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Na wszystkich pocztach w Niem
czech kwartalnie...................1,86 mk.
U kolporterów kwartalnie .... 1,60 „
Z ekspedycyi pod opaską .... 1,96 »
Za granicą (z wyjątkiem Anstryi) 3,00 *
Pojedynczy earner 10 fen.
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Cena ogłoszeń od wiersza drobnego
drnkn 15 tenigów.

Gazeta Robotnicza wychodzi trzy raay
aa tydzień w każdy wtorek, eswailłk,
i sobotą a dodatkiem tygod. ,Po Prasy*.

Katowice, sobota 10 czerwca 1911

Listy należy adresować (do redakcji): „Gazeta Robotnicza“, redakcja, Kattowitz O/S. — (do ekspedycji, księgarni i drukarni): „Gazeta Robotnicza“,
administracja, Kattowitz O/S. — Lokale wydawnictwa „Gazety Robotniczej“ znajdują się przy ulicy Ratuszowej (Rathausstrasse) nr. 12.
Nakładem i drukiem J. Biniszkieuńcza i Spółki vo Katowicach.

Odpowiedzialny redaktor Stanisław Mieczkowski w Katowicach

Kolo polskie zachwyca się bezprawiami
zawartemi w ordynacji ubezpieczeniowej.
Stanowisko Koła polskiego w czasie obrad nad or
dynacją ubezpieczeniową było bardzo podejrzane. Pod
czas gdy socjaliści stawali mężnie na szańcu i krok za
krokiem nadstawiali piersi przeciwko szturmującym wro
gom ludu, Koło polskie zazwyczaj milczało razem z blo
kiem trapistów, a niejednokrotnie pomagało junkrom i
centrowcom w ubiciu słusznych wniosków socjalisty
cznych. Nas zachowanie się „Koła“ nie dziwiło, bo
wiemy, że jako organizacja pańska robotnikom nie
sprzyja tak samo, jak centrowcy, junkrzy lub inni wro
gowie ludu.
Koło polskie w parlamencie odgrywa rolę bardzo
podrzędną. Zazwyczaj nic o niem nie słychać. W czasie
obrad nad ordynacją ubezpieczeniową popisywał się spe
cjalista od spraw „robotniczych" Korfanty. Za to
teraz katolikowe gazety bytomskie kadzą mu że aż czuć
i udają przytem, jak ważną rolę odgrywało Koło polskie.
Śmieszne to, bo przypomina przysłowie: „Gdzie konie
kują, tam żaba nogę podstawia".
W polityce swej Koło polskie jest tylko ogonkiem
partji centrowej, jak to się znowu pokazało w stanowi
sku Koła w głosowaniu nad ustawą o paleniu ciał. Lecz
przy ordynacji ubezpieczeniowej centrum pogardziło
ogonkiem i nie dopuściło go ani nawet do wspólnego
kompromisu z konserwatystami i liberałami. Koło pol
skie daje sobą pomiatać, jak starym wiechciem.
Za to z wdzięczności ku partji centrowej przyswa
jają sobie zwolennicy Koła wszelkie argumenty, jakiemi
centrowcy operują przeciwko ruchowi robotniczemu i ży
wcem przepisują je w swoich gazetkach. Powiadają, Że

socjaliści za dużo żądali, że brak na to pieniędzy, bo
urzeczywistnienie wniosków socjalistycznych wymagałoby
dwóch miljardów marek.

Nie wiemy, czy te wyliczone sumy odpowiadają
prawdzie. Przypuszczać można z góry, że są wzięte
naumyślnie jaknajwyżej. Lecz prżyjąwszy, że opierają
się na prawdzie, zrozumieć nie możemy, dlaczegoby miało
być rzeczą zdrożną przeznaczać takie sumy na chorych,
okaleczonych, inwalidów, starców, wdowy i sieroty.
Wszak są to właśnie członkowie społeczeństwa, którzy
najbardziej potrzebują pomocy. Jeżeli militaryzm pochła
nia rok rocznie około 1 y2 miljarda mk., to dlaczegóżby nie
miano daleko więcej przeznaczyć na biedaków, którzy
sterani pracą znajdują się w potrzebie i cierpią. Stano
wisko socjalistów w tym wypadku więcej jest chrześćjańskiem, aniżeli stanowisko katolickiego centrum i Koła
polskiego.
Godzi się przytem zapytać, czyja dłoń stwarza wszel
kie bogactwa na ziemi? Robotnik całe życie chodzi w
jarzmie a panowie ciągną miljonowe zyski z jego pracy
i żyją hucznie. Najprostsze przykazanie sprawiedliwości
wymagałoby, ażeby chronić w potrzebie i nieszczęściu
tych, co tyle bogactw stwarzają a nic z nich nie mają.
Ale wtedy przychodzą bogobojni zwolennicy Koła pol
skiego i chcą robotnikom świecić cyframi. Lecz nigdy
jeszcze ci panowie nie stanęli, aby zliczyć dziesiątki mil
iardów, które bogaczom spływają z pracy ich najemników.
Kapitalistom wolno wyzyskiwać robotników, Koło polskie
nazywa to porządkiem Bożym, ale wara ofiarom tego
porządku od należytej opieki, gdy wpadną w nieszczęście,
gdy zostaną okaleczeni, gdy zabity zostanie żywiciel ro
dziny, gdy nadmierna praca zniszczy siły i powali czło
wieka na łoże boleści. A pomimo to Koło polskie ma
czoło reklamować siebie jako „obrońcę" robotników. Je
zuicki fałsz i obłuda!
W rachunku, sporządzonym a raczej odpisanym
przez zwolenników szlacheckiego Koła polskiego, zamil
czano, że owe dwa miljardy nie pokryłby nikt inny jeno
sami robotnicy. Albowiem oprócz zabezpieczenia od nie
szczęśliwych wypadków płacą robotnicy wszędzie połowę
składek a w kasach chorych nawet dwie trzecie. Część
dopłacają kapitaliści oraz rząd. To, co kapitaliści dopła
cają, płynie również z pracy robotników a już zgoła to,
co rząd dopłaca, złożone zostało nieomal wyłącznie przez
robotników w postaci podatków pośrednich i bezpo
średnich.
Słusznie więc socjaliści domagali się lepszego za
bezpieczenia we wszystkich dziedzinach. Gdyby się chcieli

trzymać na stanowisku, jakie Koło zajmuje: nie drażnić
rządu i nie iść za daleko! — to dziś wogóle nie mieli
byśmy jeszcze żadnego zabezpieczenia. Tylko dzięki nie
ustannej agitacji socjalistów rząd i partje burżuazyjne
czuły się zniewolone do wstąpienia na drogę ustaw so
cjalnych.
„Nie drażnić i nie iść za daleko!" Kapitalistom i
junkrom idzie wszystko za daleko, co dotyczy poprawy
niedoli ludu roboczego. Boć na krzywdzie, na wyzysku
jest właśnie ufundowane ich panowanie. Najdrobniejsza
korzyść, wywalczona dla robotników, jest wyzyskiwaczom
„za daleko idąca“. Junkrom znienawidzona jest szcze
gólniej reforma prawa wyborczego do sejmu; p. Korfanty
wolał swego czasu lasami handel prowadzić w Galicji,
aniżeli upomnieć się o prawa ludu. Widocznie lasy były
mu „bliższe" a prawa ludu za daleko idące". Gdyby so
cjaliści postępować chcieli w myśl bojaźliwego hasła Koła
polskiego, toby klasa robotnicza nigdy nie wydobyła się
z dzisiejszego nędznego położenia. Za to coprawda szlach
cice polscy w Poznańskiem, przyjaciele Koła polskiego
i junkrzy niemieccy na kląsku oraz w całych Niemczech
tern swobodniej mogliby utrzymać lud roboczy pod batem
swego panowania i bez miłosierdzia go wyzyskiwać.
Dlaczego Koło polskie w ten sposób broni bez
prawia, zawartego w ordynacji ubezpieczeniowej i
dokonanego przez junkrów i centrowców? Ponieważ w
głębi duszy czuje tak samo jak tamci, jest taką samą
cząstką dzisiejszego ustroju kapitalistycznego, jak tamci.
Zwolennicy Koła polskiego buchają centrowcom ich
argumenty, aby móc oczerniać socjalizm, który pragnie
dobra klasy robotniczej i w ten „sposób dobrowolnie za
ciągają się w jedne szeregi z rządem i wszelkiemi wro
gami robotników.
Obłudne oblicze Koła polskiego wobec klasy robot
niczej ujawnia się w całej swej brzydocie, gdy się weźmie
pod uwagę stanowisko, jakie Koło zajmowało w spra
wach, które nie dotyczyły robotników, lecz klas uprzywi
lejowanych. Wtedy żaden obrachunek mil jardowy nie
zastraszał ich. Przedewszystkiem przypominamy cła na
zboże i mięso, które Koło uchwalało i przez które junkrzy
rok rocznie zyskują setki miljonów marek, przewyższające
bodaj miljardy. A ile junkrzy ciągną miljonów z wódki
i darów miłosnych?! Nie ze swoich kieszeni, ale z cu
dzych, robotniczych?! Junkrom Koło polskie chętnie wsy
pało w paszczę miljardy, ale robotnikom nie życzy przy
zwoitego zabezpieczenia, które robotnicy przeważnie sami
opłacać muszą.
Nie miało też Koło skrupułów, gdy uchwalało 3 l/2
miljona marek podwyżki myta jednej osobie, która
już miała 16 miljonów marek myta. Lecz robotnikowi,
gdy go nędza, bieda i choroba przycisną, nie życzy
Koło polskie słusznego wsparcia, kilkumarkowej renty.
Przyznają „przyjaciele" robotników od Koła pol
skiego, że wnioski socjalistyczne były piękne a więc
słuszne i sprawiedliwe, ale... oni potępiają socjalistów
i to, co jest piękne, słuszne i sprawiedliwe i stoją po
stronie krzywdzicieli ludu, bryzgając jadem kłamstw na
jedynych obrońców klasy robotniczej, socjalistów.
Cieszymy się, że zwolennicy Koła polskiego tak
otwarcie w tym wypadku obnażają swoje lica. Lud
polski prędzej ich pozna jako wrogów i przy nadcho
dzących wyborach da im zapłaty, na jaką sobie zasłu
gują. Precz z wrogiem nam Kołem polakiem! Górą
socjalna-demokracja!
s?
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Kłamstwa prasy narodowej.
W prasie bytomskiej pokutuje kłamstwo, jakoby so
cjaliści podczas obrad nad ordynacją ubezpieczeniową
stawili wniosek przeciw tajności wyborów starostów
knapszaftowych. Do zmyślenia tego oszczerstwa po
pchnęła narodowców zawiść partyjna. Ponieważ nie mogą
socjalistom nic przypiąć, coby mówiło pozory prawdy,
więc uciekają się do tak niemoralnego środka, jakiem jest
kłamstwo. W ten sposób szerzą demoralizację wśród
ludu. Prawdą jest, że socjaliści nietyłko domagali się

