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Pismo codzienne dla polskiego ludu pracująceg
Przedpłata wynosi na poczcie miesięcznic z przynoszeniem do
loma 5,00 mk, kwartalnie z przynoszeniem do domu 15,00 mk.,
u kolporterów miesięcznie 5,00 mŁ, pod opaską miesięcznie 6,00 mk,
‘ za granicą pod opaską miesięcznie 7,50 mk Pojedyńczy numer 40 fen.

Telefonu nr. 1150.

Redakq’a i administracja znajduje się w Katowicach, ul. Ratuszowa nr. 12.

Prawo czy handel.
Tekst ucliwały londyńskiej w sprawie emi
grantów nie jest dotychczas znany. Wprawdzie,
pierwsza wiadomość, że .migranci będą głosować
jednego dnia razom z ludnością górnośląską., urzędownie zresztą potwierdzona przez Komisję
Koalicyjną, nie ulega wątpliwości, z Paryża dro
a gą przez Szwaj carje dochodzą depesze, które —
o ile okażą się prawdziwe — znacznie zmienią
sens pierwszej wiadomości.
Według ostatnich depesz głosowanie ma «tę
odbyć strefami, to znaczy — ualy teren plebiscy
towy zostanie podzielony na dwi (według iti nych źródeł na trzy; części, czy strefy. Każda
strefa ma glosować osobno. W ten sposób jed
ność czasu plebiscytu, o którą tak wojowali.
Niemcy, nie byłaby zachowaną. Mi szkańcy w
poszczególnych strefach głosowaliby w osob
nych terminach. Odbyłyby się więc dwa (wzglę
dnie trzy) głosowania.. Podział na strefy możli
wy jest tylko jeden: oddzielnie głosowałyby po
wiaty przemysłowe, więc
powiat
rybnicki,
pszczyński, katowicki, bytomskj, ki;ólewsko-hucki. zabrski, tarnogórski i gliwićko-toszeekk Na
stępnie w odstępie paru dni odbyłoby się głoso
wanie w powiatach rolniczych. Gdyby w rachu
bę wchodziła trzecia strefa, co nfc wydaja się
prawdopodobncm, musielibyśmy przyjąć pas pośrebmj. n. p. powiaty iublifiij-eeki, sirzeleoki, giiiw teko-loszedki, kozielski i raciborski (% obu osłatnich j o wiato w tylko części leżące po prawym
brzegu Odry).
.
inne wiadomości, które tą sauną drogą przez
Szwajcarję dochodzą z Paryża, donoszą.
że
Francja miałaby otrzymać mandat kontrolny
nad przebiegiem plebiscytu. W tym coin Francja
za przykładem Anglji jest podobno skłonną do
powiększenia swoich wojsk okupacyjnych na G,
Śląsku. Wiadomości te dowodzą, że niieśoisłemi
były pierwsze doniesienia prasy, niemieckiej,
która z radością podnosiła decyzję londyńską,
jako zwycięstwo Niemil e nad v 'stanowiska
Francji, odniesione przy pomocy Anglji,
Wiadomości powyższe nie są jledinak dudąd
sprawdzone i prawdopodobnie przed! powrotem
generała Ue Ronda nie zostaną potwierdzone.
Gazety niemieckie donoszą, że generał LeRohd
wy jechał w ważnej -misji do Paryża, inne (n. p.
„V olksstimme“) podają, że generał Le Rond nie
ma więcej wrócić na swojo stanowisko wi Opolu.
ia ostatnia pogłoska wygląda wielce nieprawdo
podobnie. Podobne pogłoski rozpuszczali Niem
cy w czasach samoobrony sierpniowej, gdy ge
nerał Le Rond na wezwanie Rady Ambasadorów,
wyjechał do Paryża, przy-ozem powrót pego był
jeszcze wzmocnieniem jogo stanowiska. Obecnie
rozpuszczane pogłoski nieiniactkjie oznaczają tyłko stosunek X eniców do przewód nkjzącego Komisji Koalicyjnej i j<łi pobożne, ale ii je mające
widoków spełnienia, życzeń#.

Cena ogłoszeń za jeden wiersz petytowy jednołamowy lub jego uue;*»
80 fen. Za reklamy dwułamowe 3,00 mk. Na częściej umieszczana
ogłoszenia udzielamy stosowny opust Wszelkie listy i przesitki pieniężne
należy adresować: „Gazeta Robotnicza“, Kattowitz O.-S^ Schliessfach mi.

Wydawca Józef Biniszkiewicz w Katowicach.

