Rok 21
Na wszystkich pocztach w Niem
czech kwartalnie................1,86 mk.
U kolporterów kwartalnie .... 1,60 „
Z ekspedycyi pod opaaką .... 1,96 *
Za granic* (z wyjątkiem Austryi) 8,00 „
Pojedyiezy turner 10 fen.
Cena ogłoszeń od wiersza drobnego
druku 16 fenigów.

Katowice, sobota 11 listopada 1911

Gazeta Bobotmleza wychodzi trzy rany
aa tydzień w każdy wtorek, czwartek,
1 sobotę a dodatkiem tygod. ,Po Prany*,

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. Biniszkiewicza i Spółki to Katowicach.

Jaką bronią walczymy?
Celem naszym ostatecznym, ku któremu wszystkie
nasze myśli skierowujemy, jest zmienienie dzisiejszego, na
krzywdzie opartego ustroju, na ustrój socjalistyczny, to jest
taki, w którym nie byłoby bogaczy i nędzarzy, nie byłoby
klas, a każdy mógł spożywać całkowity owoc swej pracy.
To jest ceł, dla którego walczyć mamy. Ale czy
dziś, gdy do tego celu bezpośrednio zmierzać nie możemy,
mamy siedzieć z założonymi rękami i czekać „zmiłowania
Bożego“? Nie l Już dziś czeka nas walka, walka na
każdym kroku, codzienna.
Pierwszą bronią naszą w tej walce dzisiejszej to
oświata. Oświecając robotnika, każemy mu patrzeć na
jego nędzę, nie jako niewolnikowi przywykłemu, ale jako
człowiekowi wolnemu, który ma prawo do życia. Wska
żujemy robotnikowi na historję, by na jej kartach czytał
o tern, jak dawniej wszystko było wspólną własnością,
jak później ta wspólna własność przeszła w ręce garstki
możnych.
Stawiamy mu przed oczy jęczącego pod batem
pańszczyźnianym chłopa; otwieramy mu oczy i powia
damy: patrz i sądź. To pierwsza nasza broń i najwa
żniejsza. Toczymy ciężką walkę i dlatego musimy dziś
uświadomić cały lud pracujący, by wiedział, gdzie szukać
punktu wyjścia swej nędzy.
Jednak nie wiele zdołaliby zdziałać ludzie, choćby
najtrzeźwiej patrzący na dzisiejsze stosunki społeczne,
choćby najsilniej odczuwający potrzebę zmiany dzisiej
szego ustroju, gdyby działali luźnie. W celu ujęcia w
karby tej walki zakładamy nasze organizacje: poli=
tyczne i zawodowe.
W organizacjach politycznych łączymy wszystkich
[ robotników danego kraju, by wspólnie walczyli o wspólne
sprawy, a więc: o ubezpieczenie społeczne, o robotniczych
przedstawicieli do ciał prawodawczych, jednym słowem
o to wszystko, co ma (o ile to jest możliwe w dzisiej
szym ustroju) zmniejszyć nędzę klasy pracującej.
W organizacjach zawodowych, grupują się robotnicy
według zawodów a więc osobno: metalowcy, górnicy,
drukarze i t. d., gdzie za drobną opłatę tygodniową do| stają wsparcia podczas strejku, zapomogi, obronę prawną
j it. d. Związki zawodowe są tern potężniejsze, że nie
obejmują one jednego tylko kraju, lecz są instytucją mię
dzynarodową, operującą miljonami marek. O korzyściach,
jakie odnosi robotnik z t. zw. solidarności międzynatodoi wej, czytaliście towarzysze w artykule p.t. ..Socjalizm
a narodowość“, nie będziemy więc tu znanych rze| czy powtarzać. A i tak każdy z was to chyba czuje, że
większa masa zawsze więcej dokonać potrafi aniżeli po
jedyńcze osoby lub choćby drobne garstki.
To, cośmy dotychczas wyliczyli — to była broń,
której może zorganizowany proletariat sam używać. Skoro
jednak przypatrzymy się bliżej naszemu życiu społecznemu,
to dostrzeżemy w niem wiele bolączek, których sam pro
letarjat uzdrowić nie potrafi. Tak np. nie potrafi proletarjat znaleść lekarstwa, na to by dzieci mogły się ucz>ć,
by nie potrzebowały się oddawać pracy zarobkowej, by
nauka szkolna była bezpłatna; by matka nie musiała opu
szcztć domu i iść jdo fabryki, by mogła zajmować się
wychowaniem dzieci a jeśli już pracuje, by praca jej była
lżejsza niż mężczy/ny, by była kobieta-robotnica prawnie
obroniona w okresie. Możnaby jeszcze cały szereg postu
latów wysunąć, kfchych, jak sami to rozumiecie, robotnik
wywalczyć sobie nifc p--tfc.fi.
I tu nowego trzeba użyć oręża. Przy pomocy
naszyxh organizacji politycznych, wprowadzić naszych,
proletarjatu przedstawicieli do gmin, rad miejskich,
I parlamentu, by łam zastępowali nasze interesu. Tylku
radny, poseł socjalista, potrafi być prawdziwym zastępcą
| interesów ludu Aracującego, gdyż jako jego towarzysz
pracy zna jego potrzeby, jego nędzę. Dla proletarjatu
górnośląskiego nachodzi właśnie czas, gdy tego osta
tniego oręża dobyć nam będzie trzeba. Zaciekłość, z jaką
socjalistycznych kandydatów zwalczają żywioły nacjonalistyczno-kletykalne, Iwinne być dla nas podniętą do walki,
która uwieńczyć mi zwycięstwo nasze. Nie dajcie się dziś
mamić frazesami rzekomych „przyjaciół ludu*, którzy się
stają niemi jedynie na czas wyborów, a gdy ich wybie
rzecie, zupełnie o w}as zapomną. Lecz nie wystarczy, jeśli
sami nie pójdziecie Ina lep ich kłamliwych obietnic, waszym
obowiązkiem wszystkich uświadamiać o tern, że jedynie
poseł socjalistyczny zastępcą interesów robo«
tniczych być potrafi.

Odpowiedzialny redaktor Stanisław Mieczkowski w Katowicach. 0-;