tajności wyborów starostów knapszaftowych, lecz oso
bnymi przepisami pragnęli jeszcze umocnić tę tajność,

ażeby pachołkowie kapitalistyczni nie mieli możności
obejścia przepisów rozmaitemi sztuczkami. Tak samo

żądali sosjaliści, aby wszyscy inwalidzi - górnicy
byli wybieralni na członków, tj. i tacy, którzy już
na kopalni nie pracują, ani też składek nie płacą, ;bo
oni są nieza leżni od kapitalistów i najlepiej mogą
bronić robotników.
To wszystko jest stwierdzone
w protokołach parlamentu. A jednak narodowcy mają
Zwolennicy Koła polskiego coraz
odwagę kłamać.
więcej wyrabiają się na partję łgarzy, którą poczciwy
człowiek gardzić musi.

Zjednoczenie zawodowe
w świetle cyfr.
Przywódcy „Zjednoczenia“ i prasa narodowa chwalą
się, że ich „robotnicza“ organizacja, „Zjednoczenie zawo
dowe“, liczy obecnie 66970 członków. Już przed
dwoma laty opowiadali naiwnym, że Zjednoczenie miało
posiadać rzekomo 54 tysięcy członków. Mając pewne
doświadczenia w ruchu zawodowym, pisaliśmy stale, że
liczba ta jest stanowczo za wysoką. Wskazywaliśmy przy
tem na to, że w sprawozdaniu kasowem nie podano od
dzielnie dochodów z tygodniowych składek członkowskich
w poszczególnych klasach. Oddział górników np. zapro
wadził swego czasu siedmioraką składkę tygodniową, po
cząwszy od 10 a skończywszy na 70 fenigach. Jaki był
dochód ze składek tygodniowych w poszczególnych kla
sach, tego się dotąd nie dowiedzieliśmy. Napróżno zwra
caliśmy dotąd zarządowi Zjednoczeniowemu uwagę na to,
że wszystkie związki zawodowe ogłaszają stale detaliczne
sprawozdanie kasowe, z którego łatwo można wyliczyć,
ile członków posiada dany związek. Leży to w interesie
ruchu robotniczego; lecz zarząd Zjednoczenia pozostał
głuchy na wszelkie uwagi. Zachowanie się zarządu Zje
dnoczenia umacniało nas w tern przekonaniu, że Zjedno
czenie zawodowe liczy znacznie mniej członków niż po
dano w sprawozdaniu.
Przypuszczenia nasze sprawdziły się w zupełności.
Przekonaliśmy się nawet, że nieraz sami byliśmy optymi
stami w sprawie liczby członków Zjednoczeniowych. Za
rząd Zjednoczenia myśli sobie: jak już przesadzać, tó
ale porządnie. Wychodząc z tego założenia, podawa
jeszcze raz tyle członków aniżeli ich Zjednoczenie
w rzeczywistości posiada.
W początkach roku 1910 podawano liczbę członków
zorganizowanych w Zjednoczeniu zawodowem na 54 000.
(Byli nawet tacy, którzy twierdzili, że Zjednoczenie liczy
56 000 członków.) Na obecnem walnem zgromadzeniu
w Poznaniu powiedział p. S o s i ń s k i, że Zjedno
czenie liczyło w początkach 1910 roku nie 54 000, lecz
36 183 członków. Fakt ten podkreślić należy, gdyż
świadczy on o prawdomówności kierowników Zjednocze
nia i jest potwierdzeniem naszych dawniejszych wywodów
dotyczących członków w Zjednoczeniu. A więc na po
czątku roku 1910 albo 31 grudnia 1909, liczyło Zjedno
czenie 36183 członków — obecnie zaś ma posiadać Zje
dnoczenie 66 970 członków. Według tego Zjednoczenie
powinno było zdobyć w okresie sprawodawczym (od roku
1909—1911 30 7 87 członków. Z ust p. Kosińskiego
dowiadujemy się jednak zupełnie coś innego. Powiedział
on bowiem, że Zjednoczenie zdobyło nie 30 787, lecz
10 000 członków. Każdy zrozumie, że gdy w końcu
roku 1909 posiadało Zjednoczenie 36133 członków i do
roku 1911 zdobyło ich 10000, więc żadną miarą nie
może liczyć obecnie 69 970, jeno 46183 członków. Z po
czątku sądziliśmy, że mogła zajść pomyłka. Lecz okazuje
się, że wszystkie pisma narodowe jednozgodnie te cyfry
wymieniają. Więc pomyłka jest wykluczoną. Kładziemy
to na karb slamazarności kierowników Zjednoczenia,
którzy blagują jaK mogą a że na „matematyce“ znają się
kiepsko, więc się sarni z kompromitowali. — Już z tego
wynika, że Zjednoczenie liczy obecnie 46 183 a nie
66 970 członków jak to zarząd centralny podaje. Lecz
i ta liczba wydawała nam się za wysoką, gdyż w takim
razie dochód ze składek członkowskich wynosić powi
nien przeszło miljon marek a nie 700 000 marek, jak to
zarząd Zjednoczenia zawodowego w swem sprawozdaniu
kasowem podaje.
Pomiędzy wnioskami centralnego zarządu znajdował
się taki, który opiewał, że delegatów na walne zgroma-

dzcnia wysłać należy na 500, zamiast jak dotąd na 250
zorganizowanych członków. Wniosek ten zjazd odrzucił,
uchwalając, że na 1000 zorganizowanych wysyłać należy
delegata. Dotąd jednak wysyłało 250 zorgani=
zowanych członków w Zjednoczeniu delegata
1 regulamin ten obowiązywał także na ostatnim
zjeździe w Poznaniu. Więc ilu przypada członków
na liczbę wysłanych do Poznania delegatów. Łatwo się
to da obliczyć. Oddział górników Zjednoczenia po
siadał na zjeździe 82 delegatów? Przez wzgląd, że na
2 50 zorganizowanych przypada jeden delegat, liczy od
dział górników 20 500 zorganizowanych członków. Od
dział hutników posiadał na zjeździe 24 delegatów.
24 -j- 250 = 6000 zorganizowanych członków. Oddział
rzemieślników posiadał na zjeździe 20 delegatów.
20 -j- 250 = 5000 członków. Liczba członków w Zje
dnoczeniu przedstawia się zatem jak następuje:
Oddział górników 20 500 członków
„
hutników 6 000
„ rzemieślników 5 000
razem 31500 członków.
Zjednoczenie posiada — jak widzimy z po*
wyższego — nie 66 970 tylko 31 500 członków.
Gdyby nawet tu lub ówdzie nie wysłano delegata,
co jest nieprawdopodobne, to cyfra 311/, tysiąca dałaby
się — licząc sporo — podwyższyć do 35 tysięcy. Lecz
z drugiej znów strony niejeden delegat zapewne nie całą
reprezentował cyfrę 250 członków, więc raczej obniżyć
wypada cyfrę 31 7* tysiąca. Będąc bardzo sumiennymi
w obliczaniu liczby członków Zjednoczenia, możemy po
wiedzieć, że posiada ono 30 do 35 tysięcy
członków, lecz przenigdy nie 66970 człon
ków.
Czekamy na odpowiedź zarządu Zjednoczenia, cbo
ciąż z góry wiemy, że odpowiedź albo nie nastąpi wcale
albo też będzie wymijającą. Gębaczom od Zjednoczenia
możemy już dziś dać radę, bez względu na to, czy tłomaczenie zarządu nastąpi lub nie, aby sami siebie i dru
gich nie okłamywali, bo to nikomu korzyści nie przynie
sie. Ale narodowcy znani są z tego, że budują gmachy
na kłamstwie, które później okazują się napuszczoną
pianką i w proch się rozlatują. Lecz dla otumanienia
robotnika polskiego jest każdy środek godziwy tym po
bożnym chrześćjanom.

