!

Na wszystkich pocztach w Niem
czech kwartalnie.................. 1,35 mk.
U kolporterów kwartalnie .... 1,50 „
Z ekspedycyi pod opaską .... 1,96 „
Za granicą (z wyjątkiem Austryi) 3,00 „
Cena ogłoszeń od wiersza drobnego
druku 20 fenigów.

Gazeta Kobotnlcza wychodzi trzy razy
na tydzień w każdy wtorek, czwartek,
i sobotę z dodatkiem tygod. ,Po Pracy6.

Katowice, sobota, 27 lipca 1907
Adres pocztowy redakcji i administracji: „Gazeta Robotnicza", Kattowitz 0 S.

(Pomieszczenia znajdują się na ulicy Ratuszowej nr. 12.)

REDAKCJA przyjmuje interesentów codziennie z wyjątkiem niedziel i śuńąt rano od godziny 8 do 9 i wieczorem od 5 do 8.

Nikczemni!
„Praca“ bytomska, organ suchotniczego
związku „wzajemnej pomocy“, agituje.
W r. 1903 „Praca“ dowodziła, że każdy
świadomy robotnik polski powinien wybierać
posłów centrowców, a zwalczała posłów do
Kola polskiego — w r. 1906 i 1907 taż sama
„Praca" dowodziła, że każdy świadomy
robotnik polski powinien wybierać posłów
do Koła polskiego
a centrowców zwalczała.
Czyż od takich ludzi można wymagać,
żeby socjalistów zwalczali w uczciwy spo
sób? Oczywiście, że nie. Ostatni jednak
numer (30) „Pracy“ przekroczył już wszel
kie granice.
W artykule pod tytułem „krwawy obraz“
redakcja „Pracy“ rozpisuje się o stosunkach
w Królestwie Polskiem. Przytaczając stra
szne cyfry zabitych w ostatnim czasie w
Łodzi robotników „Praca“ dodaje:
„To jest statystyka „działalności“ so
cjalistycznej z jednego miasta i tylko za
pół roku“.
A przedtem już „ Praca * pisze, że bo
jowcy socjalistyczni zabijali swych własnych
braci
„jedynie dlatego, ponieważ ci nie wy
znawali zasad socjalistycznych i nie chcieli
się poddać komendzie szumowin społe
czeństwa, stanowiących partję socjalisty
czną“.
Więc partja socjalistyczna — to „szufnowiny społeczeństwa 1“ Zorganizowani
robotnicy, którzy wypowiedzieli walkę mor
derczemu caratowi, których setkami siepacze
carscy zamordowali na szubienicy, którzy
zapełniali przez lata całe wszystkie wię
zienia, wszystkie kazamaty forteczne w Kró
lestwie Polskiem, którzy oddawali wolność
i życie w ofiarnej walce o wolność ludu —
tych nikczemny pismak z „Pracy" nazywa
„szumowinami społeczeństwa“. Nikczemnik
ten jest nietylko podłym — lecz i głupim!
W tym samym bowiem numerze „Pracy“
przedrukowano artykuł z narodowo-dernokratycznej „Myśli Polskiej“, w którym jest
i taki ustęp:
„Nic więc dziwnego, że ludność ro
botnicza, widząc przy boku swoim
jedynie socjalistów, słysząc tylko po
nętne ich hasła, przez nikogo nie kryty
kowane, będąc świadkami ich ofiar*
ności; widząc, że oni jedni czynny
biorą udział w rozpatrywaniu i
rozstrzyganiu różnych palących
zagadnień bytu robotniczngoi nie=
raz istotną poprawą tego bytu
osięgają; nic przeto dziwnego, że war
stwa ta za prądem socjalistycznym
pójść musiała i pod jego sztan=
darem do walki z rządem i do
walki z kapitałem stanęła".
Więc ten cały lud roboczy — to „szu
mowiny społeczeństwa“? Nie spostrzegł
się wcale pismak z „Pracy“, jak łatwo wy
kazać jest nieuczciwość!
A teraz przejdźmy do mordów brato
bójczych w Łodzi. Pisaliśmy już nieraz o
nich. Wobec ohydnych twierdzeń „Pracy"
musimy dziś znowu do sprawy tej powró
cić. Bratobójcze mordy rozpoczęły się w
okresie osłabienia ruchu rewolucyjnego.
Gdy rząd carski stał się chwilowo silniej
szym, gdy za pomocą masowych mordów,
sądów poi owych, uwięzienia dziesiątków
tysięcy ludzi potrafił chwilowo osłabić ruch
socjalistyczny — na pomoc rządowi zjawiła
się partja narodowo-deinokratyczna. Głó
wnym jej zadaniem było rozdwojenie, osła
bienie robotników, złamanie solidarności
robotniczej. Już podczas strejku robotni
ków rolnych w r. 1906 — partja narodowo-

demokratyczna, kierowana przez szlachtę i
fabrykantów, wcisnęła sokołom rewolwery
do ręki, wysyłając ich na wieś, by za po
mocą rewolwerów stłumić strejk robotni
ków rolnych. Potem zabójczą tę działal
ność przeniesiono do ośrodków przemy
słowych. W Pruszkowie pod Warszawą
narodowo - demokratyczni bojowcy zabili
jednego z naszych towarzyszy w rocznicę
powieszenia Stefana Okrzei, mówiąc: „My
was oduczymy od takich obchodów!“
Robotnicy złapali narodowo - demokraty
cznych morderców, puścili ich jednak bez
karnie, pod wpływem kierowników socjali
stycznych, którzy tłomaczyli: „Mordy robo
tnicze są tylko kapitalistom na rękę. My
socjaliści mordów na sumieniu mieć nie
chcemy". Gdy wkrótce potem niewiadoma
osoba zabiła narodowca Baranowskiego,
„Narodowy Związek Robotniczy“, związek
łamistrejków, stworzony przez fabrykantów,
wydał odezwę, nawołującą do mordowania
socjalistów. W myśl tej odezwy narodowodemokratyczni bojowcy poranili towarzysza
Kosterskiego, ojca licznej rodziny, który
dopiero co był wypuszczony z więzienia
w cytadeli. Jednocześnie ci narodowodemokratyczni „bojowcy“ napadali na ro
botników na Woli i Powązkach, przykła
dając rewolwery do piersi i grożąc śmiercią,
jeżeli dany robotnik nie wyrzecze się socja
lizmu. W odpowiedzi na te bezeceństwa
Warszawski Komitet Robotniczy Polskiej
Partji Socjalistycznej wydał odezwę, w któ
rej wyjaśnia: Mordy międzypartyjne należy
bezwzględnie potępić. Są one wywołane
przez kapitalistów i przez kapitalistyczną
partję narodowo-demokratyczną, by szerzyć
rozdwojenie wśród robotników, by pod
burzyć robotników przeciwko robotnikom,
by za pomocą krwi przelanej złamać soli
darność robotniczą. Dlatego też — wyja
śniała dalej odezwa socjalistyczna — kapi
talistom jest wszystko jedno, czy robotniknarodowiec morduje robotnika - socjalistę,
czy też odwrotnie. Odezwa kończy się
wezwaniem do klasy robotniczej, by nie
poddawać się morderczym prowokacjom
Narodowej - Demokracji, by bezwzględnie
zaprzestać walk bratobójczych. Uświado
mieni robotnicy z zapałem przyjęli tę ode
zwę — w Warszawie dalszych walk brato
bójczych nie było. Lecz Narodowa Demo
kracja nie próżnowała.
Przecież bogaci fabrykanci i panowie
narodowo-demokratyczni wiedzieli, w jakim
celu zakupują masowo rewolwery i rozdają
je zbałamuconym „bojowcom" narodowodemokratycznym.
Wszak przy wyborach r. 1907 wódz
Narodowej Demokracji, nauczyciel pana
Korfantego, prezes Koła polskiego w Du
mie, oświadczył na publicznem zebraniu
w Warszawie:
„W walce przeciwko socjali
stom musieliśmy przelewać krew
bratnią."
Wszak tym słowom nikt i nigdy nie
zaprzeczył!
Rozpoczęły się łódzkie mordy.
Narodowi demokraci chcieli wytę=
pić socjalizm, mordując planowo,
podług ułożonych list, najwybitniej
szych robotników socjalistycznych.
Codziennie nasi towarzysze padali
od
kul narodowo = demokraty:
cznych.
Gdy się bronili — rozpowszechniano
wieści, że socjaliści mordują!
Że tak było, jak piszemy, a nie ina
czej — na to mamy świadectwo najlepsze:
uchwałę
konferencji
delegatów
wszystkich fabryk łódzkich, wy=
branych przez ogół robotniczy.
Znamienna ta uchwała spowodowała
zaprzestanie mordów łódzkich. Uchwała

—

ADMIKISTRACJA jest otwartą od godziny 9 do 12 i od 3 do 6.