Zebranie pod gołem niebem
odbyło się w niedzielę 5 listopada w Małej Dąbró
wce, na którem przemawiał tow. Podemski.
Zebranie nie mogło być dostatecznie rozgłoszone,
gdyż policja z Małej Dąbrówki dopiero w piątek pozwo
lenie udzieliła, pomimo bardzo wczesnego zameldowania.
Za to ksiądz W o d a r z w niedzielę na kazaniu zrobił
nam reklamę, nawołując lud, żeby pod groźbą klątwy ko
ścielnej na zebranie do Małej Dąbrówki nie chodził. Po
mimo zimna i groźby pobożnego sługi kościoła, zeszło
się przeszło sto osób, które ;z powijaków głupoty już
wyrosły. Dużo było takich, którzy o zebraniu nic nie
wiedzieli i dopiero wskutek reklamy na nie przybyli.
Tow. L. Podemski zaprotestował przeciw nadużywa
niu ambony do celów politycznych. Oświetlił politykę
centrowców, która w ostatnim czasie stała się znów
partją rządową. Jak słuszne jest nasze żądanie oddziele
nia kościoła od państwa, dowodzi powyższy fakt.
Księża dziś nie śą sługami Chrystusa, lecz urzędni
kami państwa. Jeżeli księżulek pragnie dobre probostwo
dostać, to musi wiernie wypełniać żądania rządu i do
rządu się umizgiwać. To też gdyby Chrystus dziś znów
na świat przyszedł, toby gorąco musiał zapłakać nad
swoimi rzekomymi sługami. Księża nie biorą dziś w
obronę maluczkich i obogich, lecz możnych tego świata —
służą złotemu cielcowi.
Księża mają swój byt zapewniony, lecz robotnik
musi ciężką i ofiarną walką złagodzenie biedy zdobywać.
Byt zapewniony zdobędzie robotnik tylko przez usunię
cie dzisiejszego systemu kapitalistycznego a ustroju so
cjalistycznego. Taką walkę o zniesienie biedy i nędzy
prowadzi partja socjalistyczna, do której każdy robotnik
przynależeć powinien.
Związki zawodowe, jak górnicy i robotnicy fabryczni
prowadzą walkę o polepszenie bytu klasie robotniczej,
lecz księża odmawiają robotnika od organizacji pod gro
źbą mąk piekielnych. Każą robotnikowi tylko cierpieć i
modlić się. Gdy robotnika bieda naciśnie, to myśli, że
ksiądz mu pomoże. Lecz ksiądz powiada: Jak się go
spodarzyłeś, tak masz, i robotnik wychodzi bez pomocy.
Jeżeli więc księża nie chcą, nie mogą udzielić pomocy
robotnikowi, to nie powinni się wtrącać w jego sprawy
gospodarcze i polityczne, nie powinni odmawiać robotnika
od organizacji.
Módl się pracuj... — świat nam gada —
Bądź pokorny... to zasada...
A gdy do drzwi nędza puka,
Znoś cierpliwie... to nauka!
Cierpliwie mogą znosić jarzmo tylko ciemne i nie
wolnicze żywioły, robotnik oświecony prowadzi walkę o
chleb, o wolność, o swe prawa, bo się przekonał, że za
psią pokorę płacą tylko poniewierką.
Ksiądz Wodarz, gdy się dowie, że go krytykuję, po
wie, że zwalczam wiarę. Tak ale nie jest. Wiara a
ksiądz są dwie odmienne rzeczy. Gdy który z księży,
jak Neumann lub Macoch, popełnią zbrodnie, wtenczas
sami księża wymawiają się, że przecież i ksiądz jest tylko
człowiekiem i błądzić może. Dlatego i my nie krytyku
jemy księdza jako sługę bożego, tylko jako człowieka,
który nadużywa wiary i kościoła do Celów świeckich, po
litycznych.
Wierze nie jesteśmy przeciwni, bo gdyby przykaza
nia wiary nie były prawem, toby nie mogło być biednych
i bogatych, nie mógło by być złodziei i oszustów, tylko
równość i miłość bliźniego. Tego się domagają socja
liści. Księża powinni popierać socjalistów, którzy chcą
właśnie usunąć wszelkie „nie wódź nas na pokuszenie“,
by lud nie grzeszył a miał zapewniony byt.
Lecz księża zbratali się z możnymi tego świata, ka
pitalizmem i rządem niemieckim, a lud cierpieć musi nę
dzę i niedolę.
I teraz w czasie wyborczym niejeden ksiądz nadużyje
ambony do polityki, będzie lud namawiał do głosowania
na centrowca lub Koło polskie. Lud nie powinien teg,
słuchać, bo to nie słowo Chrystusa a władzy świeckiej
żadnych księźulków. Robotnik ogłupiany, wyzyskany i
opuszczony, ma tylko jednę drogę, którą jest samoobrona.
Przy wyborach do parlamentu powinien każdy robotnik
swój głos oddać tylko na Józefa Biniszkiewicza z Katowic.
To jest nasz robotniczy kandydat, który naszych spraw
szczerze bronić będzie.
Okrzykiem na cześć solidarności robotniczej i ksndy
data robotniczego Biniszkiewicza choir ł przewodniczący
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zebranie zamknąć. Lecz z pomiędzy chóru okrzyków wy
różnił się jeden głos wołający: precz. Przewodniczący
zawezwał owego jegomościa do zabrania głosu i wypo
wiedzenia się, dlaczego tak woła. Tchórz ten nie miał
jednak odwagi do wystąpienia. O ile mogliśmy się do
wiedzieć, był to jozbijacz wieca w Roździeniu, płatny
agient Korfantego, który wraz z mistrzem swym w ciągu
lednej nocy umiał wywrócić do góry nogami i przejść do
Napieraiskiego.
Lud M. Dąbrówki jest na tyle już dojrzały, źe przed
stawicielowi tak zdradzieckiej polityki, jakim jest Koifanty,
swego głosu nie da. Dowodem tego był jednomyślny
okrzyk zebranych: niech żyje Biniszkiewicz!

Wiec pod gołem niebem
w Nowej Wsi.
W niedzielę 5-go października odbył się w Nowej
Wsi wiec na polu Krzysia pod laskiem.
Z powodu zimna i wichru zebrało się tylko 400
osób, w tern kilka kobiet.
Towarzysz Biniszk'iewicz przedstawił zebranym
dwuletnią walkę z panem amtowym na polu Krzysia.
Mówca zaznaczył, że swym uporem ukrzywdził nas ten
pan o tyle, że ludzie, którzy szli z nami, nie mając jeszcze
wyrobienia, szeregi nasze opuścili i stali się maruderami.
Dziś mamy możność na tym miejscu zebrania dalej od
bywać, a pan amtowy musiał się przekonać, że postępo
wał niesłusznie.
Dalej omówił tow. B. istniejącą drożyznę i przy
czyny tejże. Rząd w interesie kapitalistów zwiększa woj
sko na lądzie i na morzu, a na pokrycie kosztów tego
molochu uchwalane są wysokie cła i podatki, czem dro
żyzna coraz bardziej się wzmaga,
Po omówieniu zatargów marokkańskich i wojny
włochów z turkami wezwał mówca do agitacji na rzecz
Polskiej Partji Socjalistycznej i „Gazety Robotniczej".
Zebrani dziękowali mówcy oklaskami.
Tow. Bias przypomniał zebranym, że stoimy na
krótki czas przed wyborami i że każdy towarzysz ma
obowiązek uświadamiać swych znajomych i kamratów,
aby swój głos nie oddali na wrogów ludu, tylko na so
cjalistę.
Wiec zamknięto trzykrotnym okrzykiem niech żyje
nasz kandydat J. Biniszkiewicz, niech żyje Polska Partja
Socjalistyczna.
Zebranie dozorował p. Korda, komisarz tajnej policji.
Czerwony sokół.

Z ruchu wyborczego.
Pan Dombek, kandydat na posła z łaski Napie
raiskiego w okręgu bytomsko - tarnogórskim, ma bardzo
pstrą przeszłość za sobą. Karjerę swą rozpoczął w re
dakcjach pism hakatystycznych, najpierw w bytomskiej
„Grenzzeitung“ a następnie „Oberschi. Anzeiger“, poczem
dopiero zawinął pod skrzydła „Katolikowe“, gdzie obecnie
pracuje od 17 lat. Teraz razem z p. Korfantym „zbawia*
lud górnośląski za pomocą oczerniania socjalistycznego
ruchu robotniczego.
Księża wojaczka. Istne widowisko dla bogów
mieli parkanie powiatu strzeleckiego na G. Śląsku. Na
tle znanego rozporządzenia kard. Koppa doszło na wiecu
wyborczym w Odmęcie, w powiecie strzeleckim, do
starcia między centrowcem księdzem Drobigiem, ^probo
szczem odmęckim, a posłami księdzem Brandysem i księ
dzem Jankowsk m.
Na wiecu tym przemawiał najpierw ksiądz Jankowski,
roczem zabrał głos ksiądz Brandys. W toku swojej mowy
spostrzegł ksiądz Brandys z wywyższenia mównicy jakiś
orszak nadchodzący drogą ku ogrodowi, w którym się
zebranie odbywało, i zauważył ze zdumieniem: „Cóż to?
Zdaje się, jakaś procesja nadchodził“
Był to rzeczywiście rodzaj procesji, bo oto ks. prob.
Drobig, który umyślnie nieszpory przełożył z godziny 2
na godzinę 3 i zachęcał poprzednio ,swych parefjau, aby
zamiast na wiec na nieszpory przybyli, widocznie namyślił
się maczej i zawezwał ludzi po nieszporach, aby z nim
na wiec się udali. Z wielidm też rozmachem szedł ks.