List z Belgji.

Niemało księżulkowie nasi w Polsce nazbierali „za
pomóg" i darów pieniężnych na cuda i modlitwy, a wy
dali owe „bony" na inne zgoła potrzeby. Coś by o tern
Lalutek częstochowski ze swoją „boną" mógł powie
dzieć !
To też i „bony" belgijskie na inne zgoła cele
użyte będą, niż na oświatę ludową i dlatego cała świa
doma część społeczeństwa belgijskiego ostro protestuje
przeciwko polityce szkolnej klerykalów.
Edw.

Przegląd polityczny.
Ziemie polskie.

Zabór pruski.
Co polskie, jest polityczne! Towarzystwo
śpiewu „Chopin“ w O r z e g o w i e skazane zostało na
grzywnę, ponieważ rzekomo jako polityczne towarzystwo
nie zameldowało członków zarządu na policji. Sprawa
przeszła trzy instancje. Sąd nadziemiański we Wrocła
wiu potwierdził stanowisko pierwszych instancji i rewizję
odrzucił. Uzasadnienie wyroku jest wyjątkowe, źe warto
choć kilka ustępów uwiecznić:
Na mocy całego äzerego momentów stwierdziła izba
karna, że towarzystwo „Chopin“ starało się pod pokrywką
śpiewu zrobić z członków narodowo uświadomionych

polaków i przeciwstawić ich w rezultacie tern samem
krańcowo niemieckim współobywatelom. Starało się
również rozwijać ruch wielkopolski zd żający do stwo
rzenia Polski niepodległej przez zmianę istniejących sto
sunków politycznych.
Jeśli się jednakże, jak to czynić należy, weźmie za pod
stawę sądu prawniczego fakta stwierdzone przez sąd ziemianski, natenczas nie może ulegać żadnej wątpliwości, że owo
pomienione towarzystwo nie jest i nie było towarzystwem politycznem. Już sam fakt, że, jak stwierdzono, Starało Się

wytworzyć różnicę pomiędzy ludnością polskiego po
chodzenia a niemcami, potwierdza wniosek, że towa
rzystwo miało na celu wpływanie na stosunki polity
czne, chcąc tern samem spowodować zmianę stosunków i urzą
dzeń państwowych.
Tern więcej usprawiedliwia wniosek ten w danym przy
padku dalsze stwierdzenie faktu, że towarzystwo miało na
celu wprost wielkopolskie dążenia, zmierzające do Stworze
nia samodzielnego państwa polskiego przez zmianę
istniejących politycznych stosunków.

Strach pomyśleć, jakie to wielkie niebezpieczeństwa
groziły „ojczyźnie pruskiej“ w jednem jedynem kółku
śpiewackiem!
Na odstawkę? Do „Dziennika Poznańskiego“
donoszą, że w miejsce ustępującego niezadługo p. Wał-

Bruksela, 6 czerwca.
Polityka szkolna klerykalów belgijskich.
II.
dowa ze stanowiska naczelnego prezesa Wielkiego Ks.
Ponieważ towarzysze belgijscy zgłosili w parlamen Poznańskiego, przyjść ma jako jego następca książę Karol
cie projekt o niewyzyskiwaniu pracy małoletnich w chału Lichnowsky dożywotni członek izby panów, pan na
pnictwie i w warsztatach, kierykali w nowym swym pro Kuchelnie i Grodzisku na Śląsku austrjackim, urodzony
jekcie szkolnym odrazu powiadają:
w 1860 r., syn zmarłego przed 10 laty księcia Karola
Nie wolno wynajmować pracy dzieci, które nie ukoń i Marji księżniczki Croy.
czyły 14 lat.
Czyżby ostatnie utarczki ministra z hakatystami
Lecz sumienie chrześćjańskich „duszpasterzy" utrzy były powodem ustąpienia pana Waldowa, który jest znany
mujących fabryki i warsztaty klasztorne, zaniepokoiło się jako zagorzały zwolennik hakaty.
bardzo. Tedy dodali: Dzieci 13-letnie, o ile przedstawią
Ksiądz Wajda nie chce posłować. „Goniec
świadectwo szkolne z ukończenia nauki początkowej, do Wielkopolski“
z dnia 2 czerwca donosi, że ksiądz Wajda
pracy warsztatowej wynajmowane być mogą.
zamyśla
przy
przyszłych
wyborach już dalej nie posłować.
Naturalnie projekt klerykalny nie mówi nic o wy
Znów
jeden
katolicko*narodowy
złodziej.
zysku dzieci przy własnych rodzicach, którzy nieraz 21/2
roku mające maleństwa zaprzęgają w jarzmo pracy cha Urzędnik banku „Spółka Rolników Parcelacyjna w Po
znaniu" Leon Kochanowski ukradł sumę 35 742,85
łupniczej, bo wyżyć trudno z pracy rąk starszych.
To zresztą nic nie znaczy. Dotychczas niema w mk. Kochanowski miał zanieść list pieniężny z tą kwotą
Belgji żadnego przepisu, stawiającego tamę wyzyskowi na pocztę i to w towarzystwie jeszcze wolontariusza.
dzieci. Przynajmniej obecnie nie wolno będzie wynajmo List istotnie oddał na poczcie i kwit przyniósł do biura.
Jak się następnie wykazało, miał Leon Kocha
wać małoletnie do warsztatów. W tym widać postęp,
nowski, idąc na pocztę, drugi list z tym samym adresem,
ale i to dzięki socjalistom.
Natomiast z powszechnością i obowiązkowością lecz zawierający zamiast pieniędzy — skrawki gazet. Na
nauczania ma się zgoła niedobrze w projekcie rządowym. poczcie oddał Leon Kochanowski ten ostatni list — list
Ojciec każdy, mający dziecko w wieku szkolnym, z pieniędzmi zaś schował. Policja rozesłała na wszy
dostaje według projektu rządowego t. zw. bon na dzie stkie strony telegramy i listy gończe.
„Dziennik Berliński66 zaprzecza wiadomości,
cko, tj. pieniężną zapomogę, którą inkasuje szkoła, do
jakoby miał być kupiony przez posła Napieralskiego.
której dziecko posyłane będzie.
Wysokość zapomogi* wynosi 30 do 36 franków, Ii Pan K r y s i a k umieszcza sążniste oświadczenie w swem
pisemku, w którem znajduje się znamienny ustęp o Woj
cząc przeciętnie 33 franki.
Otóż ojciec niema obowiązku posyłać dziecka do ciechu Korfantym, będącym obecnie od pół roku
szkoły, niema też w tern żadnego interesu, skoro szkoła przeszło na służbie Napieralskiego.
zapomogę, czyli ów bon inkasuje. Kary, za nieposyła„Oświadczyłem — pisze p. Krysiak — to samo
nie dzieci do szkoły, projekt rządowy nakłada śmiesznie także p. Wojciechowi Korfantemu, który mniej więcej
małe. Polegać mają te kary na ogłoszeniu nazwiska przed rokiem przybył do mnie, zaaferowany podobną
ojca (stopień najwyższy) i na urzędowem napomnieniu pogłoską (o sprzedaży „Dzień. Beri." Napieralskiemu.
(stopień wyższy).
Red. „Gaz. Rob.“), aby zapobiedz ewentualnej sprze
Na ów bon- zapomogę składa się w <yi0 pań daży właśnie w ręce p. Napieralskiego."
stwo, Vi® zarząd prowincjonalny i w 3/4 zarząd gminny.
Dziś pan Korfanty sławi p. Napieralskiego, bo jest
Można sobie wyobrazić, co się zacznie wyprawiać on jego panem i chlebodawcą. Trzymaj się teraz ciepło
w Belgji po przyjęciu tego prawa!
p. Korfanty i klnij socjalistów, którzy robotnikom otwie
Ojciec sam wybiera szkołę dla dziecka. Tak tedy rają oczy na „charakterność" polityków narodowych.
robotnik pracujący u fabrykanta-klerykała wybrać musi
Zabór austriacki.
szkołę klasztorną — to jasne. Inaczej straci pracę. Urzę
dnik państwowy musi wybrać szkołę klasztorną — to
Wieszcz narodowy przeciwko solidarności
jasne. Inaczej straci posadę. Chłop ciemny musi wybrać „Koła polskiego66. W toczącej się obecnie walce
szkołę klasztorną — inaczej wyklną go z ambony, po przedwyborczej przypomniał na zebraniu kandydat na
straszą piekłem.
posła adwokat dr. Zygmunt Marek, jak się zapatrywał
A w całym kraju są tylko szkoły świeckie — ko na solidarność „Koła polskiego" wieszcz Kornel Ujejski.
munalne, gminne i miejskie — oraz szkoły klasztorne
Nikt nie wie — mówił tow. dr. Aarek — że nasz
lub kongregacyjne. W szkołach świeckich nauczyciele wieszcz narodowy Kornel Ujejski, autor „Z dymem
muszą posiadać dyplomy państwowe, w szkołach kongre- pożarów", również złamał solidarność Koła polskiego w
gacyjnych może chińczyk nawet nauczać — byleby się Wiedniu a na zgromadzeniu swoich wyborców w Roha
ubrał w habit!
tynie w dniu 8 września 1878 tak scharakteryzował Koło
Nawet bez presji najmniejszej zapomogi wydawane Polskie: „Jeśli gdzie mamy jakie takie znaczenie, to u
szkołom kongregacyjnym podskoczą odrazu według pro panów ministrów. Na posiedzenia nie chodzimy, ale w
jektu rządowego z 7 306 355 franków na 20 000 000 ważniejszych wypadkach gra telegraf i jesteśmy w kom
franków.
plecie. Koło polskie lubi się czasem nazywać opozycyjPomyślcie jeno, 20 miljonów franków rocznie na nem, lecz do walnej bitwy nigdy nie przychodzi. Dziwna
ogłupianie setek tysięcy dzieci, na szerzenie fanatyzmu, opozycja, której przywódca (prezes Koła) zdobywa w
na zapychanie worków judaszowych...
końcu — wysoki dla siebie tytuł. Rząd używa nas za
Z tej polityki szkolnej klerykalów belgijskich wi powolne narzędzie i z tern większą dla delegatów jest
dnieje jasno jedna „międzynarodowa" polityka kleru ka uprzejmością, że za to krajowi nic nie płaci. — Czy po
tolickiego, polityka mieszka, polityka rubla, franka czy trzebuję, Szanowni Panowie, dłużej dowodzić, dlaczego
marki, polityka nawskroś lichwiarska a utracjuszowska.
wystąpiłem z Koła polskiego? Chyba to jeszsze dodam,