ta jest wyraźna. Zwraca się z całą sta
nowczością przeciwko narodowo-demokratycznym podżegaczom do morderstw, prze
ciwko narodowo-demokratycznym gazetom.
Oto, co czytamy w tej uchwale przedsta
wicieli ogółu robotniczego w Łodzi:
„Zabójstwa i walki wśród robotników
łódzkich różnych obozów są w związku
z ogólną sy!nacją polityczną kraju. Pod
czas dni wolnościowych i większej swo
body zabójstw w Łodzi nie było. Zabój
stwa te są dziełem wrogów klasy robotni
czej, którzy korzystają z chwili,
aby zdezorganizować klasę robo=
tniczą i dla łatwiejszego ugrunto=
wania swej władzy, oraz panowa=
nia nad proletariatem, chcą we krwi
robotników zatopić solidarność ro=
botniczą i dla własnych korzyści podzie
lić klasę robotniczą na wrogie obozy,
pchnąć do walk bratobójczych przez za
ostrzenie antagonizmów rasowych, przekonianowych i wyznaniowych.“
Taką odprawę dali robotnicy łódzcy
narodowo - demokratycznym podżegaczom
do zabójstw. Następnie stwierdzają, że
gazety fałszywie sprawę tę oświe=
tlają, kierując ostrze walki prze=
siwko robotnikom socjalistycznym.
Wreszcie wobec oświadczenia głównego
organu Narodowej Demokracji, że w Łodzi
nie może być spokoju, że jedna lub druga
strona musi przeciwnika stratować —
oświadczenia, które miało uniewinnić mordy,
dokonane przez narodowych demokratów,
przedstawiciele ogółu robotników oświad
czają:
„Zebrani wyrażają nadzieję, że wszyscy
robotnicy bez różnicy przekonań odwrócą
się od tych, co ich do zabójstw wzy
wają i że zgodnem współżyciem stwier
dzą, iż wbrew temu, co piszą (pisał tak
główny organ Narodowej Demokracji —
przyp. red. „Gaz. Rob.“), możliwem jest
w łonie klasy robotniczej w Łodzi jak
i gdzieindziej, istnienie kilku stronnictw
bez stoczenia walk zabójczych.“
Po tej konferencji, zwolänej stara*
niem partji socjalistycznych, mordy
bratobójcze w Łodzi ustały.
Rozpisaliśmy się o tern obszernie, by
raz na zawsze rozwiać kłamliwe twierdzenia
polskiej prasy burżuazyjnej w Poznańskiem
i na G. Śląsku o mordach łódzkich. Mordy
łódzkie — są dziełem Narodowej Demo
kracji. To jest fakt, stukrotnie dowiedziony.
Widzą więc nasi czytelnicy, jak nik
czemną bronią posługuje się „Praca“. Nie
potrzebujemy chyba dowodzić, że dalsze
twierdzenia „Pracy" co do socjalistów w
Królestwie Polskim są na tym samym po
ziomie.
Pismak „Pracy" jest nikczem
nym oszczercą!

agitacji mogę dać człowieka. Oczywiście
dyrekcja musi dać piśmienne oświad
czenie, że ponosi koszta.
Dyrekcja kopalni Neurode już to uczy
niła! Wiesz więc, jak sprawa wygląda
i o co chodzi. Proszę o szybką odpo
wiedź. Z serd. pozdrowieniem związko
wym
Twój przyjaciel Straube.
Ukłony dla p. Steiger! Ale słuchaj,
żeby tylko „czerwoni“ się o tern nie do
wiedzieli.
Ci i tak będą przeklinać, gdy usłyszą
o naszej łamistrejkowskiej ro
bocie. „Czerwoni“ ogłosili bojkot ko
palni w Neurode“.
Pan Straube, autor tego listu jest se
kretarzem związku robotników katolickich
w Berlinie.
Do listu dołączono drukowaną
kartkę tej treści:
„Młodzi silni ludzie, którzy mają chęć
poświęcić się górnictwu, mogą się zgła
szać dzisiaj wieczorem od godziny— do
godziny — u podpisanej komisji w_______
Komisja pośrednictwa pracy przy związku
robotników katolickich“.
Nie ulega więc wątpliwości: berliń*
ski katolicki związek „robotniczy"
organizował podczas strejku do=
starczanie łamistrejków na wielką
skalę.
A teraz przyjrzyjmy się, o co tam cho
dziło. Głównym właścicielom kopalni w Neu
rode jest hrabia Magni, jeden z najbogatszych
magnatów rolnych w Niemczech.
W r. 1902 był on jako poseł centrowy
przywódcą w walce o przeprowadzenie taryfy
celnej z podwyższonemi cłami na zboże,
mięso i t. d.
W roku 1905 na kopalniach tego pana
centrowca zarobki były tak niskie, że znaczna
część hajcerów zarabiała nie całe 2,80 mk.
na dzień, niektórzy tylko 2,50 mk. dziennie.
W strejku ostatnim chodziło o nie
dopuszczenie do tego, by wybrani człon
kowie wydziału robotniczego zostali wydaleni.
I wtedy związek katolicki zorganizował
dostarczanie łamistrejków.
Co z tego za nauka? Związek katolicki
jest zorganizowany przez księży katolickich.
Panowie ci chcieli pomódz przywódcy cen
trowemu przeciwko zorganizowanym ro
botnikom, łamiąc strejk, dostarczając łami
strejków.
Widzimy więc, jak postępują tu związki
katolickie, zakładane przez księży.
Są one organizacją dla łama=
nia strejków robotniczych!
W ostatnim czasie katolickie te związki
„robotnicze“ rozpoczęły swą działalność i
wśród robotników polskich. Na Górnym
Slązku występuje z ramienia tego związku
sekretarz Mju siół. Precz z lamistreU
kami!

Związek katolickieli robotników (ber
liński) — organizacją łamistrejków!

Przegląd polityczny.

Organ związków chrześcijańskich „Der
Deutsche Metallarbeiter“ podaje na to do
wody. Z powodu wydalenia 14 górników
był w roku ubiegłym strejk górników w
kopalniach szlegelskich i w Neurode. Zwią
zek katolickich robotników (Fachabteilung)
zorganizował biuro łamistrejków. Wykazuje
to następujący list:
Kłodzk, 27 września 1906.
Kochany przyjacielu!
Życzenie Twoje zjawia się we właści
wym czasie. Mamy właśnie dostawić 100
ludzi do szlegielskiej kopalni i pracowa
liśmy w tym tygodniu już ostro. Dla

Z dzielnic polskich.
Zabór pruski.
— (Echa strejku szkolnego). , Jak wia
domo wysyłał rząd nauczycieli z Zachodu
na kresy wschodnie, ponieważ liczba tutej
szych nauczycieli była niewystarczającą do
zgniecenia strejku. Nauczycieli tych mu
siały opłacać gminy. Niektóre gminy mu
siały płacić 350 proc. podatku szkolnego.
Oczywiście, że tak wysoki podatek musieli
płacić wszyscy mieszkańcy owych gmin,
bez różnicy narodowości, a więc na równi
z polakami także niemcy, jeżeli ich była
tylko mała garstka, tak, że nie stanowią
osobnej gminy szkolnej. Jak teraz dono-

szą, mają ojcowie, których dzieci nie brały
udziału w strejku, o.trzymać odszko
dowanie za to, co musieli więcej
zapłacić podatku. Konstytucja pruska i na
to pozwala!
Zabór austrjacki.
— (Walka o powszechne prawo wy
borcze) do sejmu galicyjskiego została roz
poczęta. W poniedziałek odbyło się we
Lwowie 6 zgromadzeń ludowych, zwoła
nych przez naszych towarzyszy. Jedno
myślnie uchwalono następującą rezolucję:
„Reforma wyborcza do Sejmu stała się
palącą, kwestją dnia.
Zwycięstwo idei równości obywatelskiej
przy wyborach do parlamentu zwraca oczy
szerokich mas ludowych na wrota sejmu,
który dotychczas jeszcze zamknięty dla ludu
jest twierdzą wyborczych przywilejów, hegemonji szlacheckiej, ludowej krzywdy.
Społeczny, polityczny i kulturalny rozwój
kraju naszego’ przyszłość i rozwój swobodny
ludności kraj nasz zamieszkującej, wymaga
przedewszystkiem, by wpływ na rządy kraju
miał ogół cały, społeczeństwo całe, bez
względu na narodowość i wyznanie, by
o rządach kraju decydowała nie garstka oli
garchów, ale wola całego ludu.
Zgromadzenia przestrzega możnowładców
naszych, by lekkomyślnie nie igrali z ogniem,
albowiem lud pracujący zdecydowany jest
wszystkich sił i wszystkich środków użyć,
by zdobyć równość polityczną w kraju,
zdecydowany jest nie cofnąć się przed niczem,
by wreszcie na ruinach przestarzałego sy
stemu wyborczego powstał sejm prawdziwie
ludowy, oparty na zasadach powszechnego,
równego, bezpośredniego, tajnego prawa gło
sowania.“
Do sprawozdania tego organ towa
rzyszy lwowskich „Głos“ dodaje:
„Zgromadzenie te wykazały, że proletariat
lwowski gotów jest do walki, która rozgorze
po całym kraju.
Nie będzie spokoju w Galicji, dopóki nie
zostanie wprowadzonem do sejmu powszechne,
równe, bezpośrednie, tajne prawo głoso
wania. “
Niemcy.
— (Zmiana polityki pruskiej wobec
duńczyków). Nowym naczelnym prezesem
w Szleswiku-Holstynie jest kuzyn kanclerza
Billów. W tych dniach na posiedzeniu
izby rolniczej nowy prezydent naczelny
wypowiedział mowę, wykazującą zmianę
frontu rządu pruskiego wobec duńczyków,
przynależnych do państwa pruskiego.
„Czy mamy naszych współobywateli duń
czyków — mówił p. naczelny prezes —
lekceważąco traktować tylko dla tego, że
mówią innym od nas językiem i że sercem
zwracają się ku swym braciom w sąsiednim
kraju! Nato odpowiadam: nie! Kto żąda
od drugich zaufania, musi najprzód sam
swą życzliwością na zaufanie zasłużyć“.
Na zebraniu zrobiła się naprzód cisza,
po której nastąpiła burza, a która się za
kończyła także niebywałą sceną i awanturą,
wyprawioną obecnemu naczelnemu preze
sowi p. Bülowowi i nieobecnemu kancle
rzowi rzeszy także Bülowowi.
EMIL ZOLA.