.Wszystkie powyższe wiadomości i pogłoski
dowodzą, że ostateczna walka o sposób przepro
wadzenia plebiscytu ni1 jest jesztiz*e zakończo
na, że nadzieje? i tryumfy niemieckie były przed 
wczesne. Emigranci będą głosować razem z na
mi. Ta rzecz jest już postanowioną. Nile przestra
sza ona nas zbytnio. Jeżeli Komisja Koalicyjna
sama nie postara się o to, by ci emigrancti nie
przyjechali jako zorganizowana banda słosstruplerów. której celem ma być sterroryzowanie lu
dności — to nasz lud będzie umiał na terror za
reagować i nie ugiąć się przed nim
Sprawa przyjazdu emigrantów jest bardziej
interesującą z innego punktu widzenia. Zasta
nówmy się, czemu mamy zawdzięczać to, że spra
wa emigrantów stała się tak głośną i ważną. Przez
plebiscyt wszak należy rozumieć bezstronne i
swobodne wypowiedzenie się ludności. Tak przy
najmniej rozumiał sprawę plebiscytu Wilson
a za nim wszystkie narody. Z tego załóż nia bez
stronnpści i sprawiedliwości!- wynika, że o lo
sach kraju rozstrzygać ma tylko sauna ludność.
Ona. bowiem jest tern jedynie z a interesu ws,n%
Tymczasem dotychczasowe rokowania i inIrygi dyplomatyczne dow odzą, że emigranci sta
ją się narzędziem w ręku Niemców? i pzynników
koalicyjnych’ Niemcom -sprzyjającym dla pogor
szenia widoków plebiscytowych1 polskich. Ro
kowania le dowodzą, że w udział - emigrantów? w
głosowaniu nic idzje o zasadę sprawjiedłiwoscii
ale wyłącznie o Uargi i grę dyplomahygmą na
Ue całokształtu polityki światowej państw koali
cyjnycili i ich stosunku do Niemiec. Pewne rządy
koalicyjne, sprzyjające % tych lub innych powo
dów Niemcom. starają się w ten sposób płebhcwt
przeprowadzić, ażeby dać Niemcom jakhajwię
cej pomyślnych warunków. Tak więc, u nfe ina
czej musi. i. nasza ludność traktować emigrantów.
Są oni podstawiani przez naszych wrogów dla
zadania gwałtu zasadzie sprawiedliwości i - dla
sfałszowania woli ludności która wyraża jednozgodną wolę połączenia się z Polską.
Emigranci są więc, narzędziem pewnych sił
polityki światowej w walce n*c o zasadę aprawjiiedljfW-ości, ale o im terasa i ^handel tych czynnSców.
lę rolę emigrantów musi sobie nasza ludność
zapamiętać. Jakkolwiek bowiem w obecnych wa
runkach musimy przyjąć i uznać narzucony nam
przyjazd emigrantów, będziemy um id i dołożyć
wszelkich starań i sR, aby tan zadany nam 'gwałt
unieszkodliwi - i nile dopuścić do sfałszowania
naszej woli. 1 emigrantów się nie boimy. Liczbą
ich jest znikomą w porównaniu z potęgą licze
bną polskiej ludności. Ale bronimy zasady ple
biscytu i bronimy siebie- samych przed staniem
się przedmiotem handl-u dla obcych kapitali
stów Nie możemy dopuścić do togo. ażeby o lo
sie naszego kraju miał decydować obcy interes,
a nie prawo: i zasada spraw iedliwości. Cokolwiek
by miało nastąpić, zwyciężyć mnsimjv i zwycię
żymy.
.
j

Pamiętajcie robotnicy i diłopl jak Was
krzywdził rząd niemiecki.
. Nietylko za rządów Hohenzollernów krzyw™ polskich robotników kapitalista niemiecki.
: race górnośląskich robotników niższe są nawet
obecnie od płac robotników w Niemczech. Płaca
naszego robotnika w ostatnim kwartale 1919 r.
wynosiła 1284 marek.
Robotnik w okręgu
Dortmund wziął w tym samym kwartale 1728

marek, robotnik w okręgu po lewym brzegu
Renu ,wziąl 1645 marek, nawet róbotnik na Dol
nym Śląsku wziął 1487 marek. Tylko robotnik
górnośląski brat najmniej. I dlaczego? Bo jest
Polakiem. Gzy to jest sprawiedliwość ?
Pamiętajcie o tern — Górnoślązacy - - przy
głosowaniu.
.

Odpowiedzialny redaktor W, Rumpfdt ^Kalowicach

Alarm!
Gazety niemieckie donoszą, że począwszy od
5 marca mają przyjeżdżać na Górny Śląsk po-,
ciągi z emigrantami z Niemi ' \ Wszelkie przygo
towania mają być ukończone i od 5. marnadzień
w dzień mają nmmi ckje pociągi wyrzucać w ró
żnych miejscowościach; naszego kraju bandy emi
grantów.
Plebiscyt ma sio odbyć 20. mar eta. A więc na
dwa tygodnie przeszło przód terminem ma się
zacząć zapowiedziana przez Ni mdów akcja Ko
misja Koalicyjna dotychczas nie zajęta w tej
sprawie żadnego stanowiska. Dlatego m swej
strony dla dobra i spokoju kraju nwwżamry za
stosowane zabrać w tej sprawie głos I zwrócić
uwagę Komisji Koalicyjnej na gnożąne z tej stinon v n i ebezpieczeń s t wo.
Naprzód zaczniemy od stwierdzenia rtieztjftyeti faktów. Prawdą jest. że lin Ja ddmatikaovjna
gór no ślą sko-niemiećka nic. jest dotychczas flidpowiednio zamknie|ą przez wojaka koiailieyjpę.
Dzięki temu przez te truję maja swobodny pr^*chód zarówno bandy stosstriipplerów jafk i żbf,gani,%owane oddziały PvCipb'swWry. Fakty tie nie
■noga hyc Komisji Konlicyjnej nieznane. Tyieihzy zwracaliśmy na to uwagę, popierając nasze
twierdzenia wda rogodfnefmi ćJbwodlajmL
Dlaczego K »misja Koalicyjna m> uwalała
-dotychczas za stosowne zwrócić na to uwagę i
wyd ać odipowk dłn te za z ąd% m ia ?
Dlaczego Komisja Koaliąyjna pozwala na
zalewanie nasz, go krujn przez bojówki niemie
ckie i terroryzowani spokojnej ludności? Na
Komisji Koalicyjnej sponzywa ciężka odpowie
dzialność za możliwe skutki, takiego zainS dbania.
Pierwsz« więc teatąg^rytsenmi żądaniem naszej