że chciałem w parlamencie zabrać głos w interesie Polski, do
czego od Koła nie otrzymałem pozwolenia. — Jeśli p0j.
mujemy najsurowszą karność dla idei, to w niewoli p0.
jedyńczym ludziom nigdy nie pójdziemy — bo to nasze
paladjum ta solidarność, jak ją większość Koła prakty.
kuje, blichtrem jest i piaskiem, na oczy kraju rzuconym [
że nie kraj z niej korzysta, ręczymy naszem sumieniem“.
Wieszcz narodowy, autor chorału: „Z dymem pożal
rów" rzucił narodowi prawdę o Kole polskiem! Czy był
on beznarodowcem ? W duszy jego grała miłość ojczyzny
i myśl o niej i dlatego podeptał urzędowy patrjotyzm Koła
polskiego!

Zabór rosyjski.
Ludność Warszawy. Według danych, zebra
nych przez biuro oberpolicmajstra, ludność Warszawy
1 stycznia r. b. wynosiła 797,093 osoby, w tym 381,771
mężczyzn i 415,322 kobiet; w porównaniu z rokiem poprzednim o 15,914 osób więcej. Zagranicznych podda
nych było razem 12,487 osób. Według wyznań: prawo,
sławnych 31,752, jednowierców 9, staroobrzędowców 177,
ormian - gregorjanów 111, ormiano - katolików 38, rzym
skich - katolików 543,138, marjawitów 2,304, luteranów
14,259, kalwinów 2,861, menonitów 1, baptystów 378,
anglikanów 142, żydów 301,268, karaimów 36, maho
metan 616, buddystów 2 i lamajtów 1 osoba.
Ludność Sosnowca. Według danych statysty,
cznych Sosnowiec w dniu 1 stycznia r. ub. ogólna liczba
mieszkańców Sosnowca sięgała cyfry 99,465. Według
narodowości ogół ludności dzielił się w sposób następu
jący: Polaków 67 986, żydów 18,012, niemców 8,465,
rosjan 2,419, litwinów 741, francuzów 695, tatarów 333,
włochów 23, anglików 14. Ludność wymieniona wyzna
wała religję: katolicką — 65,837, judaizm — 18,012, ewan
gelicką — 11,443, prawosławie — 2,137, marjawityzm
— 1,279, mahometanizm — 40.

Niemcy.
Dernburg znowu dyrektorem banku. Poza
służbowa ekscelencja od spraw kolonjalnych, p. Bernhard
Dernburg, ma wstąpić do dyrektorjatu banku niemieckoazjatyckiego, ufundowanego tylko kapitałem 18 miljonów
marek.
Policja przeciwko czerwonej młodzieży.
W Halli zebrała się w święta zielone młodzież z oko
licy w liczbie 700. W pierwsze i w drugie święto od
były się wycieczki, za którymi żandarmerja urządzała
gonitwy. Urządzone zebrania uznano za polityczne, roz
pędzono uczestników i dokonano kilku aresztowań wśród
młodzieży robotniczej. W drugie święto na zebraniu
aresztowano kierownika wydziału dla młodzieży towarzy
sza Böttge’go a tow. Petersowi nie pozwolono dokończyć
przemowy i wreszcie trzech policjantów go zabrało z try
buny. Młodzież wznosiła okrzyki na cześć uwięzionych,
poczem aresztowano także kilku młodocianych i gości
wypędzono. Prócz tego aresztowano jeszcze zarządcę
parku ludowego, redaktora Casparka i przewodniczącego
wydziału dla młodzieży Götza. Na ulicy dobyła policja
pałaszy i oczyściła ulicę, obsadzając zarazem kilka ulic.
Wieczorem uwięzionych wypuszczono, lecz tow. Petersa
zatrzymano w areszcie.
Szykany policyjne. Na Średnim Śląsku pe
wien amtowy zakazał zeorań socjalistycznych z powodu —
panującej tam zarazy pyska i racic. Na telegraficzne za
żalenie do ministra spraw wewnętrznych, minister wysłał
na ręce prezesa regiencji w Lignicy rozporządzenie, pou
czając amtowego, że z powodu zarazy pyska i racic ze

brań zakazywać nie wolno.

Patrjoci mówią, że są osiami. W miasteczku
Liebstadt w Prusach Wschodnich odbyło się niedawno
temu poświęcenie nowo wybudowanego kościoła ewan
gelickiego. Podczas bankietu, który potem nastąpił,
wniósł superintendent jeneralny Braun z Królewca toast
na cesarza, przyczem powiedział m. i. te wiekopomne
słowa: „Wobec cesarza jesteśmy wszyscy, wybaczcie mi
panowie to dosadne wyrażenie, osłami (Schafsköpfe), tak
bardzo wielkim jest jego umysł, wszystko pojmujący,
obejmujący i przetwarzający". Przynajmniej się przy
znają.

Francja.
Nowa „rewolucja szampańska66. W okręgu
szampańskim znowu wre. Winiarze z okolicznych wsi
maszerują na miasto, gdzie garnison skonsygnowano.
Demonstranci mają być uzbrojeni w rewolwery i strzelać
do żołnierzy, którzy usiłują ich zatrzymać.
Dalsze wieści głoszą, że winiarze znowu się uspo
koili.

Turcja.
Powstanie w Albanji. W Albanji wciąż wre
walka orężna przeciwko wojskom tureckim. Donoszą,
że najsilniejszy szczep Mirydyci się zbuntowali i zajęli
twierdzę Alessio. Mirydyci ogłosili nieza
wisłość Albanji.
Prezydent rządu prowizorycznego Tocchi wydał pro
klamację, która wzywa do ogólnego powstania
i przyrzeka Mahometanom i chrześćjanom równoupra
wnienie. Lud sam rozstrzygnie później, czy woli repu
blikańską, czy monarchiczną formę rządu. Proklamację
tę rozesłano także dyplomatom.

Ameryka.
Wybór prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Wybór nowego prezydenta ustanowiono na 15 paździer
nika b. r.

Meksyk.
Krwawa demonstracja sufrażystek. „New
York Times" donosi z Meksyku, że onegdaj odbyła się
tam demonstracja sufrażystek, przyczem przyszło do bar
dzo poważnych starć. Dziewięć osób zastrzelono.

Marokko.
Wojna w Marokko. Sułtan Mulej Hafid, któ
rego panowanie jest zagrożone przez jego „poddanych“,
zawezwał francuzów dla utrzymania „tronu". Operacje
francuskie w Marokku trwają już dłuższy czas.

«Ag. Havasa“ donosi z Tangeru: Dnia 2 b. m. ko
lumna gienerała Moinier doszła do Ras EI Mas i po za
ciętej walce odcięła marokańczyków, którzy zostali prawie
zdziesiątkowani. Po stronie francuskiej padł lekarz szta
bowy i trzy osoby z legji cudzoziemskiej a 13 żołnierzy
odniosło rany.
Kolumna Gouranda, która wyruszyła celem zwalcza
nia powstańczych szczepów, została zaatakowana przez
szczep Beni Mtir i poniosła znaczne straty.