GERMINAL
Tłomaczył F. Mirandolla.
80)

(Ciąg dalszy.)
Alzira miała zostać przy dzieciach. Dziadek
Bonnemort, któremu pogorszyło się skutkiem
wysiłków dnia poprzedniego, leżał w łóżku.
Dla ostrożności wymykali się z domu po
jedynczo. Jean lin znikł oddawna. Mähen z żoną
poszli nibyto ku Montsou, a Stefan wprost
przez pola do lasu, by się połączyć z oczeku
jącymi. Po drodze spotkał gromadę kobiet.
Wśród nich była Brule i Levaque. Jadły
przyniesione im przez Mouquette kasztany wraz
z łupinami, by lepiej wypełnić żołądki. Stefan
nie znalazł w lesie nikogo, górnicy ruszyli już
do Jean Bart. Zwrócił się więc szybko w tamtą
stronę i zdążył tam właśnie w chwili, gdy
kobiety i owa secina z lasu wkraczali w po
dwórze kopalni. Zewsząd płynęli tu górnicy
bezładnie, bez przywódców, bez broni, jak
woda zalewająca tamy. Stefan zobaczył Jeaulina, który wydrapał się na wysoko zawieszony
pomost i usadowił się tam jak na trybunie
cyrkowej. Przyspieszył kroku i jeden z pierw
szych stanął na miejscu. Cały tłum liczył
około trzysta głów.
Pewne wahanie ogarnęło wszystkich, gdy
Deneulin ukazał się na schodach, prowadzących
do kasy.
/
— Czego chcecie!1 — krzyknął silnym
głosem.
Gdy znikła mu z oczu kareta, pędzony
niewytłomaczonym niepokojem wrócił do ko
palni. Ale wszystko było w porządku, ro
botnicy zjechali, eksploatacja odbyła się nor
malnie. Uspokoił się więc i właśnie rozmawiał
z dozorcą, gdy dano mu znać o zbliżaniu się
strejkujących. Wyjrzał oknem sortowni i na
widok fali ludzkiej, rozlewającej się po równi,

Powstał prezes izby, hr. Rantzau, i w
długiej, z temperamentem wypowiedzianej
mowie, nie tylko potępił w czambuł całą
dążność nowej, umiarkowanej polityki
pruskiej w Szleswiku-Holsztynie i zazna-,
czył, że nieincy w tej prowincji nie pójdą
ręka w rękę z rządem, ale jeszcze podnie
sionym głosem wezwał zebranych do
samoobrony niemczyzny na północnych
kresach — przeciw rządowi pruskiemu.
Apel prezesa izby do uczuć patrjotycznych zrobił na zebranych tak silne wra
żenie i tak rozgrzał ich dusze, że po rzę
sistych oklaskach zebrani ziemianie zaczęli
śpiewać „Schleswig - Holstein meerum
schlungen“.
Naczelny prezes słuchał, milczał i głosu
do odpowiedzi nie zażądał.
— (Drożyzna).
Urząd statystyczny
miasta Drezna ogłasza rezultaty badań,
dotyczących cen najważniejszych środków
spożywczych w okresie 1903—1906. Przy
tacza zarazem wpływ tychże na gospodar
stwo domowe rodzin robotniczych. Prze
ciętnie płacono w drobnym handlu nastę
pujące ceny:
1903 1906 więcej (+)
mniej (—)
fen. fen.
w %
140
+14
wołowina .... 123
+ 16
179
cielęcina .... 154
161
+29
świnina .... 135
+16
169
skopowina . . . 146
175
kiszka z krwi . . 158
+11
192
kiszka z wątroby . 177
+ 8
+ 11
199
wędzona słonina . 179
198
smalec.................... 183
+ 8
273
masło.................... 262
+ 4
152
— 2
margaryna . . . 155
17
19
mleko....................
+ 8
94
79
+19
jaja.........................
37
91
mąka....................
+ 11
24
37
+ 10
chleb....................
114
makaron .... 112
+ 2
41
35
+19
fasola....................
42
40
+ 4
groch ....................
72
51
+40
soczewica ....
— 3
291
ziemniaki .... 299
57
56
+ 2
ryż..........................
45
60
—25
cukier....................
225
-HI
kawa.................... 203
Urzędnik, który statystykę opracował,
dodaje: „Powyższe zestawienie potwierdza
— co zresztą jest już powszechnie znanem
— że w ostatnich latach nie
omal wszystkie najważniejsze
środki
spożywcze
znacznie
podrożały.
— (Jak się socjalizm „cofa“). Miesz
czańską prasę polską obiega od kilku tygo
dni artykuł pod tytułem: „Socjalizm
się cofa!“ Artykuł ten był i w „Gór
noślązaku“ i w „Dzienniku Kujawskim“ i
w innych gazetach burżuazyjnych. Poda
jemy dziś znowu kilka cyfr, z których
przeciwnicy nasi mogą skorzystać przy
pisaniu następnego artykułu o „cofaniu się“
socjalizmu i ruchu robotniczego w Niemczech.
W okręgu Hanover - Linden
liczba członków towarzystwa socjalno-demokratycznego wynosiła 1 stycznia 1906 —
poczuł swą niemoc. Jakże bronić tych zewsząd
Otwartych i łatwo dostępnych zabudowań fa
brycznych. Zresztą zdołałby skupić koło siebie
najwyżej dwudziestu ludzi zaufanych. Poznał,
że jest zgubiony.
— Czego, chcecie "r <— powtórzył blady
z gniewu, ale zdecydow any odważnie stawić
czoło klęsce.
W tłumie ruch się począł i pomruk roz
legł. Wreszcie przycisnął się naprzód Stefan
i rzekł:
— Proszę pana, nie przychodzimy robić
panu1 krzywdy, ale koniecznem jest, by praca
stanęła.
Deneulin od razu zaczął go traktować jak
warj ata.
— Czyż myślicie, że ule robicie mi
krzywdy, przerywając pracę. Zupełnie, jak
byście mnie zabili skrytobójczo. To na jedno
wychodzi. Ale nie. ludzie moi zjechali i pra
cować będą. Chcąc temu przeszkodzić, musicie
mnie naprzód zabić.
Na te ostre słowa powstał w tłumie
wrzask. Maheu musiał trzymać Levaqua. który
chciał się rzucić z pięściami na Deneuiina.
którego Stefan jeszcze usiłował przekonać
o słuszności postępowania metoda rewolucjoą.
Ale Deneulin odpowiedział, że każdy ma prawo
do pracy. Zresztą nie chce wdawać się
w dyskusję tych wszystkich teoryi i chce być
u siebie panem. Żal mu jeno. że nie ma pod
z kopalni.
— Tak. sam jestem winieni — dodał.—
Na drabów, jak wy. najlepsza jeszcze kula.
Rząd myli się. sadząc, że was ułagodzi kon
cesjami. Gdy wam tylko da broń w rękę,
obalicie go, kanalie przeklęte!
Stefan trząsł się z gniewu, ale opanował
się. Półgłosem rzekł Deneulinowi:
— Proszę pana usilnie, byś dał rozkaz
wyjeżdżania. Nie mogę inaczej zaręczyć, że
zdołam utrzymać w karbach moich towarzy-