ludności jest Ścisłe zamkiiigeie. 11« ji dteniarka“
ęyjise-jf. Na granicy polskiej poczyniono już odpo
wiednie . zarządzenia w tej sprawie. DhV zego Ko
misja Koalicyjna' przeprowadza pewne uprzywi
lejowanie dla strony niemietikjej? Dopóki liaja
demarkacyjna nie m dzi zamkniętą, plebisqyt
zwłaszcza w powiatach zachodnich' będzie tragi
komedią. odbytą pod i erropąm bojówek niemiec
kich
Drugim niezbitym faktem j;eist (o, że emigran
ci. przynaj mniej po a arn a ich część przyj edź i
jako straż przednia niomińc-kiołi sił zbrojh.ycti.
odpowiednio uzbrojona i zorganizowana.
Nie
może być Komisji Koalicyjnej njmiaiiem. że
emigrantom njemteckjm władze niemieoWś wy
dają pozwolenia na noszenia broni, a inne orga
nizacje postarają się o zaopatrzenie ich w tę
broń. .W ten sposób zupełnie prawnie będziemy
mieli na Górnym Siąskin oddziały wojskowe.
Dlatego drugie«* katedr yemem żądaniem nr
szefj ludności jest przfepnawudfcaeariie ścMej rewizji
przyjeżdżającyc h emigrantów
Wiszystidehi, u
których znajdzie się broń. «wieży ualychimlist
pozbawić prawa głosowania ł wydalić z kraju.
| { Rewizji bej nje mogą dokonywać urzędnicy. Mu
szą to robić albo czynniki koal icyjne. albo pol
scy i niemieccy ugrzędnicy policji
Trzecim niezbitym
faktem są nieustająco
szykany, jakich dopuszczają się władze niemie
ckie wobec polskich Górnoślązaków w Niem
czech. O ile niektórym z njch udało się wnieść
podanie o wpis na listę glosujących, z pewnością
będą Niemcy czynili wszystko, aby uniemożliwić
im przyjazd na Górny Śląsk. Żądamy więc od
Komisji Koalicyjnej odpo^iednłeb kroków W#
othnoe^ polskich Górnoślązaków w Niemczech,
Ludność polska protestuje joknajeeierglc*uiej przeciw tak rychłemu przyjiazdowł emlgran*
tói\ Emigr antom nie może być wolno przyjechał
wcześniej jak na pięć najwyżej dni przed t*rva&

Bets
Przyjazd wczesnte/szv prz-y. zupełnym braku ochrony ze strony czynników ko
alicyjnych przed terrorem emigrantów, może do
prowadzić do ubolewania godnych? wydarzeń.
Jest to zarządzenie konieczne wobec ciągłych
przygotowań niemieckich do fcemru i rozruchów,
no hec gromadzenia przez Niemców broni i usta
wicznych z ich strony prowokacji
Na Komisji Koalicyjnej spoczywa ciężka od
powiedzialność. Jeżeli Komisja Koalicyjna me
spełni uprawnionych żądań naszej ludności, na
sza ludność będzie miała prawo pozbawić Komi
sję swojego zaufania, z jakiem dotychczas mimo
tyle zawodów dio niej się odnosi. Ludność naszą,
wzywamy do spokoju. Ale nie można jaj bezkar
nie prowokować przez uprawienie terroru. Ta kiem uprawnieniem terroru będzie weześny przy
jazd emigrantów.

lyti fes. Ł. Raczkowski
w „Polaku“.
Ksiądz powyższego nazwiska napisał do ..Pó1 Io" serję artykułów pod tytułem:
..Czemu żydzi przodują w organizacjach wy
wrotowych.:t
;
N a treść tych artykułów wojbodzic ni© cbC
my. ponieważ robią- one .wrażenie, że pisali je
przechrzta, który teraz oierpi na manję żydowi
skn.
'
.
^
Następujący ustęp z jego czwartego artyku
le jest dovyodCm jego chorobliwo śpi.
Ks. Raczkowski pisze:
„Drugą potęga światą jest prasa i tę oni mają w
• swym ręku. Dowiadujemy się jeszcze z owego prze
mówienia na zjezdzie tajnym, że żydzi powinni objąć
kierownictwo prasy w każdym kraju. Jesteśmy chytrzy,
zręczni i władamy złotem. Trza za pom. dzienników
polit opanować opirtję publiczną i kierować się według
naszych wyłącznie interesów; trzeba pozyskać wpływ na
proletariat", Wiele najpoczytniejszych dzienników powstało
z Ich funduszów, pracują ich kapitałami; redaktorzy są
żydami albo chrześcijanie pobierający swe utrzymanie
i pensje z kieszeni żydowskiej, dlatego też wykonują pro
gram żydowski. Opanowali prasę całego świata. So
cjalistyczna prasa wpływowa w ręku żydowskim: w
Berlinie „Vorwärts“, we Wiedniu „Arbeiter Zeitung", w
Polsce „Naprzód“. „Kurjer Codzienny", „Praca", (we
Lwowie) „Robotnik“; już 1840 r. postanowił synod ży
dowski w Krakowie zagarnąć w swe ręce prasę. Gazeta
dotrze wszędzie, w ukryte poddasze, do fabryk, warszta
tów kopalni. A jest tak tania w porównaniu do innych,
i tak wiele daje papieru. No! wciąż wytyka coś ko
ściołowi, & bezustannie wyzywa na panów, rozpisuje się
Stale o niesprawiedliwości zapewnia robotnika, że jego
broni praw 1 sypie dłonią obietnicami. Ty, robotniku
daj grosz swój na gazetę, zapisz się koniecznie do związku
socjalistów, groź światu jak oni... i czekaj, aż niemożliwe
stanie się moźliwem. Jeżeli inteligent często przysięga
na swój dziennik, to zupełnie uwierzy we wywody swej
gazety robotnik, niewykształcony. Druk go przekonuje.
Nie podpada ci to robotniku, że ten twój redaktor-socjałista chyba do czego innego zmierza jak do poprawy
twej niedoli“.

Niemiec ima pnzysłowijei:
„Finęcł% dumm,
Qrieiist.“
To przysłowie sprawdza się na a u torze a r ty- ,
kulo w Polaka.
Pisma mieszczańskie jak ^Kurjer Codzien
ny“ i „Prace“, zamienił na organa socjalistyczne
a wszystkie pisma socjalistyczne razem prze (Tir.?ciii na żydowskie.
My wiemy, że księdzu wolno oclrrzoiić dzie
cko wedle woli rodziców, lecz musimy powie
dzieć: „Precz z- łapami“, jeżeli ksiądz wbrewi
naszej woli i prawdy chrzci organy socjalisty
czne na pisma żydowskie.
Nasze pisma ..Naprzód“ i „Robotnik’“ .za
łożone są przez idealistów, Intel t centów 1 robotni
ków polskich. Towarzysze nasi oddawali ha swe
organa ostatni grosz' i o‘głodzie wydawali te pi
sma. narażając swą wolność i życie.
Nie pozwolimy przeto.
by rozwydrzony
ksiądz pluł na ten dorobek robotniczy.