Międzynarodowy ruch zawodowy
w roku 1909.
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Ukazało się siódme sprawozdanie Międzynarodowego
sekretarjatu związków zawodowych. Sprawozdanie obej
muje 20 krajów. Po raz pierwszy ukazuje się sprawozda
nie z Rumunji. Natomiast z Rosji brak wszelkich da
nych, gdyż tam łapa carska brutalnie gniecie każdy ob
jaw ruchu robotniczego. Połączenia brak jeszcze z
Turcją i Argentynją. Również Australja jeszcze się nie
przyłączyła. Pod względem liczby zorganizowanych ro
botników Niemcy prześcignęły Anglję. Liczba członków
w krajach, należących do Międzynarodowego Sekretar
iatu, przedstawiała się następująco:
1909
1908
Niemcy
2 447 576 (2 382 401)
Anglja
2 406 746 (2 406 746)
Stany Zjednoczone 1 710 433 (1 588 000)
Francja
977 350
(294 918)
Włochy
783 538
(546 650)
Austrja
455 401
(482 279)
Szwecja
148 649
(219 000)
Hollandja
145 000
(128 845)
Belgja
138 928
(147 058)
Banja
121 295
(120 850)
Szwecja
112613
(113 800)
Węgry
85 266
(102 054)
Norwegja
44 223
(48 157)
Hiszpanja
40 984
(44 912)
Finlandja
24 928
(24 009)
Bulgarja
18 753
(12 933)
Rumunja
8515
( ? )
Bośnia-Hercogowina
4 470
(3 997)
Serb ja
(3 238)
4 462
Kroacja
4 361
(4 520)
Razem 9 583 493 (8 669 843)
W międzyczasie związki zawodowe we wszystkich
(krajach znów znacznie wzrosły. Wobec tego z zupełną
ścisłością można powiedzieć, że armja zorganizowanego
robotnika wzrosła na dziesięć miljonów.
Nie wszystkie kraje podały dane o dochodach i rozchodach. W 15 krajach, skąd sprawozdania takie nadeszły miały związki zawodowe 132 253 228 mk. dochodu
i 117 639 115 mk. rozchodu oraz stan kasy w wysokości
182 936 115 mk. Większe pozycje wydatkowe stanowią:
wsparcie dla bezrobotnych 22 miljony, wsparcie na czas
choroby 21 miljon, na strejki i lokauty 261/* miljona
marek.
Nieomal w żadnym kraju ruch zawodowy nie jest
jednolity. Wszędzie istnieją inne kierunki, jak związki
chrześćjańskie i t. p. W całości pokaźny ten tom ze
sprawozdaniami o 247 stronnicach świadczy o potędze
ruchu, który ogarnia coraz szerzej robotników, chcących
się wyzwolić z dzisiejszego jarzma i zdobyć sobie należne
stanowisko. Żadna siła ziemska nie jest w stanie powstrzymać prądu, rwącego naprzód klasę robotniczą do
jaśniejszych wyżyn ludzkiego bytowania.
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Założenie Towarzystwa „P. P. S.“ jest
rzeczą karygodną 2 Na wniosek prokuratora wy
znaczył sąd bytomski karę w wysokości 15 marek lub
5 dni aresztu na tow. L. Podemskiego za przekro
czenie paragrafów 15, 12, 18 ustęp 7 i 19 ustawy o ze
braniach i towarzystwach.
To w. Podemski wniósł o rozstrzygnięcie sądowe,
które się odbyło 30-go maja przed sądem ławniczym
w Bytomiu. Oskarżony tow. P. przedstawił sprawę, jak
miała miejsce. W dniu 2-go lutego t. r. urządzał zebranie załogowe dla resterzy z huty Łazy w Piekarach.
Lecz zebranie odbyć się nie mogło, gdyż 2 majstrów i 8
urzędników policyjnych obstawiło drogę, prowadzącą do
lokalu. W ten sposób robotnicy zostali odstraszeni i nie
przybyli na zebranie, gdyż byliby musieli przez kordon
policji przechodzić.
Widząc, że zebranie się nie odbędzie, powiedział
tow. P. komisarzowi, że zebranie wypadnie. Następnie
udał się z powrotem do lokalu, w którym się zeszło
kilkunastu górników i 2 hutników. Po rozmowie byli
wszyscy tego zdania, że koniecznością jest założenie
Towarzystwa P. P. S. W tym celu zostały napisane
zaproszenia i wręczone obecnym, aby wzięli udział
w zamkniętem kółku. Drzwi zamknięto od przodu, poczem tow. P. rozpoczął wykładać ustawy „P. P. S.“
Policja, która stała na drodze mogła się każdej chwili
o tern przekonać.
Urzędnik kryminalny Bulla zamiast to uczynić,
zwołał dzieci pod okna i kazał śpiewem przeszkadzać
zebraniu.
Ponieważ prawo nic nie przepisuje o zakładaniu
towarzystw, więc do założenia można pogadanki użyć.
Z powyższych powodów tow. P. stawił w końcu
wniosek o uwolnienie od kary, gdyż ustawy nie prze
kroczył.
Sąd był jednak innego zapatrywania i podwyższył
jeszcze nawet karę do 24 mk.
W uzasadnieniu stwierdził przewodniczący:
„Oskarżony robi wrażenie bardzo inteligientnego
człowieka a wywody jego wskazują, że zna prawo bardzo
dobrze. Zebranie było publiczne i oskarżony o tern wie
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dział, gdyż się bardzo sprytnie do sprawy zabrał, chcąc
w ten sposób prawo ominąć. Ponieważ do lokalu mogły
wstąpić każdej chwili i inne osoby, dlatego należy przy
puszczać, że i przybyłe osoby miały dostęp. Z powyż
szych przyczyn kara musiała być jeszcze podwyższona*.
Przeciw wyrokowi założono apelację. Niepodobna, aby
ten wyrok mógł się ostać, gdyż inaczej w Prusach nie
byłoby możności w legalny sposób założyć towa
rzystwo.
Ludwik Chojnicki
W Krakowie umarł
tow. Ludwik Chojnicki, blacharz w warsztatach kolei
państwowych. Był jednym z najstarszych i najgorliwszych
członków organizacji kolejarzy, należąc do niej i pracując
w niej 15 lat. Zajmował w organizacji wybitne stano
wisko. Niezmordowany agitator i popularny mówca
występował na wszystkich zgromadzeniach jako nieustra
szony szermierz myśli organizacyjnej. Umarł po kilkotygodniowej chorobie po dokonaniu na nim ciężkiej
operacji.
Przeciwko pogromom czarnosecinnym.
Zawsze ilekroć rząd carski był w jakim kłopocie, naj
dogodniejszym dla niego sposobem odwrócenia od siebie
oczu ogółu było podjudzanie ludności chrześćjańskiej do
pogromu żydów. W ostatnim czasie bardzo intensywną
prowadzili agitację w tym kierunku czarnosecińcy rosyjscy.
Wobec tego centralny komitet P. P. S. w Warszawie
rozrzucił po całym kraju odezwę, w której powiada m. i.:
„Fala pogromów żydowskich Polski nie dosięgła. Roz
biła się ona o świadomość polskich mas pracujących, o ich
kulturalność i gotowość do natychmiastowego rozprawienia
się z organizatorami pogromów. W Siedlcach rząd musiał
puścić na ludność żydowską rozbestwione żołdactwo, aby wy
wołać pogrom Ręka polskiego robotnika i chłopa polskiego
nie splamiła się krwią żydowską, przelewaną w interesach
caratu, a zorganizowany pod naszym sztandarem rewolucyjny
proletariat tłumił w zalążku wszelkie próby przeszczepienia
na polski grunt praktyk czarnej sotni rosyjskiej.
I dlatego musimy się mieć na baczności. Obowiązkiem
każdego towarzysza jest dołożyć jak najczynniejszych wysił
ków, aby nikczemne plany rządowe spełzły na niczem. W tym
celu należy dbać o stłumienie agitacji pogromowej w zarodku,
nie cofając się przed najbardziej stanowczemi wystąpieniami
wobec wysłanników rządowych, nawołujących do pogromów.
Nie możemy dopuścić do tego, aby się kraj nasz splamił czy
nami, któreby go hańbą okryły. Nie możemy dopuścić do
tego, aby czarnosecińcy rosyjscy czuli się w Polsce jak u
siebie w domu. Musimy stwierdzić, że socjalistyczny prole
tarjat, tak chrześćjański, jak żydowski, ożywiony jest jedną
tylko myślą, wyzwolenia kraju przez wspólną walkę z więzów
ucisku i wyzysku ! “

Działalność oświatowa w belgijskiej partji
rob. Niedawno w belgijskiej partji rob. założona została
centrala oświatowa, pozostająca pod kierownictwem gieneralnej partji oraz komisji związkowej i związku koope
ratyw. Jest to wobec zaniedbania, w jakiem się dotych
czas znajdowała w Belgji gruntowna praca oświatowa i
niski stopień wykształcenia teoretycznego w partji, znaczny
krok naprzód.