Wreszcie musimy zwrócić uwagę na
to, by obrady na wainem zebraniu knapszaftu były publiczne. Każde towarzystwo
nawet małe, mające nieraz tylko 20 człon
ków radzi nad swemi sprawami publicznie.
A tu tak wielkie towarzystwo, do którego
nie dobrowolnie, ale przymusowo więcej
niż sto tysięcy ludzi swoje grosze płaci,
niedopuszcza nikogo do swych obrad. Wi
docznie ci panowie muszą się bać publi
czności, że tylko sami chcą być pomiędzy
sobą. A że oni sami chcą być, to mamy
na to dowody: Oto zwrócili się sekretarze
związkowi do zarządu knapszaftowego, czy
mogą jako słuchacze na zebraniu być
obecni. Tymczasem zarząd im odpisał, że
na mocy tego
i • tego
paragrafu
„tylko starszym knapszaftowym i przedsta
wicielom werków wolno być na wainem
zgromadzeniu“. Sekretarze związkowi, to
nie zupełnie obcy ludzie, bo każdy z nich
opłacał już długie lata swoje grosze do
kasy knapszaftowej. Zresztą nikomu na
myśl nie przyszło tam żądać udziału w obra
dach. Chcieli ci towarzysze tylko sobie
siedzieć na boku, i przysłuchać się obra
dom, chcieli się dowiedzieć, kto i w jaki
sposób zastępuje tam sprawy robotnicze.
Ale tego u tych panów nie wolno. My
wiemy dlaczego; a wy robotnicy możecie
sobie sami wytłomaczyć, dlaczego ci pano

wie tak się publiczności boją. Starsi knapszaftowi powinni się ale domagać, by obrady
były publiczne i dlatego stawiliśmy wnio
sek: aby w paragrafie 111 stał ustęp 6,
który opiewa, że
obrady
walnego
zebrania są publiczne. Kto dobrze robi,
ten nie potrzebuje się bać nikogo.
Wreszcie i § 126 powinien koniecznie
być zmieniony, mianowicie ustęp drugi,
który brzmi tak:
Osobom, które przez pracę na kopalni,
należącej do górnośląskiego knapszaftu,
stały się do pracy niezdolne, a zapłaciły
jako więcej — albo mniej uprawnieni —
członkowie aż do 1 stycznia 1908 roku
przynajmniej za dziesięć lat składki do knap
szaftu,
wydział administracyjny (Ge
schäftsausschuss) liczy bieżące wsparcie
z kasy pensyjnej, podług opłaconych lat,
jeżeli udowodnią przez lekarza knap
szaftowego, że w myśl § 5 u stępu 4 „Prawa na zabezpie
czenie na starość i słabość“,
do dalszej pracy stale nie są zdolni. To
wsparcie z kasy pensyjnej wynosi jedną
trzecią tego, co się należy członkom
podług § 41 ustęp 3 ustawy z 12 grudnia
1899 roku, gdyby po zaprzestaniu pracy na
kopalni mieli prawo na rentę inwalidzką...
Ten paragraf przewyższa już wszelką
reakcję, jaka wogóle jest możliwą. Jeżeli
on się w tej formie dostanie do ustawy, to
biada temu, kto podług niego będzie są
dzony. § 5 ustęp 4 prawa inwalidzkiego
przepisuje, że rentę inwalidzką może tylko
ten otrzymać, kto nie jest w stanie „zaro
bić trzeciej części zarobku zwyczajnego ro
botnika“.
Kto tak jak my, zna praktykę odnośnych
sądów i lekarzy, stosujących się do tego
paragrafu, ten wie, że dużo ludzi doczeka
się prędzej śmierci, niż renty podług tego
paragrafu. Znamy ludzi takich, którzy nie
mogą iść 5 minut drogi od słabości, a
jednak renty nie dostaną, bo tak lekarz
jak i sąd rozjemczy twierdzi, że trzecią
część dawniejszego zarobku mogliby za
robić, jak nie inaczej to siedząco.
Ale żeby to jeszcze była renta, którą
tak trudno będzie wysądzić. Niech to rentą
nazywa kto chce; my tego tak nazywać nie
możemy. Za takie pieniądze ani żebrakowi
żyć nie podobna. Gdyby jakiemu panu
kapitaliście ktoś kazał za taką całą rentę
miesięczną żyć tylko jeden dzień, toby z
pewnością doskonale się oburzył. Ale niech
liczby pokażą:
Otóż jeżeli ktoś ma 10 lat opłaconych
składek do knapszaftu, ten ma pobierać
miesięcznej pensy!
w drugiej (najwyższej) klasie 4 mk. 23 fen.
w trzeciej
„ 3
„ 58 „
w czwartej
„ 2
„ 30 „
Powtarzamy jeszcze raz: to nie jest na
dzień ale na cały miesiąc; nie jest to też
dla jednej osoby, ale dla całej rodziny.
Taką więc ma być reforma. Czy to nie są
czyste drwiny z nędzy ludzkiej? Ale po
dług tego paragrafu nie tylko mniej upraw
nieni ale także i więcej uprawnieni człon
kowie mogliby być traktowani. Przecież w
niemieckim oryginale stoi dosłownie „...meist

szów. W ręku pańskiem leży bezpieczeństwo
kopalni.
— Nie! Wynoście się do stu djabłów!
Któż wy to jesteście? Nie jesteście moimi
robotnikami, nie macie prawa stawiać żądań.
Rozbójnicy tylko biegają w taki sposób po
drogach! Rabusie!
Zgiełk zgłuszył ostatnie jego słowa. Ko
biety miotały straszne obelgi.
Trzymał się ostro i przyjemność mu nawet
sprawiało, że może bez ogródek wyrażać tłu
mowi całą swą pogardę. Ruina nadeszła, pocóż miał się tedy krepować. Str ej kujących
napływało coraz to więcej. Już około pięciuset
parło na schody i bramę do kopalni wiodącą
i Deneulin narażał się teraz osobiście na zemstę
rozgoryczonych! Nadbiegł dozorca i począł go
odciągać.
— Na miłość boska! Panie dyrektorze!
Niechybnie krew popłynie! I na cóż wy
woływać mordy? Czyż to co pomoże?
Deneulin bronił się. Ostatni raz zwrócił
się do tłumu i wrzasnął:
— Rozbójnicy, czekajcie! Niech tylko
wojsko nadejdzie!
Odciągnięto go. Pierwsze szeregi naparły
na schody, tak, że poręcz pękła. Rej wodziły
kobiety, wrzeszczały, piszczały, by podniecić
mężczyzn. Drzwi nie zaryglowane otwarły się
zaraz. Ale schody były za wąskie dla tłumu
i mimo pchania nie zdołanoby wejść, gdyby
tylne szeregi nie znalazły sobie dostępu z in
nej strony. Wkroczono od strony poczekalni,
przez sortownie, nawet kotłownię. W niespełna
pięciu minutach zalał tłum cała kopalnię. Pełno
było ludzi na wszystkich trzech piętrach.
Wrzeszczano, krzyczano z wielkiej radości, że
udało się zdobyć kopalnię mimo oporu rozłoszczonego dyrektora.
Maheu przybiegł przerażony do Stefana
i rzekł:
x— Na miłość boską, nie daj go zabić!
Stefan chciał już biedź za Deneulinem,

by go bronić, ale widząc, że zabarykadował
się w poczekalni dozorców odparł:
— A choćby go i zabili, czyż to nasza
wina? Taki warjat!
Panował dotąd nad sobą i nie dał się
owładnąć złością na dyrektora. Równocześnie
bolało, że mimo, iż był przywódcą, tłum sobie
teraz nic nie robił z niego i rozgorzał zemstą,
gdy należało jeno wymusić swe żądanie.
Daremnie przekładał, że należy uzbroić się
w zimną krew, nie dawać wrogom broni w rękę
przez niszczenie bezcelowe.
— Do kotłów! Gasić ognie! — krzyknęła,
Brule.
Lev ague znalezionym olbrzymim pilnikiem
wywijał jak mieczem i wrzeszczał potężnym
głosem:
— Przeciąć liny! Przeciąć liny!
Wszyscy powtórzyli okrzyk. Stefan i Mä
hen przerażeni poczęli protestować, ale nikt
ich wśród hałasu nie słyszał. Schwyciwszy
sposobny moment mógł wreszcie zawołać Stefan:
— Ależ ludzie są na dole!
Wrzaski wybuchły ze zdwojona siłą.
— Temlepiej! Poco zjeżdżali! Niech giną
zdrajcy! Niech pozdychają tam na dole!
Zresztą mają drabiny.
Myśl, że są drabiny, utwierdziła tłum
w chęci poprzecinania lin, a wreszcie i Stefan
przestał stawiać Aiporu w nadziei zapobieżenia
większemu nieszczęściu. Pobiegł jeno do ma
szyny, by wyciągnąć klatki, w których mogli
znajdować się ludzie. Inaczej przecięte u samej
góry, siedmset metrów długie liny stalowe,
padając w dół, niechybnie by je strzaskały.
Ale maszynisty nie było, palacze też znikli,
więc chwycił w rękę rękojeść motoru puścił
maszynę w ruch i poczekał, aż liny nawiną się
na bębny. Równocześnie Levaque z kilku in
nymi wspinali się w górę wieży szachtowej.
Ledwo klatki zaklinowały się hakami w drzewie
rusztowania, rozległ się zgrzyt pilnika gryzą
cego stal.
(Ciąg dalszy nastąpi.)