Drobig ku mównicy, rozpychając całą siłą zwarte masy
słuchaczów, za nim postępowało około 150 ludzi (po
większej części kobiet). Zbliżywszy się do stołu zarządu,
nie ukłonił się Ksiądz Drobig nikomu, ani nie chciał
początkowo usiąść, gdy mu wskazano krzesło. Dopiero
póź Jej, gdy spostrzegł, źe przybyciem swoim — wbrew
zapewne swemu oczekiwaniu — ani mówcy (ks. Brandy
sowi) w przemawianiu, ani uczestnikom wiecu w przysłu
chiwaniu się nie przeszkodził, usiadł na krzesło i czekał
końca mowy ks. Brandysa. A musiał bardzo długo
czekać. Wreszcie ks. Brandys wniósł toast na papieża,
który obecni powtórzyli; jedyny ks. Drobig, co ogólnie
podpadjło, stał nieruchomy i nie uchylił czapki. Widocznie
był cały w naprężonym oczekiwania końca mowy księdza
Brandysa i nic nie wiedział i nie słyszał, co się naokół
niego dzieje.
Skoro też ks. Brandys zeszedł z mównicy, zaraz ks.
Drobig wstąpił na nią i zaczął bardzo łamaną polszczyzną
zwracać się przeciw obecnym księżom posłom: czy to nie
znają rozporządzenia księdza kardynała w sprawie prze
mawiania na zebraniach w obcych panfjach: — Na to
księża z Koła polskiego: Znamy! — A więc jest to pod
burzająca robota — rzekł ksiądz Drobig — lecz więcej już
nie zdołał wypowiedzieć, gdyż wśród wszystkich zebranych
powstało tak wielkie poruszenie i odezwały się tak głośne
protesty, źe słowa księdza Drobiga zostały zupełnie za
głuszone.
Następnie wiec zamknięto. Ksiądz Drobig udał się
strapiony do domu w pojedynkę, gdyż nawet jego pier
wotni poplecznicy go opuścili.
Okręg lubliniecko = toszecko = gliwicki. Cen
trowcy wysunęli w tym okręgu jako swego kandydata
radcę miejskiego W a r 1 o.
Jan Brejski, poseł do parlamentu niemieckiego,
wysłał do komitetu wyborczego pismo, w którem zrzeka
się dalszej kandydatury. Chce on wycofać się zupełnie
z życia publicznego i pracować wyłącznie jako wydawca
dziennika.

Parlament niemiecki.
Berlin, dnia 7 listopada 1911.
We wtorek obradował parlament nad sprawą trak
tatu handlowego z Japonją oraz układ za
warty z A n g 1 i ą w sprawie wydawania sobie prze
stępców a dotyczący krajów stojących pod protektoratem
angielskiem. Oba układy przyjęto; tak samo przedłuże
nie prowizorjum handlowego z Anglją. Ze strony wolnomyślnej podkreślono, że polityka celna Niemiec utrudnia
zawieranie korzystnych traktatów, czemu oczywiście rząd
jako zaufany agrarjuszów przez ministra D e 1 b r ii c k a
zaprzeczył. Narodowy liberał Stresemann nie mógł
pominąć tej sposobności, aby nie rozszerzać się o „okrop
nych ciężarach“, spowodowanych polityką socjalną. Jemu
odpowiedział mówca socjalistyczny dr. S ii d e k u m, wy
kacując, że wskutek polityki ceł ochronnych uniemożliwia
się zawieranie korzystnych traktatów handlowych. Zdol
ność konkurencyjna przemysłu niemieckiego jest właśnie
wzmocniona przez opiekę socjalną. Właśnie opieka so
cjalna oraz walki prowadzone przez związki zawodowe
0 wyższy zarobek, dały bodźca do ulepszeń technicznych
1 tern samem spowodowały wyższość przemysłu nie
mieckiego.
Bez dyskusji przyjęto umowę z Japonją, dotyczącą
spraw konsularnych.
Podczas dyskusji nad układem o wydawanie prze
stępców żądali liberałowie Junck i Dove ustawowego
uregulowania tej materji, na co odpowiedział im tow.
H e i nj|e, że socjaliści zawsze tego się domagali, lecz wolą
raczej obecny stan aniżeliby ustawę taką miał spłodzić
obecny parlament z jego większością czarno błękitną, od
której nic dobrego spodziewać się nie można.
Na tern uchwalono odroczenie rozpraw. Prezydent
zaproponował, aby następne posiedzenie odbyć we czwar
tek z następującym porządkiem dziennym : 1. Interpela
cja socjalistów zwężania robotnikom kolejowym prawa
koalicyjnego. 2. Układ marokkański i interpe
lacje w tej sprawie.
Poseł Bassermann (lib.) żądał, aby posiedzenie
odbyć we środę, tembardziej, że i francuski parlament
w ten sam dzień podejmie obrady nad układem marokkańskim.
Poseł Gröber (centr.) zgadza się na propozycję
prezydenta, ponieważ frakcje muszą mieć czas, aby
przejrzeć materjał. Materjał ten wypadł bardzo skąpo,
brak w nim zarówno uzasadnienia jak i map. (Głos:
Dosyć źle!)
Poseł Bebel (s o c.): Podług zdania rządu marny
przedłożenie przyjąć tylko do wiadomości. Spodziewałem
się, iż nam przedłożony zostanie rzeczywisty materjał.
Zdumiało mnie wprost to, co nam tu dają a raczej nie
dają. Parlament niemiecki jest krzywdzony w porównaniu
z francuskim parlamentem, Którego zgodę układ marokkański uzyskać musi. A my mamy obradować, nie mając
uzasadnienia ani nawet map. (Słuchajcie, słuchajcie!)
Odejście p. Lindequista dowodzi, że w łonie rządu pano
wały różnice poglądów. Francuskiemu parlamentowi nie
odważonoby się przedkładać takich aktów, boby je od
rzucił. (Bardzo słusznie.) Dlatego jestem za odrocze
niem obrad do czwartku, by frakcje mogły się porozu
mieć, czy wogóle przystąpimy do obrad nad układem
marokkańskim, zanim nie otrzymamy całego materjatu.
Na tern odroczono obrady do czwartku.

Izba posłów.
Gabinet prezydenta.
Konstantynopol, 16 października 1911.
Drogi Panie Vandervelde!
Nie same tylko Włochy ponoszą winę obecnej
awantury. Drugie mocarstwa są wspólnikami Włoch;
uderzenie, które one wykonały, przygotowane było przez
innych. Reprezentanci mocarstw chwytają nas za gardło
i mówią:
„Zgódźcie się przedewszystkiem na okupację jako
na fakt dokonany. Potem dopiero pomożemy wam zała
twić sprawę.“
To niepojęte stanowisko Europy oburza nas tyleż,
co i strata Tripolisu, jeśli wogóle stracić go mamy. To
stanowisko bowiem zrodzi na Wschodzie niewiarę, bez
nadzieję i pogardę. Nie wzmocni ono wiary w cywili
zację, w słowo dane, w traktaty podpisane przez Europę.
Ta sprzeczność słów z czynami w oczach ludzi Wschodu
staje jako przestępstwo wobec etyki.
Mlodoturcy, którzy starali się tak lojalnie, by lud
pokochał Europę, by lud ten przejął jej zdobycze po
stępu, by został wreszcie zarzucony most między Za
chodem i światem Islamu, obecnie zagrożeni są niepo
wodzeniem w swych zamiarach dzięki samejże Europie.
W Chwili obecnej, po tym brutalnym najeździć Włoch
za wiedzą mocarstw, nasi wrogowie wewnętrzni wypo
minają nam, żeśmy tak cenili cywilizację europejską, tak
gloryfikowali dobroczynne fakty, jakie miały z niej spłynąć
dla nas.
Przeciwnicy nasi głoszą dziś otwarcie na mocy
owych „faktów“, że prawdziwym postępem dla nas —
zwiększyć liczbę bagnetów naszych i pancerników, że
istotny patrjotyzm — to poświęcenie wszystkiego budże
towi wojny.
Oto, dokąd przywiodła nas Europa, w szczególności
Francja i Anglja, dzięki ich zgodzie tajemnej z Włochami.
Co Pan sądzi o traktatach paryskim i berlińskim,
które formalnie zagwarantowały nienaruszalność terytorjum imperjum ottomańskiego? A gdzież prawo ludów,
sprawiedliwość, ludzkość, zasady etyczne? Jakie znaczenie
ma to wszystko?
Niech Pan patrzy, jak Turcja odpowiedziała na
bezecny rabunek Włoch! Jedynie powodowana moralnem
poczuciem, które nie tak łatwo zrozumiane będzie
w Europie, nie wygania Turcja precz z terytorjum swo
jego, jak do tego ma prawo bezwzględne, 40.000 wło
skich robotników, którzy przed śmiercią głodową, jaka
im groziła w ojczyźnie, przybyli do nas, prosząc o gościn
ność, i znaleźli tu sposób i środki do życia. Coby się
z nimi stało, z żonami ich, z ich dziećmi, jeślibyśmy sko
rzystali z praw represalij przeciw nim.
Ten fakt, z szeregu mnóstwa innych, zasługuje na
rozwagę europejczyków i głównie socjalistów.
Z bolesnem poczuciem krzywdy przesyłam Panu
wyrazy szacunku.
Przewodniczący Izby posłów:
Achmed Riza.