Korespondencje.
Dąb. (Jak narodowo-demokratyczni
agitatorzy tumanią lud po zgromadze
niach i jak piszą o ich przebiegu w gaze
tach.) W niedzielę dnia 28 - go maja odbył się na
Józefuwcu wiec partji narodowo - demokratycznej, na
którem towarzysz S w a d ź b a miał zaczepiać osobę pana
Korfantego, jak to podaje „Gazeta Ludowa* z dnia 30-go
maja nr. 88, pisząc: „Wyzywał on osobiście na posła
Korfantego i t. d.“. To się nie zgadza z prawdą. Na
zwał on partię narodowo - demokratyczną i wszystkie jej
związki niedołężnemi w walce ekonomicznej i politycznej
i stawiał p. Korfantego jako przykład, mówiąc, że z ich
polityką nie zajdą dalej, jak do Bytomia, gdzie p. Kor
fanty zaszedł.
Na zapytanie otrzymał towarzysz K o w o 1 odpo
wiedź, że partje narodowo - demokratyczna i socjalnodemokratyczna mają ze sobą dwa wyrazy wspólne, to, że
są partjami demokratycznemu Zaś partja narodowodemokratyczna ma na oku jedynie interesy narodowe
i broni jedynie tylko społeczeństwa polskiego. Dalej roz
wodził się mówca pan Feliks Kasprzak o socjalnej
demokracji w ten sposób, że socjalna demokracja chce
bronić wszystkich narodowości, stwarzając tak zwaną
internacjonale, ale to jest niemoźliwem i prowadzącem do
wielkiego nieładu jak niemoralności, kradzieży, morder
stwa i t. p. Mówił, że socjaliści chcą żyć jak świnie
i porównał to z wieżą babel, która przez dopust boży
miała być nie dokończoną. Dążenia socjalistów — mówił
— są jednym słowem tylko marzenia, które nigdy nie
wejdą w życie. Dalej mówił że weterani narodowej
demokracji pochodzą od socjalnej demokracji a odwrócili
się od niej, widząc w niej wszelkie powyżej podane
błędy.
To paradne ! Najpierw partja narodowo - demokra
tyczna broni. interesów społeczeństwa polskiego. Kie
rownicy związków, opartych na stanowisku narodowodemokratycznem przemawiają w ten sposób na zgroma
dzeniach i czynią tak jakgdyby nie wiedzieli, że żyjemy
w ustroju kapitalistycznym, w którym mamy „kapitalistów
i robotników*. W dzisiejszym ustroju kapitalistycznym
mamy do czynienia z społeczeństwem kapitalistów czyli
z bogaczami i wyzyskiwaczami i z społeczeństwem
robotniczem czyli z biednymi i wyzyskiwanymi. Naro
dowość z wyrazem „społeczeństwo* niema nic wspólnego.
Partja narodowo-demokratyczna mówi, że broni społeczeń
stwa polskiego, lecz nie mówi, czy broni wyzyskiwacza
czy wyzyskiwanego. Z dotychczasowej taktyki narodowej
demokracji wiemy jednakowóż, że broni tylko klasę po
siadających tj. panów bogatych, ale nie jest na tyle
uczciwa, aby do tego się otwarcie przyznała, tylko mówi,
że broni także klasę biedną. Ale o tern już dawno
wiemy, że dwom panom służyć nie można, że jednego
się zdradza: narodowi demokraci czynią to względem
robotników. Wszak mamy liczne dowody na to, jak oni

bronią robotników a jak kapitalistów! Wiemy o tern, jak
przedstawicielstwo ich, Kolo polskie, we wszystkich trzech
zaborach zaprzedawało i zaprzedaje rządom lud roboczy
polski. Naiodowi demokraci uchwalają w mig mil jony
na wojsko a tak samo da na mięso i chleb. Chcieliby
wygłodzić lud pracujący. Tak samo ma się sprawa
z prawem koalicyjnem, z reformą wyborczą a w naj
nowszym czasie z prawem zabezpieczeniowem.
Dalej, że weterani narodowo - demokratycznej partji
wyszli z partji socjalno - demokratycznej a widząc wszy
stko w niej błędne i ciężkiem do przeprowadzenia, utwo
rzyli partję narodową. Odwrócili się od niej dlatego,
że nie znaleźli w niej pola do zaspokojenia swych am
bicji, że zobaczyli w niej jedyną partję, która broni
szczerze klasy robotniczej. Utworzyli partję narodowodemokratyczną po to, aby za pomocą narodowości
i religji tumanić lud i wyzyskiwać go z grosza i dla
celów politycznych. Od demagogów czyli oszukiwaczy
ludu roi się w tej partji.
A teraz, że ze wszystkimi narodowościami nie można
iść zgodnie, że wynikłoby z tego wiele niemiłych rzeczy.
Panowie z narodowej demokracji czynią tak, jak gdyby
nie wiedzieli, że
właśniedziś to wszystko w życie
wchodzi, co oni socjalnej demokracji na przyszłość wróżą.
Dziś właśnie gnębi nas hakatyzm, dziś szerzą się wokół
kradzieże, mordy, niemoralność i przestępstwa różnego
rodzaju. Ale o tern ten pan milczał. Mówił tylko, że
socjaliści żyją jak świnie, milczał ale o tern, że oni chcą
żyć ze świniami, bo wszystko, co socjalistom wróżył, jest
już w dzisiejszym ustroju kapitalistycznem a ten to po
rządek chce narodowa demokracja utrzymać na wieki.
Bracia robotnicy! Nie dajcie się takim oto macherom narodowym ogłupiać, oni wyzyskują was za pomocą
religji i narodowości. Wstępujcie do Polskiej Partji
Socjalistycznej
i czytajcie
jedyne pismo robotnicze,
którym jest „Gazeta Robotnicza“.
Zaborze. (Kopalnia „Wolfgang* — szyb
Elżbiety).Na kopalni
hrabiego Ballestrema mamy
najlichsze zarobki. Dyngi są tu tak liche, że górnicy już
nawet ani 4 marek zarobić nie mogą. Na filarach zrobi
pan Bergverwalter 24 fen. dyngu górnikom a szleprom
13 lub 14 fen. I za ten marny dyng mają ludzie familię
utrzymać i przyodziać! Ale zawiadowca kopalni nie pa
trzy na to, tylko pokazuje, że mieszkają w pańskich ko
szarach i tam mogą sobie chować co chcą i tam mają
mniejsze komorne i nie potrzebują tyle podatku do gminy
płacić, jak prywatnie. Dlatego też na tej kopalni pano
wie dążą do tego, aby móc tyle koszar pańskich wysta
wić, żeby tam wszystkich górników pomieścić i ich móc
nareszcie chlebem i wodą wypłacać. Już teraz nie wiele
do tego brakuje. Robią sobie z tym nierozumnym gór
nikiem górnośląskim co im się jeno podoba, a osobliwie
u nas na kopalni „Wolfgang“. Jak zgniłe zarobki są,
tak też potem i ta wypłata idzie zgniło: jak przyjdzie
zaliczkę (Vorschuss) wypłacić, to sobie przyjedzie pan
szychtmajster do cechowni, tam sobie wygodnie usiądzie
za stołem z panem Bergverwaltrem i najprzód sobie wąs
szczotką poczesze i z panoczkami się rozmówi a potem
dopiero dadzą pieniądze do liczenia. A ty spracowany
górniku jeno sobie stój a czekaj cierpliwie, aż im się
spodoba wypłacać i to jeszcze jeden szychtmajster na tylu
górników (około 700—800) I też niejednemu dostaną się
jego ciężko zapracowane grosze może około 6 godziny
wieczorem; wtedy mu się już wszystkiego odechce. No
cną szychtę wypłacają najprzód a potem dniową. Czasby
też już był, żeby w to pan assesor albo pan dyrektor
zajrzał na tylu robotników, aby ze dwuch szychtmajstrów
przysłał, ażebyśmy nie potrzebowali na swoje mozolnie
zapracowane grosze tak długo czekać. Robotnicy na ko
palni „Wolfgang* są jeszcze bardzo zacofani. Nic nie
można powiedzieć o organizacji; większa część mieszka
w koszarach pańskich. Jeżeli się ktoś odważy ludziom
powiedzieć coś o organizacji, to już na drugi dzień szty
gar lub dozorca wszystko wie i po lekku dochodzi aż do
Bergverwaltra i już też człowiek jest za wrotami. Gór
nicy na kopalni „Wolfgang* są sobie sami winni, że tak
marne stosunki istnieją, i że panowie robią z nimi co
chcą. Wydział robotniczy tak samo nie ma wielkiego
znaczenia ani też mężowie bezpieczeństwa. Mąż bezpie
czeństwa, jeżeli obchodzi pole ze sztygarem do południa,
to potem musi iść sobie dalej do przodku robić. Podług
prawa należy mu się wtenczas na południe wyjechać i
powinien całą szychtę dostać, ale o tern nie chcą pano
wie ani słychać.
Tak, bracia górnicy na kopalni „Wolfgang“; dopóki
będziemy spać z otwartemi oczami, to nasi panowie będą
robić z nami co im się będzie podobać. Jeżeli chcemy
nasz marny los polepszyć, musimy się organizować we
wolnych związkach zawodowych, wstępować do związku
górniczego bochumskiego, do Polskiej Partji Socjalistycz
nej i czytać „Gazetę Robotniczą“, a wyrzucać szmaty pań
skie, bądź to w niemieckim czy polskim języku, które
tylko ogłupiają i oszukują robotników.
Wszystkowiedzący.