4173; obecnie 11 571, przyrost wynosi
7398, czyli 176 procent.
W okręgu O f f e n b a c h-D rieburg
przyrost wynosi 1649, czyli 28 procent.
' W Bremie liczba członków towa
rzystwa socialno-demokratycznego wynosi
8694. Liczba członków centralnych zwią
zków zawodowych:
w roku 1895 — 4.493
„
1900 — 10.267
„
1906 — 22.735
Mieszczańska prasa polska będzie i
nadal opowiadać, jak się socjalizm „cofa“!
Szwajcarja.
— (Socjalistyczna większość w radzie
gminnej).. Przywy boi ach gminnych w
Altstetten wyszedł zwycięsko kandydat
socjalistyczny. Rada gminna miejscowości
składa się obecnie z 4 socjalnych-demokratów i 3 przedstawicieli mieszczaństwa.
Anglja.
— (Zwycięstwo socjalistyczne). Przy wy
borach uzupełniających do parlamentu w
Colne Valley wybrany został socjalista tow.
Gravson 3648 głosami. Kandydat liberalny
uzyskał 3495, konserwatysta 3227 głosów.
Okręg ten był starą siedzibą liberałów.
Dlatego też zwycięstwo socjalistyczne w tym
właśnie okręgu wywarło niezmiernie silne
wrażenie.

Nowy projekt ustawy
knapszaftu górnośląskiego.
IV.
(Zakończenie.)

oder minderberechtigte Mitglieder.“ Dlatego
słowa „meist oder“ muszą zupełnie być
skreślone. Tak samo i słowa „przez lekarza
knapszaftowego“ powinny być skreślone,
a na tern miejscu powinno stać: „przez
świadectwo lekarza.“ Zaszedł już bowiem
taki wypadek, że nawet Dr. fizyk powia
towy w Bytomiu uznał człowieka inwaiidem,
a doktór kasowy powiedział, że człowiek
jest zdrowy i rentę odrzucono. Odwoływa
nie się na prawo inwalidzkie jest w ogóle
nieprawne; dlatego że knapszaft polega na
prawie górniczem, w którem jest osobny
rozdział (7), dotyczący kas knapszaftowych.
Jeżeli starsi knapszaftowi pozwolą na takie
mięszanie jednego z drugiem, to na przy
szłość wyszukają kapitaliści jeszcze jaki pa
ragraf w carskim prawie i też go do ustawy
knapszaftowej wsuną. A więc precz z tern
zwrotem z ustawy, a na to miejsce trzeba
postawić, że rentę pobiera ten, który do
pracy górniczej już nie jest zdolny. Na
turalnie że trzeba żądać by i słowa „trzecią
część“ były wykreślone, bo 12,70 albo w
czwartej klasie 6,90 mk. to nie jest bynaj
mniej za wiele na utrzymanie całej rodziny
przez 30 dni. A jeżeliby panowie koniecz
nie przy tern obstawali, że tylko trzecią
część tego mają owi biedacy dostać, to już
lepiej umieścić paragraf który będzie brzmiał:
że kto 10 lat opłacał składki do knapszaftu
jako członek mniejuprawniony, temu wolno
iść żebrać do kopalnianych milionerów
górnoślązkich.
Górniku górnośląski! Tyś sam temu
winien, że tak jest, bo się nie organizujesz
i nieraz jeszcze nawet na związek wyzy
wasz. Teraz widzisz, co się robi. Zajrzyj
w zwierciadło, a zobaczysz, że już i tak
na tobie tylko skóra i kości. Broń się
póki czas, wstępuj do związku!
Panom kapitalistom górnośląskim ale
możemy powiedzieć, że takie sztuczne
„uzdrawianie“ stosunku wkładek do wsparć
kasie nic nie pomoże. Korzenie choroby
finansowej knapszaftu tkwią o wiele głębiej.
Kasa będzie cierpiała na chroniczne suchoty
tak długo, póki górnicy przez nad
mierną pracę będą niszczyć
swe zdrowie. Nie dwanaście
i dziesięć godzin pracy, ale
ośm godzin. To jest pierwszy punkt,
od którego zacząć się musi reforma
knapszaftu. Drugie lekarstwo jest
podwyższenie zarobku na taki
stopień, żeby rodziny górni
ków jak dziś, nie musiały gło
dem przymierać. Kto przy ciężkiej
pracy kopalnianej kapustą, kartoflami i
żurem się głodzi, ten całe życie jest chory,
temu też maści i wszystkie
mikstury apteczne nic nie po
mogą. On nietylko bardzo często cho
ruje, ale prędzej, jak trzeba staje się dzia
dem, ale on także 10 lat prędzej dostaje
się do grobu a kasa musi wspierać wdowy
i sieroty.
Trzeciem takiem lekarstwem
jest
zaprowadzenie
wystar
czającej kontroli w kopalni,
przez doświadczonych górnik 6 w. Dziś nieszczęśliwe wypadki kale
ctwa mnożą się coraz bardziej. Niejeden
górnik był już 5 lub 7 razy strzaskany,
rentę od wypadku dostaje na krótki czas a
potem zwykle doktór twierdzi, że słabość
pochodząca z wypadku, już nie istnieje.
Człowiek taki staje się zamiast w piędziesiątym już w trzydziestympiątym roku
inwaiidem knapszaftowym, głodzi się przy
marnej rencie, która w takim wypadku jest
bardzo niska (bo mało lat jest opłaconych)
i obciąża kasę knapszaftową.
Jednem zdaniem powiedzieć można,
że i knapszaft dopiero się zmieni, gdy się
zmieni obecny wyzysk kapitalistyczny. Ale
to się samo nie zmieni, zmienić go może
tylko politycznie i zawodowo zorganizo
wany proletarjat.

Przegląd społeczny.
Strejk robotnic domowych wybuchł
w Herfordzie. Firma Elsbach zatrudnia
przeszło 700 robotnic bielizny, pracujących
przeważnie w domu (tak zwane chałupni
ctwo). Robotnice te przy bardzo długim
dniu roboczym zarabiały częściowo tylko
4 do 5 marek tygodniowo. Firma obiecała
poprawę, ale słowa nie dotrzymała.
21000 cygarników na wyspie Kuba
przystąpiło do strejku. Strejk dotyczy Hawanny i okolicy i potrwa pewnie bardzo
długo. Już dzisiaj na wyspie daje się od
czuwać brak cygar — eksport do Europy
znacznie się zmniejszył.
Groźba strejku generalnego w śląskim
rewirze węglowym. Mor. Ostrawa W nie
dziele odbyły się tu i w Odrawie dwa zgro
madzenia górników przy udziale 8.000 ludzi.
Omówiono sprawę strejku na szybie Teresy
°"az żądanie ustanowienia taryfy minimalnej
i 8-godzinnego czasu pracy. Odnośną rezolucję
jednogłośnie uchwalono i postanowiono przedłożyćją dyrekcjom kopalń z terminem odpowiedzi
'15 sierpnia. W razie odmowy gór1:1 cy rozpoczną strej k gi enerałny.

Euch cennikowy rozszerza sie także na
rewiry morawskie. Dziś przybył tu urzędnik
z ministerstwa rolnictwa dla odbycia kon
ferencji z zarządem kopalń.

Balony wojenne.
W Paryżu, podczas przeglądu wojska
na polach w Longchamps, w rocznicę wzię
cia Bastylji, pojawiła się na niebie długa
nawa żółta, swobodnie żeglująca. Nawa ta,
przeleciawszy część nieba dzielącą ją od
zgromadzonych tłumów, zaczęła umiejętnie
szybować ponad głowami żołnierzy, kreśląc
misterne koła i ósemki, przepływając około
loży prezydenta Republiki, jednem słowem
we wszystkich swych ruchach uwidocznia
jąc doskonałe panowanie nad sobą i pe
wność manewrów. Zagadnienie, nad którem suszyło sobie mózgi tysiące uczonych
świata całego, dla którego tylu szlachetnych
zapaleńców nauki śmierć poniosło, nare
szcie zostało rozwiązanem i to rozwiąza
li em raz jeszcze przez ową Francję, która
już tylu darami uposażyła ludzkość. Tą
nawą żółtą był balon, dowolnie kierowany.
Niemcy, czuli na niebezpieczeństwo,
pojęli odrazu ważność odkrycia i usiłowali
nabyć wynalazek, ofiarowując panu Julliot,
twórcy jego, sumę miljona marek, czyli
1,250,000 franków, za statek napowietrzny
podobny do francuskiego statku Lebaudy,
który przedstawia wartość 300,000 franków.
Innemi słowy, rząd niemiecki ofiarował
cenę cztery razy wyższą. Pan Julliot ode
słał nabywców do panów Lebaudy, tłómacząc, że statek jest własnością tych bogaezypatrjotów, podczas gdy on sam jest tylko
inżynierem. Pan von Kehler, dyrektor
niemieckiego towarzystwa żeglugi napo
wietrznej, udał się wówczas do panów
Lebaudy, którzy w odpowiedzi na jego
propozycję, grzeczną przysłali mu od
mowę.
A więc tym razem w rękach Francji
znajduje się wynalazek, któremu wedle
wszelkiego prawdopodobieństwa przepo
wiedzieć można przyszłość świetną.
Powodzenie manewrów balonu, nazwa
nego „Ojczyzną“, było tak wielkie, że rząd
francuski zamówił cztery inne balony tej
samej konstrukcji, żądając jak najspieszniejszego ich wykończenia.
Szkoda tylko, że nowa ta zdobycz
techniczna będzie na razie wykorzystana
dla celów złowrogiego militaryzmu. Za
miast służyć ludzkości, będzie na razie słu
żyć — mordowaniu ludzi!