Przegląd polityczny.
Ziemie polskie.
Zabór pruski.
Bodbój Berlina przez Napieralskiego. Do
„Lecha“ donoszą z Berlina, że nowa agiencja telegrafi
czna polska „Bat“ z posłem Napieralskim na czele pro
jektuje założenie nowego wielkiego pisma politycznego
w Berlinie.

Niemcy.
Traktat niemiecko=francuski w sprawie Marokka i Konga został onegdaj ogłoszony w dosłownym
brzmieniu. Właściwie są to dwa ściśle ze sobą związane
traktaty: piewszy dotyczy Marokka i składa się z 15 arty
kułów, drugi określający koncesje terytorjalne w Kongo,
zawiera 17 artykułów. Terytorjalne nabytki Niemiec roz
szerzające granice Kamerunu, wynoszą 250 tysięcy kwadr,
kilometrów, to jest obszar, który jest prawie pól tak
wielki, jak Rzesza niemiecka. Niemcy odstąpiły Francji
niewielki skrawek północno-wschodniego Kamerunu.
Opodatkowanie bezżennych. S jm księstwa
R uss przyjął przy ostatniem posiedzeniu projekt ustawy,
wprowadzającej podatek dla bezżennych. Projekt posta
nawia, aby każdy obowiązany do płacenia podatków
mężczyzna, czy kcbietz, którzy przekroczyli 30 rok życia,
nie wstąpiwszy w związki małżeńskie, obowiązkowo do
płacali dodatek 5 procent przy dochodach od 3 do 6
tysięcy marek i 10 procent przy docnodach ponad 6000
marek.

Listy z Westfalji.

Jak właściciele kopalń urabiają na swą korzyść
opinję publiczną.
Podczas obrad w parlamencie niemieckim nad sprawą
drożyzny, poruszono między innymi fakt, że górnicy
w Prusiech, wskutek redukcji zarobków utracili w ciągu
trzech i pół roku przeszło 170 mil jonów marek.
Fakt ten zaniepokoił właścicieli kopalń. Natychmiast uka
zały się artykuły w prasie kapitalistycznej, mającej związek
z właścicielami kopalń, w których usiłowano wywody te
osłabić. Kapitalistyczna prasa nie miała jednak odwagi
Międzynarodówka socjalistyczna zaprzeczyć,
iż górnicy utracili przeszło 170 miljonów mk.,
jeno starała się przy pomocy rozmaitych sztuczek prze
a pokój światowy.
konać opinję publiczną, że tak źle nie jest. Nie zaprze
czano również i temu, że górnicy w samem zagłębiu rzeki
Pismo prezydenta parlamentu tureckiego do Ruhr’y utracili przeszło 132 miljonów marek
Międzynarodowego Biura socjalistycznego.
zarobku.
Prezydent parlamentu tureckiego Achmed - Riza wy
„Bergarbeiter - Zeitung“, organ związku górników,
stosował do Międzynarodowego Biura socjalistycznego już od trzech lat zestawia kwartał po kwartale ogólne
w Brukseli następujący list otwarty:
płace po kopalniach i na mocy urzędowej statystyki

wykazuje zniżkę płac. Przedsiębiorcy dotąd milczeli, gdyż
nie mogli zaprzeczyć prawdziwości tych wywodów. Dziś
jednak sytuacja ^się nieco zmieniła, gdyż górnicy sposobią
się do walki z właścicielami kopalń o podwyższenie płacy.
Właściciele kopalń uczuli się nagle w położeniu dla
siebie nie zbyt pożądanem, a chcąc odwrócić sympatje
opinji publicznej, która znajduje się po stronie górników
i ją dla siebie pozyskać, zaczęli się ruszać. — Oto dla
czego prasa kapitalistyczna w tej sprawie zabiera głos
i zarzuca prasie socjalistycznej nieuczciwość.
„Bergarbeiter-Zeitung“ w sprawie tej pisała co
następuje:
„W czwartym kwartale w 1907 r. osięgły zarobki
górników najwyższą skalę, a odtąd zaczęły się szybko
obniżać. Jeśliby zarobki z roku 1907 pozostały dotąd na
tej samej wysokości, zarobiliby górnicy w tych trzech
i pól roku ogółem 170 808 942 mk. więcej w samym tylko
górnictwie w pruskiem, którą to sumę wskutek redukcji
płac utracili.“
Na te wywody „Bergarbeiter - Zeitung“, prasa kapi
talistyczna, udając z głupia franta, pyta naiwnie: „Jak
„Bergarbeiter - Zeitung“ mogła dojść do takich wyników?"
„Bergarbeiter-Zeitung“ podała fakt powyższy po uka
zaniu się urzędowej statystyki zarobkowej w drugim
kwartale 1911 r. Jasno i wyraźnie można stwierdzić, że
wywody organu górników polegają na prawdzie a prasa
kapitalistyczna, pomimo tego faktu, pisze o nieuczciwości
pism robotniczych. Prasa kapitalistyczna zarzuca drugim
nieuczciwość a sama postępuje nieuczciwie. Wszelkiemi sposobami pragnie udowodnić światu, iż płace
górników się podźwignęły a robi to w srosób nastę
pujący:
„Dlaczego prasa socjalistyczna nie porównuje płac
dzisiejszych z najniższymi, jakie górnicy pobierali na po
czątku r. 1909? Czyniąc to musiałaby swym czytelnikom
wykazać, że w ciągu ostatniego półrocza zarobki górni
ków podniosły się o 15 miljonów mk.“
Nikt nie przeczył, że zarobki od 1909 r. się nieco
podniosły. To nie dowodzi jednak, że górnicy mają być
tern zadowoleni, tern więcej nie, że drożyzna, jakiej dotąd
nie było, obniżyła wartość pieniędzy. Tak samo podno
szenie się płac nie dorównuje w przybliżeniu nawet
redukcji po r. 1907. W czwartym kwartale 1907 r. zara
biał górnik na dniówkę w zagłębiu rzeki Ruhr’y 6.14 mk.
Do czwartego kwartału 1909 r. wynosił zarobek górnika
5.30 mk. na dniówkę, czyli, że obniżka wynosiła 84 fen.
Odtąd żółwim krokiem płaca się podnosi i zarobek gór
nika na dniówkę w drugim kwartale wynosił w 1911 r.
5.51 mk. Wzrost zarobków jest przeto niezadawalniającym. Cały ciężar kryzysowy zwalono na górników,
a ten, który cały ten fakt opisuje lub przedstawia na
zgromadzeniu, jest w oczach właścicieli kopalń — burzy
cielem.
Kiepskie położenie górników w zagłębiu rzeki Ruhr’y
scharakteryzował mimowoli narodowo - liberalny poseł
Schubert w parlamencie niemieckim, który między innymi
powiedział co następuje:
Doniesiono mi, iż olbrzymia ilość górników zmienia
swą pracę dlatego, aby uniknąć fantowania. W r. 1906-08
przy załodze wynoszącej 176 548 górników ilość fantowań
wynosiła 347 807 na sumę 3 298 665 mk. Rozchodzi się
tutaj o fantowania z powodu niezapłacenia podatków.
Przypada zatem na załogę wynoszącą 300 tys. w zagłębiu
rzeki Ruhr’y, fantowań na sumę 240 tys. mk. Fanto
wania z powodu niezapłacenia alimentów wynosiły na
załogę liczącą 217 263 głów, 287 497 mk. Na 1000 gór
ników przypada zatem przeciętnie 9 fantowań na sumę
545 mk. Za długi u kupców, za komorne etc. przy
pada 24 229 fantowań na załogę wynoszącą 237 632
chłopa w sumie 1 244 364 mk., czyli na 1000 górników
41 fantowań na sumę 2125 mk.
Stosunki te — mówił dalej p. Schubert — niestety
się stale pogarszają. Posiadam dane z siedmiu kopalń
westfalskich. Na jednej kopalni w 1906 r. zaszło 55
fantowań, w 1907 r. 293 a w pierwszem półroczu 1908 r.
233 fantowań.
Na kopalni „Deutscher Kaiser“ było wypadków
takich w 1906 r. 283, w 1907 r. (rok w którym płace
górników stały najwyżej) 336, a w pierwszem półroczu
1908 r. 285 fantowań.“
Pau S.bubett mimowoli rozwinął obraz nędzy panu
jącej wśród ludności górniczej. Materjił, którym posłu
giwsł się p. Schubeit, pochodził od zarządów kopalń,
wobec czego wywody, jakoby górnikom powodziło się
dobrze, same przez się upadają. Dodać do tego należy,
źe stosunek ten w ostatnich czasach się znacznie pogorszył.
Należy przeto zawczasu podjąć kroki celem złagodzenia
nędzy trapiącej ludność górniczą.
Rozumie to także związek właścicieli kopalń i pragnie
wprowadzić opinję publiczną o położeniu górników w błąd.
Wynika to jasno z cyrkularza, przesłanego przez wydział
związku kopalnianego do poszczególnych zarządów kopalń.
Cyrüulärz ten podajemy w tłomaczen.u poniżej:
Do kopalń związkowych!
Dowiadujemy się z pism, iż organizacje górnicze pragną
ponownie pobudzić robotników do ruchu zarobkowego, gdyż
wskutek posuchy niektóre środki żywności znacznie podrożały.
Uważamy przeto ża potrzebne, chociażby przez wzgląd na
opinję publiczną, interesującą się żywo z żądaniami górników,
zebrać materjał, o ile kopalnie poszczególne pośredniczyły w
zakupnie środkow żywności dla swych załóg. Pragniemy
wykazać, czy robotnicy ze względu na drożyznę faktycznie
korzystali przy zakupnie środków żywności z pośrednictwa
kopalń, Cyrkularz mówi dalej o wypełnieniu odpowiednich
formularzy i prosi o szybkie załatwienie sprawy.