Przegląd społeczny.
Górnicy środkowych Niemiec w okolicy Zeitz,
Weissenfels, Altenburg i na Górnych Łużycach już od
tygodni toczą walkę strejkową. Właściciele kopalń węgla
brunatnego starają się za wszelką ceną o spędzenie jaknajwiększej liczby łamistrejków ze wszystkich stron świata.
Te plany magnatów kopalnianych należy w niwecz obró
cić. Wszystkim nieświadomym, którychby mogli ująć w
swe sieci, należy zwracać uwagę na toczącą się walkę i
od wyjazdu w tamtejsze okolice odmawiać. Obwód wę
glowy środkowych Niemiec należy omijać, aby walczącym
braciom nie zaszkodzić. Niech żyje solidarność robo
tnicza!
10. kongres związku metalowców.
W
święta rozpoczął swe obrady w Mannheim 10. kon
gres związku metalowców. Obrady rozpoczęły się pod
potężnem wrażeniem, że związek metalowy doszedł już
do pół miljona członków. Obecnych jest 209

delegatów a oprócz tego szereg przedstawicieli roz
maitych ciał. W pierwszy dzień wygłoszono szereg mów
powitalnych.
Dnia 6 czerwca powitał kongres jeszcze krótkiemi
słowy poseł Frank, poczem przewodniczący związku
Schlicke przedstawił sprawozdanie. W następującej
dyskusji grają wielką rolę zajścia w Hamburgu, gdzie
wynikł konflikt pomiędzy kierownictwem związku a człon
kami. — Severing z Bielefeldu radzi wysłać do rządu
memorjał o położeniu hutników i utworzyć centralne
miejsce do zbierania materjału w celu uprawiania agitacji
wśród hutników i werczan.
W Łodzi w oddziale przędzalni Tow. akc. Leonhardta Woelkera i Gebhardta, zatrudniającym 400 robot
ników, rozpoczął się strejk. Robotnicy żądają podwyżki
pracy o 20 */<>• Towarzystwo z powodu bezrobocia robot
ników zamknęło przędzalnię wraz z oddziałami pomocniczemi. — W kilkudziesięciu warsztatach stolarskich
czeladnicy porzucili pracę, żądając lepszych warunków.
Znaczną ich ilość — 270 — aresztowano, z nich 85
uwolniono.
W Warszawie trwa strejk w gazowni. Zarząd
gazowni w ostatnim cenniku, wydanym w dniu 15 maja,
w odpowiedzi na żądania pracowników, podwyższył płacę
przy niektórych robotach o 10—15 proc., robotnicy
jednak na te ceny się nie zgodzili, żądając przyjęcia cen
przez nich postawionych. Rokowania trwają. Przy wszy
stkich warsztatach instalacyjnych ustawione zostały poste
runki policyjne. W sprawie tej udawała się do oberpolicmajstra delegacja robotników z prośbą o cofnięcie
posterunków, ponieważ bezrobocie ma wyłącznie charakter
ekonomiczny. Oberpolicmajster obiecał przychylić się do
tej prośby, żądając tylko od pracowników spokojnego
zachowania się.

Baczność!

Nowa Wieś.

Baczność!

Zebranie ludowe
pod gołem niebem
odbędzie się w niedzielę, dnia 11-go czerwca po południu
o godzinie 3, na podwórzu tow. Mol la w Nowej Wsi, ulica
Prywatna (Privatweg).

Przemawiać będzie tow. L. Podemski z Bytomia.
0 liczny udział mężczyzn i kobiet uprasza
Pozwolenie jest udzielone. .
ZWOŁUJĄCY.
Po zebraniu odbędzie się w lokalu związko
wym posiedzenie tow# P. P. S. Porządek dzienny:
Stawianie wniosków i wybór delegatów na górnośląską
konferencję Polskiej Partji Socjalistycznej.

Dział gospodarczy.
Ożywienie w przemyśle. W ostatnich czasach
pisma donoszą z Zagłębia Dąbrowskiego, że widoczne
jest tam znacznie ożywienie w przemyśle bawełnianym.
Fabryka Schöna, Tow. „Zawiercie" i inne otrzymały duże
zamówienia do Cesarstwa. Ożywienie w przemyśle żela
znym, jakie nastąpiło jeszcze w r. z., nietylko nie słabnie,
lecz przeciwnie, wzmaga się wskutek coraz większych za
potrzebowań kotłów, rur i t. p. przedmiotów.
Opole. (Znakomity interes). W pobliskich
Chrapkowicach istnieje papiernia, której głównym
akcjonarjuszem jest Henckel Donners marek. Kapitał
akcyjny wynosi miljon marek i przyniósł bogatą dywi
dendę, do czego przyczyniły się także niesłychanie niskie
zarobki. Za rok 1910 rozdano nie mniej jak 2 0 proc.
dywidendy. Jednocześnie podwyższono kapitał do
l1/«, miljona, aby jeszcze pomnożyć zysków. O dokładce
robotnikom w zarobku nie ma oczywiści mowy. O to
będą robotnicy musieli dopiero walczyć, inaczej nic nie
uzyskają.

Wolność zebrań na Górnym Śląsku.
Na niedzielę 11 czerwca zameldował tow. J. B iniszkiewicz wiec pod golem niebem na Borze pod
Mikołowem. Zameldowanie wysłano dnia 22 maja do
amtowego w Smiłowicach i nareszcie po dwóch ty
godniach nadeszła następująca odpowiedź:
Amtowy w Smiłowicach, dnia 6 czerwca 1911.
Odmawia się zezwolenia -na odbycie zgroma
dzenia pod gołem niebem na gruncie Wincentego Kontnego
na Borze w dniu 11 b. m, ponieważ W pobliżu Znajdują

się zabudowania ze słomą i dlatego obawiać się na
leży pożaru, jeżeli mężczyźni i młodzież zjawi się na
zgromadzeniu ze zapaloneml cygarami i fajkami.

Sąd po naradzie wydał wyrok skazujący p. Wolskiego Rn-yrWipn Tow- p- p- s- w niedzielę 11 - go b. m. o godz. 3
po południu w lokalu związkowym na szosie nr. 14
na 10 mk. kary lub 2 dni aresztu. W uzasadnieniu po nU4U£lCM.
Ref. tow. Winiecki.
wiedziano: Wprawdzie sąd uznał to za pochód publiczny,
Kolo śpiewackie „Naprzód* odbędzie lekcję %
lecz nie stwierdzono, czy pan Wolski go sam prowadził. Nowa Wieś. niedzielę 11 b. m. o godzinie 31/2 po poiud.
Przez planty przy tarnowskiej szosie szła najprzód wię w lokalu p. Molla na ul. Prywatnej.
ksza grupa ludzi, potem mniejsza. W tyle pozostało kilka NOWcl WieŚ ToW’
P'- S' W niedzielę 11-go b. m. zaraz p0
wiecu publicznym u Molla na ulicy Prywatnej.
osób, do których — jak stwierdzono — zbliżył się Wol
ski, nagląc do pośpiechu i przyłączenia się do pochodu. 7üFlP7P Towarzystwo Polskiej Partji Socjalistycznej w niedzielę
dUI 4tJ. 11 czerwca o godzinie 3-ej po południu w lokalu związ
Dlatego wraz z drugimi kierował pochodem i wspólnie kowym,
ul. Ogrodowa 29. Ref. tow. Dróżdżka.
go prowadził.
7dhfll*7P Towarzystwo Polskiej Partji Socjalistycznej w niedzielę
Z powyższego każdy obywatel-polak — wszystko fctiUUI 6C. 11 czerwca o godz.
przed po#, w lokalu pana
jedno czy narodowiec lub socjalista — zrozumie, że w
Freunda. Ref. tow. Caspari.
państwie pruskiern na przechadzki w większej liczbie cho PaWłÓW ■r°W' P ^
w niedzielę 11 czerwca o godzinie
dzić nie wolno, nie chcąc narazić się na kary. Takie
przed południem w lokalu tow. Kulpy. Referent tow.
Cepernik.
przechadzki polaków są pochodami, na które potrzeba
pozwoleństwa policji pruskiej. Jak polacy chcą użyć I inlniZ Lekcja tow. śpiewu .Lutni a* w niedz. ligo czerwca
przechadzki, to niech latają jak dzikie kaczki w pojedynkę. L! plliy. w lokalu związkowym o godz. 7 wieczorem.
P. P. S. w niedzielę 11 czerwca
Wtenczas i li tylko wtenczas nie przekroczą prawa pru Świętochłowice. Tow.
o godzinie 4-ej po południu w lokalu po
skiego. A system ten pruski popiera jeszcze Koło pol siedzeń. Ref. tow. W. Kuss.
skie, głosując za podatkami i mytem królewskiem, a Miprhnuiirp Tow. P. P. S. ll b. m. o godz. 3-ej po południu.
zwalczając w niechlujny sposób jedynych zdecydowanych ImuullU WlUC. w lokalu tow. Miemczyka w Miechowicach, ulica
Repneńska 7. Ref. tow. Czajor.
wrogów tego systemu, socjalistów.

Z Górnego Śląska.
* Król. Huta. (Wybory do sądu procede
rowego.) 17-go lipca r. b. odbędą się w hotelu „Graf
Reden“ na południową, a w „Hotelu Królewsko-huckim"
na północną część miasta wybory 9 ławników i 10 człon
ków do sądu procederowego.
— (Przebudowanie stacji w Świętoch
łowicach.) Rozpoczęto budowę nowego dworca,
który stanie w centrum gminy bismarckhuckiej; mają tu
stawać także pociągi pośpieszne. Gmina świętochłowicka
natomiast uzyska przystanek dla pociągów osobowych,
kursujących na linji Ćhebzie—Katowice. Koszta przebu
dowy wyniosą 2 390 000 mk.
* Gliwice. (Pożar kinematografu.) W
pierwsze święto spalił się tu kinematograf, ustawiony
na placu przy „Neue Welt“, zapewne wskutek krótkiego
spięcia. Ludzie z biedą zdążyli się uratować, ponieważ
nagle wszystko stanęło w płomieniach. Właściciel Staroszczyk w Zaborzu, który nie był pono zaasekurowany,
ponosi szkodę 30 000 mk., ponieważ wszelkie nraszyny
stały się nieużyteczne.
* Pszczyna. (Niegodziwy uczynek.) We
wsi Golasowice został postrzelony w pierwsze święto
wieczorem jadący rowerem piekarz Walenty Cyron
z Wielkiego Chełmu i ciężko raniony. Sprawca
ma być niejakiś Kałuża, który bez najmniejszej przyczyny
trzy razy strzelił do Cyrona.
* Opole. (Piorun.) Podczas burzy w poniedziałek
uderzył piorun w posiadłość Oszoka w Chrościcach. Oszok znajdował się w izbie i został zabity
na miejscu. Jedno z jego wnucząt dotknął grom i je
spalił w połowie; dwoje innych zostało ciężko zianionych
a reszta (troje) porażonych. W pobliskim chlewie spaliła
się krowa.