Z zaboru rosyjskiego.
Proces o krwawą środeę.
Warszawa. Sąd wojenny rozpoz
nawał sprawę: Strzałkowskiego, Lone, Samulewicza, Pigulskiego, Kudackiego, Neu
mana, Kowalskiego, oskarżonych o doko
nanie w dniu 15-ym sierpnia r. z. w Głąbinach, w pow. gostyńskim, zamachu na
3 strażników. Dwaj z nich padli wówczas
trupem pod strzałami napastników. Strzał
kowski, Satr.ulewicz, Pigulski i Kowalski
zostali skazani na śmierć; Neuman — na
20 lat ciężkich robót za niedoniesienie;
Lone i Kubacki, jako nieletni, na 12 lat
więzienia.

Korespondencje.
Chropaczów. Z kopalni „Śląsk*
(własność księcia Donnersmarcka — zatru
dnionych robotników 1350). Panowie nasi
zapowiadali nam w każdym tygodniu co
drugą dniówkę na pięć ćwierci szychty.
Górnicy i ładowacze mają akord czyli dyng
od woza. Lecz ci, co pracują na pańską
dniówkę, tym nic się nie płaci za piątą
ćwierć. To też robotnicy i robotnice wierz
chowi z rampy rzucają pracę po skończonej
szychcie i nie chcą dłużej pracować. Na co
niszczyć swoje siły i tak już dostatnio ste
rane. Czy na to, żeby panom jeszcze więcej
zysku przyspożyć? Panowie nie pisali a
więc i nie płacili robotnikom za 5-tą ćwierć
dniówki .dlatego, że robotnicy nie mogli
wydać „cala" czyli wyznaczonej ilości wo
zów. Robotnicy żądają krótszej szychty,
aby mogli żyć po ludzku a nie jak muły
robocze; panowie jednak na wszelki mo
żliwy sposób starają się czas pracy prze
dłużyć. Przeciwko takiemu nadmiernemu
wyzyskowi słusznie opierają się robotnicy
tutejsi.
Czas pracy jest na naszej kopalni bar
dzo długi. Pracujemy 11 i pół godzin, w
tern jest pół godziny na obiad. Praca roz
poczyna się o y,6 rano a kończy się o 5-tej
wieczorem. Panowie nasi każą pracować
7 dni w tygodniu a to w ten sposób, że
w dzień sobotni zmuszają nas do pracy w
dzień i w noc. W sobotę zaczynamy o
1 Ą rano a kończymy o 3-ciej po połud.;

na noc zaczynamy o 1 ,10 a kończymy o
6 w niedzielę rano.
Bracia, czytajmy pilnie organ ludu pra
cującego, „Gazetę Robotniczą“ i organizujmy
się, abyśmy sobie jaknajprędzej zdobyli
krótszy dzień roboczy i lepszą płacę. Nie
chcemy być dłużej niewolnikami. Kohua.

Rush u> towarzystwach,
Bytom. Na ostatniem posiedzeniu Pol
skiego Towarzystwa soc.-dem. w niedzielę,
21 b. m., o którem krótkie sprawozdanie
było umieszczone w ostatnim numerze
„Gaz. Rob.“, przedstawił także główny
skarbnik Towarzystwa tow. Franciszek Szoł
tysek sprawozdanie kasowe za ubiegły
kwartał. Mianowicie wynosił od I kwietnia
do 30 czerwca 1907:
Dochód:
Pozostałość z I kwartału .
5,09 mk.
Sprzedane znaczki po 20 fen. 31.00 T
W stępne 9X50 fen. . . .
1,80 „
20° „od dochodu Towarzystwa
oddziałowego w Król . Hucie 12.24 „
50,13 mk.
Rozchód:
5° o dla podkasjera 90% 1 fen. —,90 mk.
Wydatki sekretarskie ...
1.10 „
40".',, do kasy partyjnej PPS. 13.10 „
Pozostałość na III kwartał . 35,03 „
50,13 mk.
Bytom, dnia 20 Iipca 1907.
Zrewidowano: (podp.) Szklorz.

Liczba członków Towarzystwa bytom
skiego (bez oddziału w Kroi. Hucie) wy
nosiła z końcem zeszłego kwartału 90.
Sekretarz S.

Adwokat mordercą.

S
kula trafiła w okolicę serca i sprowadziła
natychmiastową śmierć. Sprawca musiał
widocznie wiedzieć, którędy p. Molitor
zwykła chodzić do miasta, musiał też wie
dzieć o poszukiwaniach formularza. Akt
oskarżenia twierdzi wobec tego, że mor
dercą mógł być tylko dr. Hau.
Stwierdzono, że adwokat na kilka dni
przed morderstwem przybył do Frankfurtu
nad Menem i zamieszkał tam w jednym z
najpierwszych hoteli. Kartę meldunkową
wypełnił własnem nazwiskiem. Rozstając
się z żoną w Londynie, podał jako powód
wyjazdu ważne interesy i prosił ją o za
chowanie zupełnej tajemnicy o jego podróży.
W Frankfurcie spędzał wieczory w rozmaitych
teatrach rozmaitości w damskiem towa
rzystwie. U pewnego fryzjera zamówił
sobie sztuczną brodę pod pozorem, że chce
sprawić niespodziankę krewnym, którzy go
nie widzieli od wielu lat. Dnia 7 listopada
udał się do fryzjera, kazał sobie przyprawić
brodę, poczem wyjechał do Baden-Baden.
Posługacze kolejowi i kilku podróżnych
zwróciło uwagę na niego z powodu dość
niezgrabnego przebrania. Po południu o
godz. 5% wykonano zamach morderczynią
p. Molitor. Dr. Hau, jeżeli on był zbrod
niarzem, musiał zaraz po zamordowaniu
wsiąść do pociągu, gdyż go aresztowano
w Londynie na telegraficzne żądanie policy!
z Baden-Baden.
Tymczasem żona Haua, nie mogąc
znieść hańby, wyjechała do Zurychu a stamtąd
do Pfäffikon. Prosto z kolei poszła do za
kładu kąpielowego nad jeziorem i utopiła
się. W liście, jaki pozostawiła, oświadcza,
że woli odebrać sobie życie, chociaż ze
względu na dziecko, śmierć będzie dla niej
ciężka.
Do sprawy zawezwano około 80 świad
ków. Hau na rozprawie przeczył, jakoby
był się dopuścił morderstwa. Na pytania
przewodniczącego sądu odmawiał przeważ
nie odpowiedzi. Sąd nabrał przekonania,
że Hau jest winny zbrodni i zasądził go
na śmierć.
Po ogłoszeniu wyroku przyszło do za
burzeń przed gmachem sądowym. Tłum
ujął się za Hauern, uważając go niewinnym.
Wojsko wkroczyło i po pewnym czasie
przywróciło spokój. Jakeśmy już zazna
czyli wniósł Hau rekurs. Być może, że
sprawa będzie musiała jeszcze raz być roz
patrywaną.