Segiilamln wyborczy
dla plebiscytu.
O po l ig 27 lutego. Międzysojusznicza Komi. sja Rządząca i Plebiscytowa ogłasza drugą część
przepisów dla głosowania plebiscytowego
a
zv, lasżcza są to przepisy, dotyczące samego aktu
wyborczego. Druga ta część przepisów postana
wia. że plebiscyt odbędzie się 20 marca r. b. dlai
c a l c g o górnośląskiego terenu plebiscytowego
i dla wsz ystkieb uprawnionych do .głosowa
nia . Ci, którzy nje mieszkają na G. Śląsku, a są
uprawnieni do głosowania, otrzymają przepustki*,
które dla kategorji B i D służyć jednocześnie bę
dą jako legitymacje wyborcze.
'
Kartki wyborcze, koperty i urny do każdej
urny dwie kłódki) dostarczy Międzysojusznicza
Komisja. Klucz, do jednej kłódki otrzyma prze
wodniczący biura wyborczego, drugi jego. zasyp
ce TY lokalu wyborczym, urządzony- będzie na:::
gdzie każdy. wyborcą, przez ni-.

kogo nie oj>s^--w^>waąv;.-będzie mógł wkżżyć.Wfty
kę wyborczą do koperty. Po włożentu kartki ,Śo
koperty wyborca wywodzi z namiotu, udaje się
do stołu biura wyborczego i wrzuca kartkę w ko
percie do urny wyborczej, podobnie jak działo
się przy wyborach do parlamentu niemieckiego.
Głosowanie rozpocznie się o godz. 8 rano i
potrwa do ,8 godz. wieczorem. Po ukończeniu
głosowania t. j. po 8 godz. wieczorem! wynik gło
sowania będzie natychmiast stwierdzony. Czte
rej ławnicy, wyznaczeni przez przewodniczącego,
i czterej przez zastępcę przewodniczącego będą
zaprzysiężeni jako świadkowie stwierdzenia wy
niku głosowania Kartki wyborcze będą uporząd
kowane tak: Polska—Niemcy — głosy nieważne
— zakwestionowane czyli zaczepione kartki wy
borcze.
Kartki
wyborcze będą z białego
czystego papieru. Na jednych nadrukowane będą
słowa: „Polska—Polen“, na drugich: „Deutsch
land—Niemcy“. Każdy wyborca lub wyborczym
otrzyma przy stole biura^wyborczego kopertę i
dwie kartki, jedną za Polską, drugą za Niemcami!
Z kopertą i (dwiema teimi kartkami uda się "do za
krytego namiotu wyborczego, jedną kartkę wło
ży do koperty, którą, po opuszczeniu namiotu
włoży do urny wyborczej.
W dalszym ciągu rozporządzenie Międzysn.
juszniczej Komisji zawiera przepisy eo do zam
knięcia protokołów, które w dwóch wygo to w a
niach winny być prowadzone, a dalej przepisy
o ogłoszeniu wyniku głosowania, który winien
być telegraficznie zakomunikowany kompetent
nemu biuru Międzysojuszniczemu, oraz Komisji
Międzysojuszniczej w Opolu.
Rozporządzenie nosi datę 23 lutego; i podpi
sali je: generał Le Rond jako prezydent Fran
cji, A. de Marin! jako reprezentant Włoch i H. S.
B. Persivai jako reprezentant Wielkiej Bryt anjl
Regulamin ten ma znowu bardzo ujemną
stronę.
'
\
Pocóż te kartki wydawać przy siole wybor
czym i to aż, dwie? Jesteśmy przekonani,
że
wiele ludzi wpakuje obie kartki do koperty. Bę
dzie również i dużo takich, którzy czytać nie
umieją i oddadzą kartkę fałszywą wbrew ich
przekonaniu.
Zdaniem naszem jest również 12 godzin za
długim czasem.
|

Bolszewicy niosą wszędzie; niewolą,

naród gruziński, a . siebie przedstawić jakp niewinjn-.tagnfęta Lecz za kogoż uważacie gruzińskie sfer?
pracując f
Oto już trzeci rok mija odkąd gruzińska de
mokracja, gruzińscy robotnicy i wieśniacy walczą a
wami - a wy z nimi. Walczycie z narodem gru
zińskim wszelkimi środkami: oszczerstwem, prze
kupstwem i cudzą bronią. Jakiemże więc prawem
zwracacie się do niego dzisiaj! “
Otóż, tak wygląda wolność bolszewicki i ta
ką wolność pragną zgotować komuniści Polsce
i nam polskim robotnikom.

Nędza uchodźców w Niemczech.
Straszny jest los Niemców uchodźców* z Po
znańskiego, Prus Wschodnich i Zachodnie h któ
rzy nie chcą zostać pod . władzą polską, wyemi
growali stamtąd.pod opiekuńcze skrzydła ojczy
zny niemieckiej.
Sądzili, że przyjmą i cli tam z otwarłem! ra
mionami, Bo, jak podaje „Magdeburgjsche Zei
tung“ walczyli oni nawet nieraz z bronią w ręku
0 niemieckość“ Wielkiego Księstwa Poznań
skiego, czy Prus Zachodnich, oddawali swe życie
1 mienie, by wytępić Polaków, słowom uważali sąj
za bohaterów . niemi ckiej“ sprawy narodowej,
Tymczasem niemiecka ojczyzna nietyiko nie
uczciła ich za te położone dla niej „zasługi“*
ale odnosi się do wszystkich uchodźców ogrom
nie niechętnie. Z powodu braku mieszkań ska
żani są oni na pomieszczenie w barakach, ktoryieh ogromna ilość znajduje sfę zwłaszcza
nd
wschodniej granicy Niemiec w okolicy Magdę*'
Nburga, jak n. p. w Altengrabow, Jueterburg $
wielu innych-; Stosunki w nich są wprost stra
szne, bo jak czytamy w wyżej wspomnianej ga=*
z ec i e - , d o życia w tych barakach trzeba miećwielką dojrzałość moralną, aby, nie zepsuć sie
fizycznie 1 moralnie.“
NY jakiem strasznem położeniu znajdują się
ca ludzie — tego dowod! an skarga i protest tych
uchodźców przeciw dotychczasowemu postępu
waniu wobec nich zawierający się w słowach: >'
„Nic oczekiwaliśmy zupełnie 1 niawet nie żądamy, ażeby nas tu przyjmowano z ot wartend
ramionami, pOnjeważ znamy dzisiejsze samolub-'
siwo. Oczekiwaliśmy jednak, ze będzie się sprawiedliwym wobec naszegu przez konieczne stosimki wytworzonego położenia i że uzna się toj
co uchodźcy zrobili dla swej niemieckiej ojczyn
zńy dla swych niemieckich braci i sióstr. Nijd
można ich" uważać teraz jako niepotrzebnych
. obcokrajowców; przeciw temu stanowczo protęstu jemy!“
' .
Tak wygląda nagroda za ..zasługi“ położone
<1 I a oączyz ny niemiecki ej. Xi aehaj się mają na
baczności ci, co się Tak bardzo przechwalają swą
niemieckością i co tak „bohatersko“ wałczą —.
„um deutsches Obeirschiesien", by nie znaleźli
się. wkrótce w barakach na brandenburskich piaskacii.