Związek właścicieli zbiera materjał, aby na wypadek,
gdy górnicy postawią żadanta, mógł powiedzieć, źe prze
cież dla ludności górniczej drożyzna nie istnieje, gdyż
zarządy kopalń dostarczały górnikom tanich środków ży
wności. Formularz pierwszy wydziału zawiera między
innymi pytania, jakie towary sprowadzały kopalnie dla
górników i po jakiej cenie je sprzedawały. Wymieniono
między innymi środki żywności: kartofle, kapustę, jabłka,
cebulę, margarynę, masło, konserwy i ryby. O mięsie nie
wspomniano wcale. Wydział związku właścicieli kopalń
przyszedł widocznie sam do przekonania, iż przy tak

marnym zarobku górnicy rzadko kiedy mogą pozwolić
sobie na kawałek mięsa. Dla nas wystarczy, gdy stwier
dzimy, że wydział związku właścicieli kopalń zapytuje
poszczególne zarządy kopalniane, czy pośredniczą w zakupnie środków żywności, gdyż przez to wydział przyznał,
że przy dzisiejszej drożyźaie i marnych zarobkach górnicy
nie są w stanie zakupywać tych artykułów w potrzebne,
ilości w sklepach spożywczych. Z drugiej atoli strony
podkreślić wypada, że górnicy, zakupując towary od ko
palni, stają się zależnymi. Kopalnie dają górnikom towary
na kredyt i przy wypłacie odciągają naleźytosć cd zarobku.
W dniu wypłaty nie otrzymuje górnik często pieniędzy,
ponieważ zarobił tyle, ile w towarze poprzednio wybrał.
To są stosunki całkiem nieznośne i górnicy się zbierają
wskutek tego do walki z właścicielami kopalń, aby mogli
tyle zarobić, ile potrzeba do wyżywienia siebie i rodziny.

Rewolucja w Chinach.
Bunt wojska#
Londyn. „Daily Mail“ donosi, że wojska w Junan
zbuntowały się dnia 27 października i zabiły gienerała
Chang. Wicekról został zabity lub też popełnił samo
bójstwo, żony jego zostały utopione w studni.
Donoszą, że powstańcy zajęli Talifu, Jungczangfu i
Junanfu. Wszyscy urzędnicy zostali wymordowani.
Już znów Niemey.
Londyn. „Daily Telegraph“ donosi z Pekinu, iż
rząd przyznaje już, że Hankan poraź trzeci zostało przez
rewolucjonistów zdobyte.

„Times“ donosi z Tientsinu, że 300 niemieckich żoł
nierzy wysadzonych zostanie na ląd w Czingtau.
Groźba wybuchu rewolucji w Pekinie.
Pekin. Wszystkie koleje prowadzące do stolicy są,
jak [przypuszczają w rękach rewolucjonistów.
Kilka poselstw czyni przygotowania na wypadek wybuchu
rewolucji w Pekinie. Wszyscy francuscy poddani powo
lani zostali do dzielnicy ambasadorskiej.
Rewolucja rośnie.
Londyn. „Morning Post“ donosi z Szangaju, że
w Nankinie wszędzie wywieszono flagi rewolucyjne.
Kiangsu ogłosiło niezawisłość. Gienerał mandżurski uciekł.
Pekin zdobyty przez rewolucjonistów.
Berlin. „Press Telegr.“ donosi z Pekinu via St.
Francisco : Pekin znajduje się w ręku powstań«
ców. Po 12-godzinnej krwawej walce powstańcy zajęli
stolicę Chin. Szczegółów jeszcze brak, nie ulega jednak
kwestji, że większość gwardji cesarskiej przeszła na stronę
powstańców.
Waszyngton. Według nadesztych tu wiado
mości, port chiński Amoy dostał się w ręce powstańców.
Miasta Czing-jang i Szang-czung poddały się powstańcom,
nadto zajęli oni miasto Kominsun. Również centrum za
głębia kopalnianego Szam-szing jest w rękach rewolucjo
nistów, jak niemniej linja kolejowa aż do Czing-jang.
Książę z Bożej laski już drapnąl.
Londyn. Biuro Reutera donosi pod datą wczo
rajszą o godzinie 2 rano: Książę Tsai Hsuen, brat regienta, zniknął od 3 dni i nigdzie go niewidziane. Przy
puszczają, że uciekł. Doniesienie to dało powód do po
głoski w Szanghaju, że stolica poddała się i dwór uciekł.

Wojna włosko-turecka.

Korespondencje.

Nowe walki.
Konstantynopol. Minister spraw zewnętrz
nych zakomunikował wczoraj reprezentantom prasy ofic
jalną depeszę, że jeden bataljon tureckiej piechoty wspo
magany przez 4 oddziały Senussich w nocy z 28 z. m.
atakował Dernę. Po tureckiej stronie padło 80, po wło
skiej kilkuset ludzi. Turcy zdobyli kilka armat. Włoska
łódź kanonierska przez 3 dni ostrzeliwała port i urząd
telegraficzny, ale nie wyrządziła znacznej szkody. Wszy
stkie szczepy są już gotowe do „świętej wojny“. Wobec
tego pomoc z Turcji jest już zbyteczną. Pogłoski, jakoby
turcy odebrali Dernę, są nieprawdziwe.