Niezmiernie sensacyjny proces ukończył
się, jakeśmy to już donosili w ostatnim nu
merze, przed sądem w Karlsruhe w Badenii
zasądzeniem amerykańskiego adwokata Haua
na karę śmierci za zamordowanie swej te
ściowej w dniu 7 listopada w Baden-Baden.
Zasądzony jest dopiero w wieku lat 26.
Historja tej sprawy jest następującą:
Hau jako syn byłego posła do parlamentu
niemieckiego, studjował nauki prawnicze na
rozmaitych uniwersytach niemieckich. Mając
lat 19, poślubił o sześć lat od siebie starszą
Linę Molitor, córkę d-ra Molitora z Karls
ruhe, którą poznał na Korsyce, dokąd się
był udał na kurację z powodu zniszczo
nego zdrowia wskutek hulaszczego i roz Wychowaniec młodzieży na ławie oskarżonych.
pustnego życia uniwersyteckiego. Małżeń
Bydgoszcz. Dnia 16 lipca stawał
stwo poprzedziła awanturnicza historja. Hau
wykradł swą narzeczoną z domu rodziciel tu przed sądem nauczyciel Paweł Banasch
skiego i uciekł z nią do Szwajcarji. Ro z Neuhofu (?), oskarżony o uszkodzenie
dzina zgodziła się wreszcie na małżeństwo; ciała. Oskarżony obił po kilkakroć synka
młoda para wyjechała później do Ameryki, siedmioletniego gospodarza Skońskiego,
a Hau, utalentowany prawnik, zdobył sobie który jest jego uczniem. Dnia 21-go lu
tego b. r. mały Skoński miał znów być
w Waszyngtonie wybitne stanowisko.
Jako prywatny sekretarz konsulatu tu bity podczas nauki. Ponieważ malec nie
reckiego, przedsiębrał częste podróże do przełożył się na ławkę, oskarżony chwy
Europy, rzucał wielkie plany przemysłowe, cił go za kołnierz i gwałtem przygniótł go
jak zaprowadzenia tramwajów elektrycznych korpusem do ławki. Następnie wymierzył
w Konstantynopolu, sprzedaży Turcji okrę malcowi kilka uderzeń na siedzenie. Tuż
tów wojennych i t. p. Równocześnie wy po odebranej chłoście, chłopiec zaczął się
kładał w uniwersytecie waszyngtońskim skarżyć matce na niezmierny ból w brzu
prawo niemieckie. Dzięki swemu stano chu. Gdy matka go rozebrała, zauważyła
wisku poznał najbogatszych polityków i po lewej stronie w okolicy pachwinowej
przemysłowców nowego świata, między znaczne wywyższenie. W trzy dni po chło
innymi prezydenta Roosevelta, miliardera ście lekarz zbadał chłopca i stwierdził prze
Morgana, Rockfellera i innych. Rockefeller puklinę pachwinową (Leistenbruch). Oskar
powierzył mu nawet przeprowadzenie pro żony nauczyciel wypiera się, jakoby był
cesu z rządem chińskim, który to spór za przekroczył przysługujące mu prawo chło
kończył się świetnym wynikiem i przyniósł sty. Prokurator wniósł dla Banascha o
Hauowi ogromne honorarjum. Gdy w roku karę w wysokości 50 marek. Sąd uznał,
1905 utworzył się syndykat, mający na celu że oskarżony nie przekroczył
eksplotację różnych gałęzi przemysłowych prawa chłosty i uwolnił go.
Ciekawem byłoby się dowiedzieć, jak
w Turcji, do której należał również Rocke
feller, wysłano Haua do Konstantynopola daleko wogóle wolno nauczycielowi posu
dla zbadania terenu i nawiązania sto nąć się w stosowaniu chłosty względem
drobnych dzieci.
sunków.
Tymczasem żona adwokata udała się
z trzechletnią córec^cą do Baden-Baden,
aby odwiedzić matkę. Hau przybył tam
dopiero później w powrocie z Konstanty
nopola. Stosunki rodzinne wydawały się
jaknajlepsze. Młoda para mieszkała w do
Z ęornego Śląska,
mu matki, przedsięwzięła wraz z panną
— (W dodatku „Po Pracy“) ukoń
Olgą Molitor wycieczkę do Paryża, wre
szcie miała wyruszyć w powrotną drogę do czoną została powieść p. t.: „Rodzina stróża
warszawskiego “. W dzisiejszym numerze doAmeryki.
Było to w pierwszych dniach listopada. datka rozpoczynamy druk wstrząsających opi
Tymczasem dnia 7 listopada p. Molitor zo sów procedury sądów wojennych oraz scen
stała zamordowana wśród tajemniczych oko tortur, stosownych w areszcie przy ratuszu
liczności.
Na pewien czas przed za warszawskiem, pod zbiorowym tytułem: ‘Ta
mordowaniem otrzymała ona depeszę z Pa niec śmierci“, pióra słynnego autora rosyjskiego
ryża, wzywającą ją do łoża chorej córki Władimirowa. Zwracając towarzyszom uwagę
Olgi. Depesza okazała się zmyśloną, wo na tę niezwykle cenną pracę, dodajemy, że
bec czego p. Molitor - powróciła zaraz do wszyscy nasi nowi czytelnicy, którzy zaabonują
Baden-Baden, polecając równocześnie wy sobie „G-az. Rob.“, będą mogli także później
śledzenie sprawcy zmyślonej depeszy. Dnia odebrać początek „Tańca śmierci“.
7 listopada otrzymała zawiadomienie, że
* Katowice. (Kapitalistyczne „Ar
w urzędzie telegraficznym znajduje się for beitergesang verein y.“) Zarządy gmin
mularz sfingowanego telegramu, dr. Hau, w obwodzie przemysłowym otrzymały polecenie,
podający się za kogoś innego, polecił aby popierały zakładanie „robotniczych kółek
jej telefonicznie, aby zaraz udała się śpiewackich“. Każdy uświadomiony robotnik
na pocztę. Po drodze, na ulicy cesarza wie, że kapitalistom chodzi w owych „kółkach“
Wilhelma, ktoś strzelił do niej z ukrycia; o utrzymanie robotników w dotychczasowej za.

Ze sali sądowej.

Kronika.

leżności i głupocie względem kapitalistów oraz
0 pielęgnowanie pruskich piosenek patrioty
cznych. Zostawmy ten „Klim-bim-1 kapitali
stom samym a my starajmy się o swoje ro
botnicze sprawy, jak o podwyższenie zarobku
1 skrócenie dnia roboczego, o usunięcie germa
nizacji ze szkół naszych, o wolność związków
i zgromadzeń i t. d.
— (Lłatwienia w międzynarodo
wym ruchu pocztowym.) Nowa taryfa
opłat listowych w międzynarodowym ruchu
pocztowym uchwalona została na ostatnim
wszechświatowym kongresie pocztowym w Rzy
mie. W myśl tej uchwały podwyższona
zostanie od 1 października r. b. waga zwy
czajnego listu do 20 gramów, jak to od
dłuższego czasu już jest dozwolone w państwie
niemieckiem i Austrji. Każde dalsze 20 gra
mów kosztować będzie 15 centymów (100 cen
tymów = 1 frank, a 1 frank równa się 80 fen.)
Na kartach pocztowych wolno także w między
narodowej korespondencji pocztowej umieszczać
dopiski na lewem miejscu przedniej strony a na
tylnej stronie wolno nalepiać obrazki i foto
grafie na cienkim papierze. Pieniądze będzie
można wysyłać na jednym przekazie poczto
wym do wysokości 1000 franków, czyli 800
marek, z wyjątkiem Grecji, Turcji, Boliwji,
Bułgarji i Kolumbji, dokąd wysyłać będzie
wolno na jednym przekazie, jak dotychczas,
tylko 500 franków czyli 400 marek.

* Laurahuta. (Powrót wychodźców.)
Gazety burżuazyjne donoszą, że z liczby
50 górników, którzy tustąd niedawno wywędrowali na robotę do Nadrenii, więcej niż
połowa już powróciła w rodzinne strony, nie
znalazłszy na zachodzie spodziewanych warun
ków pracy i płacy.
* Mysłowice. (Szkaradne oszustwo.)
Niejakaś Katarzyna Stolarczykowa z Galicji
jechała do Ameryki przez Mysłowice. Kartę
okrętową już miała, brakło jej tylko biletu
kolejowego do Hamburga. Nie umiejąc po
niemiecku starała się zawrzeć z kimś znajo
mość, coby jej pomógł. Znalazła też wkrótce
trzy kobiety, do których powzięła zaufanie
i dała im 22 mk. na kupienie biletu. Były
to jednak jakieś niesumienne oszustki, które
kobiecie kupiły za 10 fen. bilet 4 klasy do
Brzezinki, zaręczając jej, że może teraz jechać
do Hamburga. W dodatku wieczorem na
mówiły ją, aby z niemi poszła zwiedzić okolicę
miasta. Kobiecina, nie przeczuwając nic złego,
poszła, a trzy oszustki napadły ją za miastem
i ograbiły do reszty z pieniędzy. Policja ma
już być pono na tropie oszustek.
* Lipiny. (Karczmarz przeciwko
robotnikom.) Hutnicy z Goduli i Chropaczowa chcieli zeszły czwartek odbyć zebranie
w łupinach na sali karczmarza Opielki. Miano
obradować nad ruchem zarobkowym. Pomimo,
że powietrze było kiepskie, stawiło się około
300 hutników. Zebranie jednakowoż nie przy
szło do skutku, ponieważ karczmarz w osta
tniej chwili odmówił sali.
Tak odpłacają się robotnikom ci, którzy
wyłącznie z robotników żyją i z groszaków
robotniczych majątki sobie potworzyli. Za
miast w krytycznych czasach ułatwić robotni
kom walkę zarobkową, to oni stają po stronie

kapitalistów. Tego powinni robotnicy nie za
pominać na później Pieniędzy swoich można
się także pozbyć gdzieindziej, niekoniecznie
tam, gdzie nas niechętnie widza.