Kiedy wojska bolszewicki parły na Warsza
wę. wtenczas krzyczała cała prasa komun [sty
czna, że czerwona, arm ja niesie wolność robotni
kom polskimi i wałczy ona tylko przeciwko pol
skim imperjalistom.
Z powodii--widoków na pokój polsko-rosyj
Niemcy nazywają załogę, francuską
ski poszli bolszewicy na nową zbrodnię 1.napadli
- „lörderschutztrappe“!
bez wypowiedzeń i a wojny państwo gruzińskie.
Gruzja, licząca trzy mil jon ów mieszka ń;cć»\\%
Komisja Międzysojusznicza postanowili, że
żyje już trzy lata jako sapiodzielń państwoi i proces w sprawie zabójstwa Teofila Kupki md
rządzą tam socjaliści oczywiście nie po bolsze- być oddany do rozstrzygnięcia Sądowi Nadzwyn
wicku, lectz zupełnie demokratycznie.
czujnemu w Opolu. Uczyniła to z tęgo względu^
że zna już dobrze stronniczość sądów nifimiecW państewku tern istni je dóbr obył i waluta!
kich i/ich sposób załatwiania sprawy. Zarządze
stoi bardzo wysoko.
Bolszewicy starają ale ud samego powshutia nie to przyjęły tutejsze dzienniki hakatys tycznej
tego państwa podbić je pieniędzmi 1 intrygą. Lecz z wielką niechęcią a nUmlcclge gazety pozaśląj
jak wspomnieliśmy,,
kraju panuje dobrobyt, ,sk!,e. między pi nem i berlińskie posuwają się na
przeto nikt nalep bolszewicki nie szedł. Bolsze wet do obrazy władz koalicyjnych. I tak n. pi
wikom się atoli tak! stan nie podoba i przed 2 „Tacgliche Rundschau“ przedstawia ten fakt odb
„ darda sprawy za bm siwa Kupki sądom ko a IR
tygodniami urząd z id brutalną wyprawę na Gru
cyjnym, jako uwolnienie morderców przez Franj
zję i zabrali jej sobie Ty flis.
1 mówi otwarcie, że w tym. wypadku zało
Bujna- życie togo kraju zamienni znowu w cuzów
gą
francuska
okazała najlepiej' że jest .yine Mór, grób a dzielni towarzysze gruzińscy opuszczają dcrschiitz tru ppe“.
warsztaty i chwytają za broń.
Mamy tu najlepszy dowód, jak nienawiść <3ki
Pisma komunistyczne mitozą na tę krwbwą Francuzów,
podsycana ciągle i krzewiona wśród
wyprawę bolszewicką i nie piętnują tyj zbrodni ludu niemieckiego
— zaciemnia jasny sąd o dął
swych rosyjskich partnerów..
nej rzeczy i zupełnie go wypacza, posuwając się
Namyślają się widocznie, jak mają optwać przy tein aż do dotkliwej obrazy.
socjalistów gruziński aW i nazwać jeb konirręwo
Warto, ażeby sobie rządy koalicyjny zapałlnejon istami, że nie ohcą się pozwu! snr ezyć miętały,
że pismaki niemieckie, śndą nazywać "di
na psiem pasku bolszewickim.
wojska „Moerderschutz truppe“.
\
W spawie tej czytamy:
A dlaczego to sądy niemieckie nie wytaczają
W jednym z .pstatnich numerów „Er to by"
procesu mordercom Dr. Mielęckiego1/
pisma gruzińskiego, wydawanego przez soc.-dem.
mniejszości, tzw. „mieńszewków“ , - czytamy co
następuje:
„Swoboda* 23. bm.) „Już kilkanaście
dni pisma bolszewickie drukują odezwy, wzywając
do powitania w Gruzji. Innej kwalifacji dać temu
nie można
co piszą ci rozbójnicy pióra! Zwy
kły to objaw: skoro bolszewicy przygotowują się
do wystąpienia - a rząd gruziński plany ich po
krzyżuje, dowiedziawszy się o tern - zaczynają po
dnosić wrzawę na temat wiarołomstwa mieńszewikó\y.
.
Nieustraszeni rycerze! Zerwaliście już dawno
z socjalizmem! Rosję sprzedaliście amerykańskie
mu kapitałowi, a klasę robotniczą zniszczyliście
faktycznie, depcąc prawa i dążenia małych narodów
wszędzie, gdzie tylko stąpiła noga „krasnoarmiejca“.
Rozbiliście i ograbili ‘Asserbejdżan — i" po tern
wszystkie» chacie nr. c-.v:ś:. stronę nrzecmgnąć