Bremen« (Walczcie „w obronie tronu
i ołtarza*!) tak mówi nam dzisiejszy kapitał, kler i rząd.
Ileż to wspomnień wzbudza w duszach naszych wyraz
„wojna“. Dziś walczyć trzeba na każdym kroku, walczyć
od kołyski aż do grobu. I walczy nie jeden, ale tysiące
i miljony ludu roboczego. Walczy dziecię nowonarodzone
z głodem i nędzą i w tej walce często już ginąć musi.
A to dlatego, że już od pierwszej chwili jego narodzin
brak mu sił i warunków, któreby biedną istotę ludzką
obroniły. Tysiące ludzi ginie dziś marnie, którzyby w in
nych warunkach mogliby być dzielnymi członkami spo
łeczeństwa. Tę klęskę spowodował na ludzkość ustrój
kapitalistyczny. Kapitał przeszkadza proletarjatowi w bu
dowaniu gmachu solidarności robotniczej a pomaga mu
rząd i kler. Klerykalizm gotów uczynić wszystko z proletarjuszem, byle posiadać względy i honory możnych
i wielki wór złota.
Na południu wre wojna włosko-turecka. Tam pro
letariat biedny wzajemnie mordować się musi na rozkaz
klasy panującej. W szeregach wojska nij widzimy ani
szlachty, ani księży, ani kapitalistów, jeno synów robobotniczych, synów proletarjatu, którzy pierś swoją wysta
wiają na grad kul karabinowych i armatnich, na to tylko,
aby kapitalista w kraju tym, który upatrzył sobie za wy
godną siedzibę, gdzie złoto może mu napływać będzie
jak woda rzeką, gdzie może robotnik nieuświadomiony
pracować mu będzie dniem i nocą, mógł opływać w do
statku i bogactwa, aby mógł tam królować i razem z chci
wym klerem, mógł budować banki ogniotrwałe a w nich
gromadzić swe ulubione miljony, wyciśnięte z sił robo
czych. Otóż tym sprzykrzyło się panowanie we Włoszech,
albo kraj ten wydaje irn się zbyt małym, dlatego podbu
rzyli rząd do zbójeckiej wyprawy, do napadu na Trypolitanję. Tam odbywają się teraz mordy i gwałty na bez
bronnych starcach i dzieciach arabskich.
I to ma się nazywać cywilizacją kraju! Przytem
widzimy klęczących przed Watykanem oficerów i gienerałów z odkrytemi pałaszami i odbierających błogosła
wieństwo na wojnę, na owe grabierze i mordy, które ododbywają się tam na tak wielką skalę. Tak robotniku,
ci są błogosławieni, za nich odbywają się nabożeństwa
w całym katolickim świecie i zanoszone są modły. Lecz
ty robotniku, który przez skromne żądania chcesz wywal
czyć sobie kawałek chleba, żądasz aby obchodzono się

Zdobycie Derny przez żurków.
Konstantynopol. Ministerstwo wojny otrzy
mało wiadomość, że tureckie wojska i arabi zajęli Dernę.
Według tego doniesienia, włosi stracili 500 ludzi, 18 ar
mat i 500 skrzyń amunicji. Turcy mieli 100 zabitych i 80
* rannych.
Według urzędowych doniesień, w Demie znajdował
się pułk włoskiej piechoty w sile około 3000 ludzi.
I Kilkuset ludzi, z tego padło podczas zajęcia Derny, reszta
dostała się do niewoli.

i

tału 1911 roku. A chociaż ceny towarów spożywczych
wciąż idą w górę, jednak właściciele kopalń wcale nie
mysią poprawić zarobków w górnictwie i wciąż jeszcze
atiaszą górników obrywaniem płac, pędząc robotnika do
pracy ponad siły. Ze w lakiem położeniu górnicy nadal
pozostać me myślą, jest rzeczą zrozumiałą. Więc też
12 października d. r. odbyły zarządy organizacji górni
czych wspólne posiedzenie i obradowały nad smutnem
położeniem górników. Jednogłośnie uznano, że trzeba
oędzie wystąpić do walki z magnatami kopalnianemi i
zmusić icti do poprawy zarobków górnikom. Ale ponie
waż i w państwach sąsiednich zanosi się na ciężkie walni
w górnictwie, jak naprzyaład w Anglji i na zachodzie w
górnictwie btlgijskiem, więc uchwalono, aby jeszcze trochę
zaczekać i zwazać pilnie na ten ruch. W każdym razie
po ukończeniu wyborów do parlamentu rozegra się walka
w górnictwie i to w całej pełni i tak zajadła, jakiej
jeszcąp w Europie nie widziano. To jest więcej jak
pewno, ponieważ skutki drożyzny dopiero na wiosnę po
wyboiach do parlamentu odczuć się dadzą w całej sile a
kapitaliści jeszcze i wtedy zarobków poprawić me będą
cticidi. Dzisiejsze stosunki nieznośne same pchają gór
ników do walki. W Anglji zanosi się na ogromną walkę
w górnictwie, gdzie przeszło 600000 górników wcbodzi w
rachubę i gdzie tak samo jak u nas sprawa zarobkowa
udegra rolę. Na te wypadki są związki górnicze przy
gotowane i gotowe wydać hasło do waki o chleb i lepszy
byt. Jednak widzimy, że nie każda organizacja trzyma
aię tych wspólnie powziętych uchwał. Zjednoczenie Za
wodvwe Polskie czuje się wobec miljonerów górnośląskich
juz tak silne, że nie zwr.ża wcale na inne organizacje,
jeno same stawia żądania o podwyższenie zarobków u
zarządów kopalnianych. Tą taktyką chce Zjednoczenie
nałapać górników do związku. Kapitaliści górnośląscy
naturalnie dają zaraz Zjednoczeniu w odpowiedzi sztur
chańca, wyrzucając licznie członków Zjednoczenia na bruk.
Zarząd Zjednoczenia jest przekonany, że sam nie osięgnie
od kapitalistów górnośląskich na swoje żądania mc, ale
Zjednoczyniowcy na zebraniach chcą krzyczeć, że oni
tylko sami żądali poprawy zarobków dla górników. Nd
zebrania swoje, gdzie takie żądania stawiają, starają się
przyciągnąć członków Związku Górniczego, aby i tym
móc pokazać, co to oni w Zjednoczeniu potrafią.
Taktyka ta jest dla ogółu górników1 wielce szkodliwa,
ponieważ chęć górników do walki o lepszy zarobek taktem
postępowaniem Zjednoczenia jest stłumiona. Z drugiej
strony można przypuszczać, że to igraszka przedwyborcza
i kapitaliś.i już z tego powodu na nie się nie zgodzą.
Dlatego górnicy górnośląscy powinni być ostrożni i nie
dać się przez Zjednoczenie w pole wywieść.
Górnicy górnośląscy! Jeszcze jedną bardzo ważną
kwestję mamy wkrótce do rozstrzygnięcia, to są przyszłe
wybory do parlamentu niemieckiego. Obrady w parla
mencie w ostatnich pięciu latach dobitnie Wam pokazały,
co dla górników i hutników znaczy dzielny zastępca *
parlamencie. Ponieważ udało się rządowi przy ostatnich
wyborach wycofać blisko połowę posłów robotniczych i
wprowadzić tam więcej takich, którzy rządowi na wszystko
kiwają, olatego też wpakowano na nas nowe podatki,
pozaostrzano prawa przeciw robotnikom i pogorszono
prawa nasze w kasach chorych i prawo unfalowe.
Górnicy! Pamiętajcie o tych wszystkich krzywdach,
wyrządzonych Wam przez obecny parlament w dzień wy
borów. Nie dawajcie głosów swoich na tych, którzy tylko
o sobie pamiętają i tylko bogatym i wyższym urzędnikom
jako też koronie myta poprawić potrafią. Precz z takimi
przedstawicielami! Obierajcie posłami kandydatów partji
socjalistycznej.
Fr. R.

Barbarzyńskie okrucieństwa wlochów.
Londyn. Korespondent „Westminister Gazette“
opowiada szczegóły nie do uwierzenia o postępowaniu
włoskich wojsk. Między innemi donosi, że 28 z. m. od
dział arabów po dzielnej 12-godzinnej obronie pod Bumeliano wywiesił białą flagę i poddał się. Włosi wszyst
kich bez litości pozarzynali. Dalej opowiada, ze austrjacki
badacz Ardbauer, który mieszkał na arabskiem przed
mieściu, przybywszy do domu, zastał swojego 80-letniego
i jednonogiego służącego, araba, zamordowanego przez
włochów.

