. biurze polskiego Związk^i Zawodowe policyjny Garus, podczas kłótni na ulicy storzu rzymskim kardynałem.
Poszli przed lokal wartowniczy stra- go, (do którego należy), który owe ugodzony został kulą w nogę tak powa
Ile jest samochodów na świecie? Dość
|y gminnej, aby się zemścić nad urzęd wnioski w myśl żądania prezesa re żnie, że musiano go odstawić do lekarza.
samochodów
w obiegu w głównych pań
gencji
przekaże
dokąd
należą.
nikami, którzy dnia poprzedniego do
Bogucice. (Tanki francuskie w walce
Przy odbiorze pieniędzy nie powin z bandytami). W ubiegły wtorek około stwach świata wynosi w r. b. (podług da
konali aresztowania ich towarzyszy.
Tymczasem inni żołnierze niemieccy, ni nasi robotnicy żadnych innych świ godzinie 3-ciej po południu, na drodze z nych Automobilowej Izby Handlowej w
w liczbie 70 chłopa, otoczyli miastecz stków papieru podpisywać, jak tylko Bogucic do Małej Dąbrówki, napadli ban Stanach 7iedn. A. P.): Stany Zjedn. A.
ko.
Urzędnicy straży, czując się za odbiór pieniędzy. W iadomą jest rze dyci silniejszy oddział policji zielonej. ?. 9 2 : )5, Anglja 420 0Ó0, 'Kanada
11j
ancja 202 500, Australja 78 000
słabi,
aby móc niemieckiej sile czą, że Niemcy wymuszają podpisy od Opodal Pniaków przyszło do poważnego 403
Niemcy 75 000, Włochy 35 550.
polskich
robotników,
aby
ich
wioska
starcia
z
bandytami,
przy
którem
niejaki
zbrojnej stawić czoło, ratow ali się ucieczką. Ci którzy nie zdołali uciec, pozostała przy Niemczech, albo że w Skrzypiec z Malej Dąbrówki i Winkler z
zostali rozbrojeni.
Zanim przybyło powstaniu udział brać byli zmuszeni. Zawodzia zostali zastrzeleni. Po stronie
wojsko koalicyjne, Orgeschowcy zdo A więc baczność polscy robotnicy, policji zraniony został starszy wachmistrz
łali zabrać wszelką broń, amunicje i czyńcie iedynie to- co wv-ej Wam Szołtysek z Mysłowic. Dwa tanki francę, a w szczególności do Polski. Wy
wóz węgla do Polski jest w pewnej
we tego węgla wynoszę Í 00 m arek nie
mieckich za jedną tonę, podczas gdy
wywóz do Niemiec jest bezpłatny. Po
seł Rymer w imieniu ludności polskiej
oddał tę sprawę do rozstrzygnięcia
Komisji Międzysojuszniczej, żądając,
aby do Polski można była wywozić to
wary bez opłaty dodatkowej. Dotych
czas Komisja Międzysojusznicza nie
udzieliła odpowiedzi w tej sprawie.
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I a r p u a ji jest siła narodu!

Peczqtek: Cz&arteK, dnia H o września 1921.

Koniec: Czwartek, dnia 8-so września, scďz. 8 wieczór.
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takow e n a Tydzień specjalnej sprzedaży.
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Sprzedawane będą

wielkie zap asy zefiru w ładnych prążkach, barchany n a
koszule, flanele sportow e elegancko prążkow ane, barchan j w alurow e w najpiękniejsze
kratki i prążki, prążki rzym skie i szkockie z bardzo wielkiem i eleganckiem i kratkam i,
m aterje pralne, m aterje na koszule, tylko pierw szorzędne Jakości, R snforce, m istern a
tkanka, poszw y, w sypy, adam aszki
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w najładniejszych kolorach,
bardzo ciężka jakość

Płótna no wzeicMln

w w szystkich kolorach, szerokościach
n i gatunkach, nadzwyczaj tanie! n

w każdej szerokości i jakości.

Flausz na płaszcze, materje jedwabne, eolienne, Crêpe de Chin « Mfr» Mmt « »mm«.

W ielki s k u te k leży wiośnie a n is z e ] z d o ln o śc i!

Bobrowsky i Zeliner
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RYNEK

ilnjwieitszy dom specjalny dla towarów m a n a fa k tu rM , modnych, płóciennych i bawełnianych w miejscu.
Sensacja!
Nigdy niewracającą sposobnością jest nasza
wyprzedaż masował
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