Transporty emigrantów.
Berlin, 27. lutego. Transporty emigrantów \
z Niemiec na G. Śląsk rozpocząć się mają poi >
cza wszy od 8. marca. Rząd niemiecki przezna
czył dla nich 250 osobnych pociągów, które przei
przeciąg jedenastu dni wozić mają emigrantów
na G. Śląsk. Z tych 250 pociągów 90 wyruszy4
ma ze Środkowego i Dolnego Śląska. 60 z Berlin#
35 z Westfalji, a reszta z innych stron Niemiec. Emigranci z Prus Wschodnich przetramsportom
wani będą drogą w-odną do Berlina, & stąd poci#
gami na G Śląsk.
Zaczną więc zjeżdżać ci, którzy mają zakłó
cać spokój, napadać i fceroryzować obywateli fcw
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tehzveS. Ä co najgorsze, ffe fflöffSI üüTto graso
wać uź 11 dni przed plebiscytem.
Jak musi to oddziałać aa produkcję węgla?
Chyba nikt nie uwierzy, źe górnicy pozostaną
r:'ti ziemią. gdv przybysze niemieccy, nastawić
będą na icti życie?
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Zwrot zrabowanej własności polskiej
przez Niemców.
Paryż, 24-go bm. Przedstawiciel Polski w Ko
misji Międzynarodowej Odszkodowań w Wiesbadenie
Antoni Olszewski oświadczył korespondentowi Kurjera
Warszawskiego co następuje:
„Mojem zadaniem jest odnalezienie materjału wy
wiezionego przez Niemców z Polski, jak przeszło 300
tysięcy maszyn fabrycznych, 70 lokomotyw, 40 tysięcy
koni i około 20 turbogeneratorów. Mam nadzieję,
mówił przedstawiciel Polski, zyskać około 70% ma*
terjałih i zwrócić go Polsce.
Niemcy robią nam wielkie trudności, nie chcą
oddać skradzionych nam rzeczy.
Liczne maszyny i kilka turbogeneratorów już zapa
kowano i wkrótce przybędą do Polski

Narady w Londynie.
Jak wiemy w Londynie trwają nadal narady.
Obecnie rozpatrywane są żądania tureckie w sprawie
Smyrny ł Tracji. JNa konferencji londyńskiej koalicja
wzięła sobie za zadanie uregulowania bardzo zawiłych
spaw wschodnich.

Spółka niemiecko-bolszewicka.
Dzienniki włoskie ogłaszają obecnie szereg doku
mentów i listów wymienionych pomiędzy Wilhelmem II
a rzącem Lenina w sprawie rewolucji rosyjskiej i opła
cania uchu bolszewickiego przez Reichsbank nie
miecki irzez agentów.
chkumentu datowanego 16-go listopada 1917 do
wiadujemy się o pobieranych sumach przez Lenina, Zinowiewa Kozłowskiego i Kołątaja z Reichsbanku.
Z dokumntu z dnia 25-go października 1917 dowia
dujemy s> że Niemcy wysłali do Rosji oficerów
władający6 językiem rosyjskiem do służby rosyjskiej.
Przeglądają dalsze dokumenty dowiadujemy się, że
Niemcy aby urządzić rewolucję rosyjską wydali około
100 miljonóy marek. Polskie przysłowie powiada,
że kij ma d>a końce. Otóż Niemcy wywołały bolszewizm w Ksji, a teraz ten bolszewizm sam ich dławi.

Vorwärts „&** ©off für Honig und Vaterland“.
Po ostatnią wyborach pruskich, które dały zwy
cięstwo niemiecim nocjonalistom „Kreuzzeitung“ wy
wiesiła znów Wo sVorwärts mit Gott für König
und Vaterland . Widzimy więc że Niemcy wchodzą
ponownie na tory^gmarka. Gazety zagraniczne przy
puszczają, że na posiedzeniu pruskiego parlamentu
nacjonaliści .niemk-y wniosą projekt przywrócenia
monarchji i powohja na tron Wilhelma.

BtoPklacja Niemiec.
Niemcy widząc, * przegrają plebiscyt chcą już
teraz wejść na dęogc orozumieri i rokowań z Polską,
sami jednak wstydzą » rozpocząć rokowania i rzą
dem polskim, bo znacz0 by przegrane niemieckie.
Za pośrednika pomiędzp0}ską a Niemcami zaprosili
sobie Niemcy byłego prydenta ministrów włoskich
Nittiego. Ostatnimi czat Nitti ogłasza artykuły w
gazetach nawołujące do 2^ Niemców z Polakami,
jest to kapitulacja wojny tspodardej i politycznej,
jaką prowadzili Niemcy z ^sVcą
Niemcy rozebrali si |nż d* koszuli.
Na posiedzeniu rady g<podarc2°j przewodni
czący Edward v. Braun ośw^czył, Ä Niemcy pod
względem gospodarczym bardz podtpaiły, że panuje
nędza i głód. W kwestjach ńlitanyća prezydent
ministrów Simons oświadczył, • N?mcy rozebrali
się już do koszuli i są zupełnie bzshi.

Hontaija sodaBstós i
W dniu 22. lutego po południu <było się w
Wiedniu uroczyste otwarcie miedz jodłowej
konferencji socjalistycznej. Francuską lop
guet zagaił ją, zaś tow. Adler przywitą becnycb
pięknem i serd cznem przemówienie % prze
mówienia tego należy podnieść nastętące cha
rakterystyczne ustępy,: Tow* Adi^r
b)nemi powiedziała
Zrozumieliśmy, że polityka proletary
może pozostać w dalszym ciągu bez ^ciwie
wetkniętych iinji. Drugą MiędzynarodOę
już nie wzbudzi do życia, nie obejmie ORjgdy
całego proletarjatu. Tak samo trzecia, eżelt
nam ktoś mówi, że istnieją dwie Mk'ędizyna^w_
ki — to my oświadczamy, że właściwie nże^_
je żadna Międzynarodfdwkia. Bo do drugiej ^
tylko kilka odłamowi i dk> trzeciej idz ld’-ki)u_
ża zaś część światowego xpfroietarjatu nigdy ^
należy. Nasza dzisiejsza konferencja jest zahie
skromną próbą zjednoczenia rewolucyjnego,,
fetarjatu. Na naszej konferencji reprezentov^
jest jedna trzecia całego proletarjatu. Z tym t,
baBię liczyć. Ale wiemy, że do utworzenia jeo
go silnego"-ośrodka rewolucyjnego nie wystari
jeden wysiłek, że to wymaga olbrzymiej pra<