Baczność górnicy!
Właściciele kopalń w państwie pruskiem zarobili na
urywaniu zarobku górników aż 170 miljonów 808 tysięcy
942 marki i to w ciągu trzech i pół lat cstamivh, ud
pierwszego kwartału 1908 roku do końca drugiego kwar

z tobą po ludzku, ty jesteś przeklinany w robocie, w ko
ściele i konfesjonale, na ciebie rzuca się klątwy z ambony
w obliczu całego świata, podczas gdy innym udziela się
słów błogosławieństwa, którzy idą wydrzeć cudzą włas
ność. Gdzie podziały się słowa Chrystusa: „Błogosła
wieni ubodzy albowiem ich jest królestwo niebieskie“ ?
Są one tylko na papierze.
Tak robotniku, ty , pracuj, męcz się, mrzy z głodu,
poniewieraj się z twą rodziną od miasta do miasta, od
kraju do kraju, gdzie jesteś szykanowanym i szukaj ka
wałka ckleba, który wszędzie jest twardym i gorzkim od
wyzwisk kapitalisty, bo jeszcześ go nie zjadł, a nawet go
jeszcze w ręku nie masz, a już jesteś łajanym i ponie
wieranym, że za wiele żądasz, żeś leń i t. p. Tak,
biedny proletarjuszu, może ty sam nie wiesz, że jesteś
ofiarą trzech potęg.
1. Ksiądz towarzyszy ci od urodzenia aż do grobu
i ani na krok cię nie odstępuje. Zapłacisz mu za to, że
ci głowę wodą poleje, bo jak nie, to jesteś grzesznikiem.
Jeśli chcesz pojąć sobie towarzyszkę życia, zapłać, bo ci
Bóg nie będzie błogosławił w twem życiu, a jeśli umrzesz
ma się zrozumieć także zapłać, bo pójdziesz na dno pie
kielne, a biada ci, jeśli nie masz monety i nie okupisz
się, bo wtenczas jesteś przeklęty na wieki za życia i po
śmierci.
2. Kapitalista nigdy nie nasycony, gnębi cię od lat
dziecięcych w fabryce, w polu, albo w przemyśle domo
wym. Jemu rób prawie za darmo, bo on nie może mie
szkać w nędznej chacie jak ty, on nie może jeść suchych
kartofli, ani pić zimnej wody i nie może chodzić obdarty,
bo to mu nie przystoi.
Ty robotniku możesz chodzić w lecie na upałach,
w zimie na zawieruchach śnieżystych, możesz chodzić o
milę drogi do jego fabryki, podczas gdy on wygodnie w
drogich szatach i futrach olśniony złotem wygodnie sie
dzi w„automobilu i pali wonne cygara za twe grosze ro
botniku.
3. Niczem nie ubłagany rząd, który tylko ucho nad
stawia, gdzie robotnicy strejk wygrali, aby na to miejsce
obarczyć ich podatkami, podrożyć im wiktuały spożywcze,
bo ci robotnicy mają za dużo pieniędzy i by się bunto
wali przeciw nam. A nam potrzeba flot wojennych, ka
rabinów nowego systemu i eroplanów, aby egzystować i
być na równi z innerni mocarstwami. Tak kochani czy
telnicy, rozważcie to dobrze, a nie dajcie się wyzyskiwać.
Stań, proletarjuszu w swej obronie, póki ci tchu stanie,
pokaż swym współbraciom słowem i przykładem, że
umiesz być wzorowym towarzyszem, że jesteś oświeco
nym, że jesteś człowiekiem i masz prawo obywatela kraju.
Zbliżające się wybory niech będą ci bodźcem do dalszej
wytrwałej pracy. Zrób teraz ścisły obrachunek z twymi
wrogami. Oby wybory poszły pomyślnie, tego życzę
wszystkim towarzyszom. Czerwony sztandar niech po
wiewa wszędzie, gdzie się znajduje biedny i cierpiący
proletarjusz.
Uświadomiona.

Przegląd społeczny.
Baczność górnicy! Na G. Śląsku uwijają się
agienci kopalń francuskich, którzy starają się wywabić
górników do kopalń we Francji. Jak wykazały fakta z
zeszłego roku, warunki na kopalniach francuskich bynaj
mniej nie są korzystne i górnicy, którzy wówczas dali się
nakłonić do wyjazdu, niebawem wrócili, ponosząc wiele
strat. Widocznie kapitał francuski obawia się walki miej
scowych robotników i już zawczasu chce sprowadzić
armję zapasową, któraby braciom tamtejszym miała utru
dnić walkę. Pozatem nie można też pochwalać tego, aby
górnicy opuszczali strony rodzinne, zamiast tu na miejscu
starać się o polepszenie swej doli za pomocą zorganizo
wanej walki. Dlatego baczność przed agientami!

.Kronika.
Wybory do Rady miejskiej w Katowicach.
Urzędowy wynik głosowania przedstawia się nieco
odmiennie od podanego przez nas w poprzednim nume
rze. Dla tego go tu jeszcze raz powtarzamy:
Okręg wschodni „Deutsches Haus“:
Zjednoczone partje niemieckie:
Kupiec Karol Böhm
932 głosów
Radca rachunkowy J u n ge
928
„
Dyrektor Drees
890
„
Subdyrektor Müller
892
„
Socjaliści:
Sekr. rob, Andersch
118 głosów
Kier. int. B i n i s z k i e w i c z 116
„
Drukarz H u t tn y
114
Kier. związku Schwob
113
„
Rozstrzelonych 37 głosów.
Okręg zachodni „Reichshalle“
Zjednoczone partje niemieckie:
Nadmajster G i n s c h e 1
944 głosów
Sekr. kolej. Ku bis
931
„
Mistrz game. W a n j u r a
938
„
Mistrz komin. Münch
833
„
Socjaliści:
Kier. związku Baude
116 głosów
Sekr. rob. Ciommer
112
„
Sztukator G e 11 z
112
„
Redaktor Mieczkowski 108
„
Rozstrzelonych 51 głosów.
Obóz mieszczański utracił więc w pierwszym okręgu
zgoła przeszło 400 głosów a w drugim okręgu przeszło
300 głosów. Nierówność głosów socjalistycznych tłomaczy się tern, że kilku wyborców okazało pożałowania
godną nieporadność, głosując tylko na pierwszego kan
dydata lub część listy socjalistycznej, zamiast na wszysF

kich czterech kandydatów. Oczywiście kandydaci obozu
mieszczańskiego zostali „wybrani“ i ludność Katowic bę
dzie nadal musiała cierpieć pod ich rządami.

Z Górnego Śląska.

kalendarzyk zebrań.
Jau/nfbip

fcdwuu&IG.

T°w- P. P. S. 12 listo", o godz 3 w domu zwiąako-

wym w Katowicach. Ref. to w. Biniszkiewicz.

Mfju/o Wjpę Tow. P. P. S. w niedzielę 12 - go b. m. o godz.
HU WO, W® ICO. 5 po południu u p. Molla na ulicy Prywatnej.
Ref. to w. Wittek.