Bytom. (Czarna osp a,) choroba
bardzo niebezpieczna i zaraźliwa, zaczyna się
w ostatnim czasie częściej objawiać. Na cho
robę te zapadła żona dozorcy miejscowego
wiezienia. Drugi wypadek zaszedł znów w Michałkowicach. Tutaj zachorował na czarną
ospę dozorca kąpielni na „ Maksie
Chorego
odstawiono do lecznicy w Siemianowicach.
Z zaboru ausłrjackiego.
* Narodowy demokrata — denunciantem.
Bratni nasz organ lwowski „Głos" donosi:
O asystenturę przy jednej z katedr wydziału
medycznego na uniwersytecie ubiegał się
dr. R., wydalony z Królestwa. Wydział me
dyczny podanie jego odrzucił, motywując to
działalnośc-ą i przekonaniami dra. R. Właści
wym powodem była denuncjacja Stefana Dą
browskiego, asystenta przy katedrze chemii,
znanego działacza wszechpolskiego. Zadenuncjował on dra. R. jako „terorystę“, a jako
dowód przedłożył list byłego posła do pierwszej
Dumy Nakonieeznego, że dr. R. miał czyhać
na jego życie.
Denuncjacja nie odniosła wprawdzie skutku,
gdyż nawet porządni narodowi demokraci z lu
belskiego zaprotestowali przeciw bezczelnemu
listowi Nakonieeznego, zaprotestowały też To w.
kultury polskiej i Tow. lekarzy polskich w Pe
tersburgu, a lwowski fakultet medyczny zro
zumiał, że niewłaściwie postąpił i dra. R. do
asystentury dopuścił.
Ze świata.
- Dziwolągi pocztowe. Pewna berlińska
firma chciała rozesłać pomiędzy swoich odbior
ców w obrębie miasta Berlina drukowane cyrkularze. Dla zaoszczędzenia znaczków pocz
towych, kazała owe cyrkularze wydrukować
we Wiedniu i stamtąd, ponieważ w Austrji
portorjum tańsze jest jak w Niemczech, wysyłać
je pojedyńczo do Berlina. Rzeczywiście zao
szczędziła ta firma na wysyłce każdego tysiąca
druków 4,50 mk., czyli równo 15 proc. od
opłaty pocztowej w Niemczech. Zamiast bowiem
30 marek, które byłaby musiała w Berlinie
zapłacić, zapłaciła w Wiedniu tylko 30 koron
czyli 25,50 mk.
* Prezydent ministrów na balonie. Cle
menceau wraz z ministrem wojny Picquartem
odbyli wczoraj przejażdżkę balonem do stero
wania „Patrie“. Podczas jazdy pękła na balonie
rura, przyczem Clemenceau został oblany wy
dobywającą się z rury gorącą wodą. Pęknięcie
naprawiono w drodze w ciągu 20 minut. Cle
menceau podniósł pewność, jaką odczuwał na
balonie, jak gdyby był na pokładzie okrętu.
Balon spadł najdokładniej tam, skąd wzleciał.

Kalendara^k zebrań.
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działek, 29 łipca o godz. 9-tej wieczorem, w lo
kalu I. Żaka, przy Kirchstr. 23.

Wtlhelmshurtj. (ftr. BestmaiUl KeihersIieH-DeiGh 2 g
W Wielka wyprzedaż letnia. UBI

<F

Na wszystkie towary daję podwójne marki rabatowe.

£

^vwwvwww^wvvwvwvwvwvw^v^vwvwwwwwww_4ł'
.....................♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦>♦♦♦♦♦♦>♦♦♦♦♦ ♦♦> ♦ ♦> ♦ ♦ ♦

£leganeka garderoba dla mążezgzn i chłopców PÄo~~
Największy i

—

Hermann Lenz, Wilhelmsburg, Vogelhiittendeich 19.
1PF“ Usługa polska!

Bom towarowy

Wulkan

WILHELMSBURG
Vogelhüttendeich Nr. 67.

Qarderobg dla mążczgzn i chłopców.

Ubrania robotnicze po niskich cenach.

Codzienna przysyłka partji po niskich cenach.

SBBSBSSSBBBBBBBBBBBBSBBSBBSSBBBBB
Największe korzyści daje firma

pto,

Jan Schroder, Wilhelmsburg,

przy zaknpnis ubrań gotowych i na miarę dla panów, oStlopeów i robotników
pod gwaranegą dobrego leżenia. «»«• state, alezadziwiaiaco

Tylko najlepsze wyroby
i solidna robota.
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Męski ankr. remontoir
z portretem Kościuszki. Mickie
wicza lub z godłem polsk.. bardzo
dobrze idący na min. wyregulo
wany mk. 3,25. Na żądanie wy
syłam darmo i o płatnie katalog
ilustr. zegarów, zegarków, wyro
bów jubilerskich, cbińsk. srebra,
przyborównarzędzi zegarmistrzow
skich i towarów muzycznych.
F. Pamm, Kraków, Zielona 3-119
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Stttbens
Volksgarten
w Wilkelmsburgu.

Biiższe szczegóły bezpłatnie.

ras»

8I«

oraz salę do zebrań
i zabaw.

■5Ś251M

$ Stefan Michalski |

słynnego żeglarza nadpowietrznego Rudolfa
Brunnera. Koncert w ogrodzie i bal. Wstęp
ima dla panów 30 fen., dla pań 20 fen. ma

Frzytem wykonuję

ubrania na miarę
podług najnowszych żurnali po cenach
umiarkowanych. Wielki wybór towarów
tutejszych i zagranicznych na składzie.
Mając nadzieję poparcia kreślę z po
ważaniem
Stefan Michalski.
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Basem

W. HIRSCHBERG

K Karpart, Wilhelmsburg

Piwiarnię

Vogelhüttendeich 39

Największy specjalny skład

swoją oraz wyszynk innych napojów

obuwia i skóry.
J
$

Największy wybór. @ Ceny przystępne.
WARSZTAT REPARACYJNY W DOMU.
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Hermann jlatifeld ro Bremen
Kordstrasse 217.
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I Pościel — pierze — kwap !

I leską i dziecięcą garderobą
0

w wielkim wyborze poleca

|

Jan Sump, Bremen,

&

Nordstr. 204 6.
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Wüheimsburg
poleca swój skład towarów
manufakt. i galanteryjnych.

dla mężczyzn i chłopców oraz
wszelkich ubrań robotniczych
Wilhelmsburg. Vogelhiittendeich 10.

Vogelhüttendeich 47—49

..

Skład obuwia.

Wielki skład garderób?

wzlot balonu

w różnym gatunku po niskiej cenie.

$

I Weinfta! ’S»

Najstaranniejsza obsługa.

W niedzielę, dnia 28 lipca br.

z Bremen
do New-Yorku 6—7 dni
odjazd we wtorki.

F. Missler’a w Bremen, Bahnhofstrasse 30.
Przeprawa pasażerów z Bremen do Ameryki, Australii, Afryki.

Restauracją

Marburg
Sandstr. 1

Wilhelm sburg, Vogelhüttendeich 76

pisać do

$

Obuwie na miarą w modnych fasonach.

dla robotników i chłopców»

Henryk Tiedemann

Cesar- kie parostatki jadą tytko z Brejpi men i kto chce cesarskimi parostatkami
TjH jechać ten musi sobie w każdym razie
Słs miejsce zamówić i naprzód z domu na

poleca szanownej publiczności swoją

ScfmItze=Delitzschstr. I.

Największy miejscowy
Ö Tajeezki piankowe. Jajki.
Cggarnice I portmonetki itp. poleca SKŁAD UBRAŃ

Do dzisiejszego numeru dodatek „Po Pracy*.

a
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Jana Brandta w Bremen

•.

ękład cygar i tytoniu.

mają jak powyższy wizerunek wskazuje
po 4 kominy, jadą ■

Wilhelir.burg, Vogethiittendeich

Reparacje obuwia

wykonuje szybko i tanio
jedyny polski warsztat

(Krakau — Galizien).

Kaiser Wilhelm Ü .... 215 metrów długości
Kronprinzessin Ceciiie , . 215 „
Kronprinz Wilhelm_ _ 202 „
Kaiser Wilhelm d. Grosse m „

Jr. Sehnack,

niskie ceny.

Reparacye
uskutecznia się szybko i tanio po cenach umiarkowanych.

(Kaiser=Schiffe)

Dobry wikt.

Wulkan

Wykonanie na miarę, e Stale ceny.

Cesarskie parostatki

4#»
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“
najlepszy miejscowy interes na miarę. Gwarancja
eleganckiej i pierwszorzędnej roboty. Wykonanie wszelkiej garderoby
robotniczej podług miary. Reparacje, prasowanie, czyszczenie, farbo*
wanie i przeróbkę niedobrze gdzieindziej wykonych ubrań obliczam
tanio i zapewniam staranne i prędkie wykonanie. Ceny umiarkowane.

MWWW Ogłoszenia. WWWW

Najniższe ceny.
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(U. iiiaideck,
poleca swoje
Wyroby mięsne I wędliny.
Specjalność: Polska kiełbasa.
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W. Stübens
Etablissement.
Polecam Szan. związkom za
wodowym i towarzystwom swoi
lokal do odbywania zabaw i
zebrań. Staranna usługa. Dobre
potrawy i napoje. Z szacunkiem
'w. STÜBEN.

Nakładem i drukiem J. Biniszkiewicza i Spółki
w Katowicach. — Odpowiedzialny redaktor Jerzy
Haase w Katowicach