- JesteSaSr
noici, jaką przyjmujemy' na siebie, — Nazywają
nas szyderczo: .,2 i pór. Kto widzi obecne stra
szne jpotożeniie klasy robotniczej, tego musi prze
rażać wielkość chwili, w której" żyjrmy. Stra
szne klęski, jakie proletariat w wielu krajach»
poniösx — sprawiać muszą każdemu czującemu
człowiekowi ogromne troski.
Nie chcemy polemizować w tym tonie z Moskwa,
jak to Moskwa czyni. Bo my lepiej potrafimy i
umiemy Moskwę zrozumieć, aniżeli ona nas. U nich —
u boszewików — pozostał ten stary, dawnej ton
koszarowy — nawet w Czerwonej Armij bol
szewickiej:
Przeciwstawiamy się polityce niecierpliwości
jaka reprezentuje Moskwa, oraz polityce pesymi
stycznej niewiary Drugiej Międzynarodówki. Repre
zentujemy politykę realnego czynu bez goi^czkowości, bez pesymizmu! — W przed wstawieniu
do Moskwy, — która mówi: dziel i rządź — my
powiadamy: ŁĄCZYĆ ABY ZWYCIĘŻYĆ!

[Zżycia partjl]
Gliwice W niedzielę 27. 2. o gocŁz. 10 i pół
odbyło się zebranie PPS. na sali p*. Klossefk.
Na zebranie stawiło się 16 towarzyszy. Po refe
racie tow. Czapskiego, omawiane były sprawy
miejscowe organizacji. Po naradzeniu się przy
szli wszyscy towarzysze do zgody, że. aby naresz
cie zapanowała zgoda i zdrowy dacii w T-wie, na
leż}- wybrać formalnie nowy zarząd, który oczy
wiście zacznie pracować. Wybrany zarząd składa
się z następującyud ttow.: W. Loga, przewodni
czący; B. Tomczyk, zastępca przewodniczącego;
S. Kuś, sekretarz; P. Woźnica, skarbnik; J. Cłu
pek. zastępca skarbnika; W. Jąda i Fr. Piechuła,
rewizorzy. Zebranie zostało zamknięte przez tow.
Czapskiego, który przewodził, słowami: „Niech
żyje solidarność robotnicza!“
Sekr.
(Mamy nadzieje, że obecnie zacznie lepiej i
zdrowiej się rozwijać nasze T-wo w Gliwicach;
Redakcja.)
Fry d en hula. W niedzielę 27. 2. odbył się
wilec PPS., na którym przemawiali t tow.: Czap
ski w polskimi i Machuiła w njem£pukim języku.
Po referatach uchwalona została rezolucja prze
ciwko emigrantom, tej treści, że mieszkańcy Frydenshuty protestują nadal przeciwko temu, ze
emigranci mają glosować wspólnie z tutejszą lu
dnością. Wiec został zamknięty, okrzykami:,
„Niech żyje PPS. Vs i „Nic-di żyje Polska Repu
blika Robotnicza!“ Po wiecu zebrano na fundusz
wyborczy PPS. 114 marek.
Sekr.
Ko.;
wicie. W niedzielę 20. 2. odbyło się ze
branie PPS., na którem referował tow. Rubin na
temat: ,.Co to jest Socjalizm?“ W dyskusji prze
mawiali ttow.: Wiertelorz, Nowok i Ogara. Po
wyczerpaniu porządku dziennego, zebranie zo
stało zakończone trzykrotnym okrzykiem na
cześć PPS. Po zebraniu przystąpiło do PPS. 7 ko
biet.
,
u
Czekanów. W niedzielę 20. 2. odbył się wfceio
plebiscytowy, zwołany przez PPSl, na którym
referował tow. Witt k. W półtoragodzinnej mo
wie wyjaśnił referent obecną sytuację polityczną
na G. Śląsku. Po referacie przemawiali p, Kula
wik (N. P. R.) i tow. Kałuba: Uchwalono rezolu
cję przeciwko emigrantom, którzy mają głoso
wać wraz z tubylczą ludnością
górnośląską*
Trzykrotnym okrzykiem na cześć Wolnego Gór
nego Śląska połączonego z Niepodległą Republi
ką Polską, zebranie zamknięto.
Sekr.
Nikis?«wise. W piątek 25. 2. odbył się. ol
brzymi wiec PPS., w którym. uózetniczyło prze
szło 4 tysiące wieeowników na sali cehauziy.
Do zebranych przemawiał tow. Czapski. W dy
skusji zabierali glos Łtow.: Filzeki 3. Warwas.
Uchwalono następującą rezolucję,
która
brzmi:
|
„Zebrani na wiecu 25. 2. w NikJszu robotnicy
i robotnice w linzbje przeszło 4-ech tysięcy pro
testują przeciwko t mu. że emigranci mają razem
głosować z ludnością. Pomimo że sprawa ta jest
już przesądzona, jednakże protestujemy nadal
przeciw ko temu niesprawiedliwemu rozporzą
dzeniu.“
Olbrzymi ten wiec został zakończony tysięcznemi okrzykami: „Niech żyje PPS. i Niepodle
gła Polska Republika Robotnicza!“ „Precz z egnik
grantami!“
Sei*.
Nakł«. W niedzielę 20. 2. odbyło się zebranie
PPS,, na które zebrało się około" 150 ludzi. Ze
branie zagaił towv Emanuel Student, wygłasza
jąc referat polityczny. Później nastąpiły obrady
nad 10 punktami porządku dziennego" które
zostały załatwione w treściwy sposób. Zebranie
zamknął przewodniczący tow. Student starem
hasłem;: „Cześć pracy!“
Sekn
Skrzyszów. Nowy zarząd T-wa PPS. składa
się z następujących t.tow.: L. Szebem, przewo
dniczący; M. Skatuła zast. przewodu.; J. Grabiek: sekretarz; J. Skatuła, skarbnik: S. Ska
tuła. zast. skarbu.; A. Skatuła rewizor. Po osta
tni em zebraniu w dniu 20. 2. wstąpiło 9 nowvchö
członków do PPS.
Sekr*
Murezki. Na wiecu plebiscytowym PPS. po
.referacie tow. Gaszozyka została uchwalona na
stępująca rezolucja:

wiecu 35.1 ne saifKiitofieFrobotnicy i robotnice Murczków, protestujemy
przeciw ko emigrantom, którzy mają razem z na
mi glosować.**
>Iie> k: Janów. W sobotę 26. 2 odbvł się wie«
PPS., na którym zebrało się około 1500 ludzL
Referat o sytuacji obecnej na G. Śląsku wygto-.
sił tow. Czapski. Po referacie przemawia li wr dy
skusji: tow. Fitzek i inni. Potem została uchwa
lona rezolucja przeciwko emigrantom, którzy
mają głosować z tutejszą ludnością górnośl. Wien
został zakończony okrzykiem na cześć Niepodle
głej Polskiej Republiki Robotniczej. Po wi<eou ze
brano składkę, po odtrąceniu kosztów za salę, w
sumie 81 marki złożono na fundusz wwborczs*
PPS.
Sekr.

Z ruchu zawodowego |
Skrzyszów. W niedzielę 20. 2. odbyło się wal
ne zebranie CZZP. u p. Iiufki, na którem tow.
Skatuła referował. Po referacie nastąpił wybór
nowego zarządu na rok 1921. Wybrani zostali
nast. t tow.; A. Skatuła. przewodniczący; J. Kun,
zastępca przewodu.; M. Skatuła, skarbnik L. Szebera, zast. skarbn.; F. Klosek. sdkretarz: A. Szom
bierek! i W. Wodeck, rewizorzy.
Sekr.
Brzezinka. W niedzielę dnia 20. 2. odbyło się
zebranie CZŻP. na sali Spółki pod Laryszem
Zebranie otworzył przewodniczący tow. Nank >
a referował tow. Szymura. Po referacie zabierali
głos tow. Nankoi i tow. Klemens. Tow. Pech nadmenił w rozmaitościach, aby uchwalone zostało,
że skarbnik T-wa powinien równfteż
zbierać
składki z Morgów, na co zebrani się zgodzili. Ze
branie zakończył tow. Nauko, nadmieniając, żet
obowiązkiem każdego członka jest
uczęszczać: \
na zebranie. Okrzykiem na cześć Niepodległej
Polski Robotniczej zostało zebranie zamknięte.
Sekr.
W niedzielę dnia 13. b. m odbyło się zebra
nie Polskiego Związku Inwalidów Wojennych u
p. Długajczyka w. Katowicach w celu założenia1
filji dla Katowic.
Przewodniczący zebrania kol. Habrański z,
Mysłowic zagaił zebranie i wyjaśnił cel naszej
polskiej organizacji. W dalszym ciągu mówił kol.;
Habrański o przeszłości inwalidów i dał żywy
obraz cierpień inwalidów, wdów i sierot po pole-;
głych na wojnie. Po przystąpieniu wszystkich zeą
branych do związku, był następujący zarząd je
dnogłośnie wybrany:
prezes L. Vogel z Katowic;
sekretarz Robert Gojowczyk z Katowic;
skarbnik Paweł Kobo z Zawodzia.
Na tern zakończono zebranie hasłem: Część
inwalidom Wojennym!

Do towarzyszy kolporterów.
Upraszamy towarzyszy kolporterów o
nadesłanie nam dokładnego spisu abonentów,
mianowicie ptrosimy spisać na jedną listę
imię, nazwisko 1 ulicę każdego abonenta i
listę nam nadesłać.
Administracja „Gazety Robotniczej.“

Oświadczenie.
Jestem członkiem komitetu parytetyoz nego
ze strony polskiej.
Nigdy nie byłem członki: Im Heimatstreue'
rów. ani też mojego podpisu nie dawałem.
Jestem Polakiem i członkiem Centralnego
Związku Zawodowego Polskiego.
Kto by mnie próbował na sławie ukrzywdzi",
tego jestem zmuszony pod sąd oddać.
Franciszek Bartiik.
Bar ano Wiece, 27. 2. 20.

WESOŁY KĄCIK.
„Omyłka“.
Górnik Dudek przyszedł.dto ks. Pontyfiksa
na spowiedź. Ks. Pontyfiks był bardzo wielkim
przeciwnikiem „Gazety Robotniczej“. Gdy Dudek
przyklęknął „do onej budki“, zaczęła się spo wiedź. Ksiądz Pontyfiks zadaje wigc pytanie:
— A „Gazetę Robotniczą“ czytasz? lila? 1
Dudek: — „A-a-a-&_ przepraszam Pana, ja
chciałem iść do spowiedzi, a
tu wtarł do redakcvjel“
to powiedź i o wszy. Dud*ek odszedł od kon
fesjonału.

Kalendarzyk zebrań
W czwartek, 3-go bm.
Chropaczów o godz. 5 u pana Kałuże wlec
Ref. itow. Brzęczek i Gaszczyk.
W piątek, 4-go bm.
Siemianowice o godz. 5 u pana Kołodzieja wiec pW*
Ref. ttow. Brzęczek i Rubin.
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Nie potrzeba pytania!
ie przy zaknpnie modnego

ubrania dla panów i chłopców
tylko Finn*

Walter & Co li!
\ Bytom CL S.
IV
modny dom zakupna na ubrania męskie i chłopięce
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-

Rynek 12.

może być uwzględniona.

Moje składy są dla sezonu wfcseimegó l Itlfcwego we wszelkich oddziałach zaopatrzone we wszystkie nowości
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od pojedynczych do najelegantniejszych gatunków, które przez żadną konkurencję nie mogą być osiagnione, dlatego
powinien się każdy tern zainteresować i przy swoich potrzebach baczyć

na powyższą firmę.
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