RułfiSn Towarzystwo Polskiej Partji Socjalistycznej w niedzielę lj
DJ lulle, b. m. o godzinie 2 V2 w lokalu związkowym. Referent
tow. Caspari.

Mikülczyce

Towarzystwo p> p- s- 11 b. m. o godzin e 2-ej po-

poł. w nowym lokalu, ul. leśna (Waldstr.) nr. 6.
Referent tow. Trąbalski.
Pharlfittonhnf* Towarzystwo Polskiej Partji Socjalistycznej
\Jliexl IU llulfiElU I. w czwartek 15 b. m. o godzinie 3 po południu
w lokalu pana Spyry. Ref. tow. Biniszkiewicz.
POZnań Lekcie tow* śpiewu .Lira" odbywają się co środę o>
godzinie S1/» na salce pana dyrygenta, ul. Posadowskiego
nr. 14 a na parterze na prawo. Nowych członków przyjmuje się na
każdej lekcji. O punktualne przybycie uprasza
Zarząd

RPI*iin

Towarzystwo P. P. S. w poniedziałek 12 czerwca wieczoDCI liii. rem o godzinie 8 % u t. Kubaczewskiego, Engelufer 2
nadzwyczajne zebranie.
QrhiPfhprl/ Towarzystwo Polskiej Partji Socjalistycznej w nieOlillll I livuIX. dzielę 11 - go b. m. po południu o godzinie 4 - e$
w lokalu pana Fritz Koch w Schiffbek, ulica Hamburgerstrasse 47.
yprnp Tow. P. P. S. w niedzielę 11 b. m. o godz.
po
«ICS 11V* południu
nnłnrinin w lnkalii
C.jłnnknwif* powinni
nnwinni się
sip*
lokalu n.
p. Romma
Bomma. Członkowie
wszyscy stawić punktualnie.
FWmimrl Zebranie Towarzystwa Polskiej Partji Socjał. w nieDul ŁlliUllU. dzielę 11 czerwca o godz. 10 przed poł. w lokalu,
pana Kortmanna przy Borsigplacu narożnik Osterholzstr. Z powodu?
różnych ważnych spr«w liczny udział koniecznie potrzebny.
Rrpmpn pot>' Pow- Spiewacko-dramatyczne „Wolna myśl“ odDl CHICH, bywa swe lekcje śpiewu w każdy wtorek i czwartek
każdego tygodnia w lokalu .Wolnych. Turnerów“ Wartburgstr
109/111.

Książki
nadesłane redakcji „Gazety Robotniczej“.

Spółka nakładowa „Książka" w Krakowia, ul. Stra
szewskiego 20.

Bolesław Limanowski: Szermierze wolności
(Emilja Piaterówna — Jan Olbrych Szaniecki — Józef
Żaliwski — Karol Bogumił Stolzman — Wiktor Heltman
Z Poznańskiego.
— Wojciech Darasz — Ludwik Mierosławski — Walery
* Poznań. (Pod zarzutem krzywoprzy Wróblewski. (Stron 285. Cena 8 koron.
sięstwa) aresztowano w tych dniach w Poznaniu z roz
porządzenia prokuratorji dawniejszą właścicielkom ajątku Magdalenę Jeske. Przy składaniu przysięgi ma
nifestacyjnej nie podała podobno gotówki w kwocie
28 000 marek, które wysłała bratu do Ameryki, dokąd
miała zamiar wyjechać. Twierdziła, że te pieniądze bratu
podarowała, co się miało okazać nieprawdą.
mk.
* Gniezno. (Niezwykłym procesem) zaj
Ksiądz van den Brink, Ksiądz katolicki
muje się gnieźnieńska Izba karna. Oskarżonym jest nau
socjalnym demokratą............................... 0,10
czyciel Badyna z Niemcza, i to o bezimienne listy, wysy
Poseł Daszyński, O formach rządu .... 0,30
łane do posiedziciela Wenndorffa i do wielu innych osób
— Pogadanka o socjaliźmie............0,10
oraz władz. Rozmaite listy znaleziono w Janikowie,
Ksiądz
Göhre, Katechizm wyborczy .... 0,15
także u oskarżonego, a na cmentarzu w Mielnie pudełko
Socjalna demokracja a wojsko...............0,05
od cygar pełne takich listów. Już raz skazano B. na
8 dni więzienia. Proces podjęto na nowo; wydały się
A. B. J(ędrzejowski), Walka o swobodę
nowe szczegóły, obciążające oskarżonego. Zapozwano
prasy w Anglji......................................0,15
ogółem 33 świadków i 3 rzeczoznawców.
Karol Kautsky, Podstawy socjalizmu . . . 0,20
* Gniezno. (Narodowiec d e n u n c j a n t e m).
P. Kampfmeyer, Socjalna demokracja
Donoszą „Lechowi“ z Rogowa: W Bogowie istnieje Towa
w świetle historji kultury.................... 1,—
rzystwo przemysłowców, a z jego łona wywiązało się kółko
Ferd. Lassalle, O istocie konstytucji. . . 0,35
śpiewackie, które ćwiczyło dwa razy tygodniowo w lokalu
B. Limanowski, Rozwój przekonań demo
pana Kanclerza. Nie podobało się to p. A. Kopeckiemu,
kratycznych w narodzie polskim.... 0,65
członkowi zarządu towarzystwa, który w zeszłym roku
Ośmiogodzinny
dzień roboczy .................... 0,10
piastował nawet zarząd zastępcy prezesa. — Pan ten spro
F.
P(erl),
Systemy
wyborcze w najważniej
wadził z ulicy „szpicla“ pod okna lokalu, w którym od
szych państwach konstytucyjnych . . . 0,25
bywały się ćwiczenia i kazał słuchać, czy członkowie nie
F. P(erl), Komunizm w pierwotnem
śpiewają pieśni patrjotycznych. Oprócz tego p. Kopecki zachrześćjaństwie......................................o, 15
denuncjował p. Kanclerza, że u siebie toleruje takie śpiewy.
Nie do uwierzenia!
S. Posner, Domy ludowe w Belgji .... 0,10
Przeciw militaryzmowi............................. o,20
Ze wszystkich stron.
Wojewódzki, Znaczenie związków zawo
* Cholera. Pasażer parowca „Saksonia", emigrant
dowych ........................................
o,25
węgierski Bernis, który wracał z Ameryki przez Tryest
E. Vandervelde, Ustrój socjalistyczny . . . 0,60
do domu, umarł na azjatycką cholerę. Z Konstantyno
pola donoszą, że w Samsun zmarło w jednym tygodniu
45 osób na cholerę, a w Smyrnie 5 osób.

Ważna literatura agitacyjna.

Księgarnia „Gazety Kobotniczej“
Katowice.

KaSendsirzyk zebrań.
lub Tow. Polskiej Partji Socjalistycznej w niedzielę 11 czerwca
r<£U. o godz. 3 po poł. u to w. Czapli w Dębie, starowiejska
ulica nr. 3. Referent tow. Okoń.

Do dzisiejszego numeru dodatek „Po Pracy".

Amtowy.

Zaznaczyć należy, że zabudowania są znacznie od
dalone od miejsca zebrania, ale pomimo to muszą posłu
żyć na to, aby uniemożliwić zgromadzenie. Oczywiście
przeciwko postępowaniu amtowego wniesione zostanie
zażalenie.
Policja uważa przechadzki polaków
za pochody.
Jak wiadomo pan Wolski z Bytomia został
ukarany za urządzenie pochodu po plantach bytomskich. We
wtorek 6 czerwca odbył się ponowny termin przed sądem
apelacyjnym, na który powołano aż 10 świadków. Pan
Wolski twierdził, że w towarzystwie przyjaciół używał świe
żego powietrza lecz o pochodzie ani mu się nie śniło. Z
pośród świadków zeznał jeden urzędnik, iż został przez
osobę trzecią zapytany, dlaczego tak dużo ludzi idzie!

Polecam moją

=" , oberżę
J każdego jest delikatna, czysta twarz, rumiany, mło-ą
dzieńczoświeży wygląd, biała jedwabno-miękka 1
i skóra i oślepiająco-piękna cera. Wszystko to daje <
Mydło z mleka liliowego „Konik“
wyrobu Bergmann &SÜ4, Radebeul-Drezno, z marką
„Konik“. Dostać można wszędzie po 50 fen. za r
sztukę. Do nabycia we wszystkich aptekach, dro
geriach i perfumerjach. 118

Dobre trunki i smacz. przekąski.
Rodakom i wychodźcom
służę dobrą radą.

Michał Machnik, Bremen,
Frielingerstr. 35.
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Agitujcie
za naszą ,,Gazetąl"