* Katowice. (Morderstwo rabunkowe w Za
wodzi u?) Znowu G. Slask jest widownią potwornej NnWfl Wipe Koło śpiewackie „Naprzód“ odbędzie lekcję w
zbrodni. Heim Harper ze Sosnowca, trudniący się HUTO « sw SCO niedzielę 12-go listopada o godzinie 7 wieczorem
w lokalu p. Molla na ul. Prywatnej.
wymianą pieniędzy, kasował w Zawodziu pieniądze za
swego teścia. Po raz ostatni widziano go -w domu Ricmarkhllła Tow. P. P. S. w niedzielę 12-go b. m. o godz.
M1UIC1. 5 p0 poł. w lokalu związkowym w Król.
rzeźnika (masarza) Kaczego w Zawodziu; od tego czasu UIOIliCU
Hucie rynek nr. 3. Ref. tow. L. Podemski z Bytomia. Oprócz
znikł. Harper miał kilka tysięcy marek przy sobie. Od tego sprawozdanie kasowe i z konferencji,
Kaczego miał Harper 1300 mk. do odebrania. Na Ka ł/pnl Uiiłci Towarzystwo Polskiej Partji Socjalistycznej w nie
czego pada podejrzenie, że wraz z czeladnikiem swym lli Ul. lima. dzielę 12-go b. m. o godzinie 5 po poł. w domu
Referent. tow. L. Podemski z Bytomia. Oprócz tego
zamordował Harpera. Aresztowano go w ciągu dnia. związkowym.
sprawozdanie kasowe i z konferencji.
«Zarząd.
Przy badaniu zawikłał się w sprzeczności. Czeladnik,
Mirhlł-HfnUfiPD
Tow. P. P. S. w niedzielę 12-go b. m.
u którego widziano dużo pieniędzy, znikł nagle. Są- imuiiamuWIUC. o godz. 5 po południu u tow. Błaszczyka,
siedzi zauważyli w mieszkaniu Kaczego niezwykły szmer ulica Kościelna 42. Ref tow Okoń.
w nocy na wtorek.
Tohpyp
Towarzystwo Polskiej Partji Socjalistycznej w niedzielę
12-go listopada o godz. 5 po poł. w lokalu zwią— (Baczność przed oszustami.) Nie 6-aUI
jednokrotnie w gazetach zalecają się rozmaici wyzyski kowym, Ogrodowa 29. Ref. tow% Mnichowa.
wacze zazwyczaj zagraniczni, którzy za bezcen obiecują 7ahr?P Lekcja Kółka śpiewackiego „Lutnia“ w niedzielę 12 go
4C> listopada o godzinie 3 ej po pot. w lokalu związkowym,
dostarczać pewien towar. Ludzie, którzy podobnym ogło Ogrodowa
29.
szeniom dadzą wiarę, przekonują się następnie, że zostali PaU/łnUJ Tow- P- P S. w niedzielę 12 b. m. o godz. 1JiS po poł.
oszukani i że ten sam towar w lepszym gatunku i za l atfiuW. w lokalu tow. Kulpy. Ref. tow. Wittek.
tańszy pieniądz mogliby nabyć na miejscu. Jednak naj
zupełniej niesłusznie tacy poszkodowani ludzie mają Redakcja nie jest odpowiedzialną wobec czytelników za ogłoszenia.
potem żal do redakcji. Jawnie oszukańcze lub niemo
ralne ogłoszenia odrzuca Gazeta bez wszystkiego. Lecz
nie zawsze istnieje możność stwierdzenia, czy ogłoszenie
jest oszukańcze. Nie można wszakże w każdem mieście
utrzymywać agientów i każdy polecany przedmiot badać,
boby to więcej kosztowało aniżeli owe ogłoszenia są
warto. Dlatego każdy powinien sam być na tyle prze
Niżej umieszczone firmy polecają
Wychodzi
zorny, aby tak samo jak na targu również w dziale ogło
się szanownym czytelnikom przy
dwa
razy
w
tygodniu.
zakupnach.
szeniowym zastanowić się nad polecanymi przedmiotami
i wybrać tylko to, co sam uważa za dobre.
* Zabrze. (Ofiara mrozu.) Robotnika Piotra I
Bytom G. SI.
Wirek
J
Gabrzysia znaleziono nieżywego w składzie oberżysty
destylacja
Lange'go w Zabrzu. Lekarz stwierdził, że śmierć nastą Wincent
Henryk Kassel
Krakowska 12
piła wskutek zmarznięcia.
Morgenrothstr., narożnik Hiittenstr.

Źródła zakupna.
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Z Poznańskiego.

Najtańsze źródło zakupna

* Poznań. (Księży brat.) Dawniejszego rządzcę Pierwszorzędne piwa ubrań dia mężczyzn i chłopców
w beczkach i butelkach.
gospodarczego Tomasza Hartmanowskiego z Chojnicy
Król. Huta
skazał swego czasu sąd ławniczy w Poznaniu na 3 tygo
Kto kupuje meble u
BeuthnerS Co., gard. d panów i chłop.
dnie aresztu i oddanie pod dozór policji krajowej za nie
M. Kamma
Henr. Hermann, ul. Ces. 22. Obuwie.
oszczędza pieniądze.
wystaranie się o mieszkanie i utrzymanie. Druga izba
Bytom G. S., Katowice, Kr.llnta
karna w instancji apelacyjnej zniosła atoli ten wyrok
i uwolniła oskarżonego zupełnie od kary i kosztów. Za
Schiedek, Szosa tarnog. 37.
tę łaskawość podziękował uwolniony sądowi niskimi ukło V.
Bukiety, wieńce, rośliny doniczkowe.
Katowice
nami i słowami: „Są jeszcze sprawiedliwi pruscy sędziowie,
C. Schwerin, Sprzęty dom. i kuchn. rynek 4.
dziękuję panom z całego serca“. — Jak z rozprawy po J. Simenauer & Co.
do szycia, kołowce, warsztat reprzedniej się wykazało, oddawał się oskarżony próżnia Maszyny
paracyjny. Spłata częściowa dozwolona.
ctwu i pijaństwu i zakwaterował się wbrew woli swego
Laurahuta
ulica Krakowska 42.
Artur
brata, proboszcza w Chojnicy, w oficynie probostwa. Co
Wszelkie art. męskie.
p otrzeba mu było do życia brał z kuchni i sklepu i sprze
trwała
bielizna.
dawał płody z roli na własny rachunek. Ostatecznie
Zabrze
z woli proboszcza żandarm eksmitował oskarżonego flrt, męskie i tom, łokciowe. |
y. nakazem policyjnym, aby w przepisanym czasie wy
Pijcie
starał się o mieszkanie. Następnego dnia spełnił ten
nakaz o tyle, że powrócił do swej dawnej izdebki i ani
myślał się wynieść, żyjąc kosztem brata, jak dotychczas. Paweł Heimann, obok star. kościoła.
- Wreszcie ksiądz zdecydował się wyznaczyć mu 1000
mem.
[Garderoba męska i dla chłopcom]
marek z banku. Sąd uwolnił księżego brata.
piwo
pilzeńskie.
' * Poznań. (Ograniczenie sprzedaży wódki.) Münzer & Adler, rynek 8.
Nowy prezydent policji w Poznaniu, p. Knesebeck, wydał Walter & Co., rynek 12.
rozporządzenie, mocą którego szynkownie i handle sprze
dające wódkę w każdą sobotę o godzinie 5 po południu Sklep towarów korzennych R. Majewski, zegary i tow. złotnicze
muszą być zamykane. Rozporządzenie to wchodzi z dniem i wszelkich art. spożywczych
Zabrskidom
towar, „Glück-Ruf“
l listopada r. b. w życie.
G. Böhm, Kii oh- i Krakauerstr.
Kaniastr. 1 obok Grand-Kino.
Konfekcja
robocza,
artykuły dla panów.
Uświadomieni robotnicy, którzy wiedzą, jak wielkie K. Heinz, Dyngosstr. 42 p Hohenzollernstr.
szkody w sferach robotniczych wyrządza pijaństwo, roz A. Pinczower, najst. inajw. skł. skóry.
Zaborze
porządzeniu temu przyklasną. Im więcej trzeźwych, tern
więcej uświadomionych robotników.
H. Grünberger, Dt.styl. restauracja,
fabr. selterskiej wody i skład piwa.
* Inowrocław. (Zapadający się do m.) W Ino
wrocławiu nastąpiła znowu groźna katastrofa żywiołowa.
Około południa poczęła się nagle rysować trzypiętrowa Obok Huty Rybnickiej.
kamienica przy ulicy Orłowskiej, położona pomiędzy nowo
wybudowanym kościołem a starym kościołem Matki
Drukarnia
Boskiej. Przed kamienicą utworzył się dość duży otwór,
Rybnik
z którego daje się słyszeć szum wody i plusk, gdy od
handel drzewa budowlanego
łamy muru spadają do podziemia. Kamienica zapada się
i użytkowego. "Ęg#
wykonuje
coraz bardziej, tak, że wnet gotowa zniknąć zupełnie Materjały budowlane i towary
wszelkie druki na zabawy
z powierzchni. Na rozkaz policji musieli mieszkańcy kilku
cementowe,
sąsiednich domów opuścić mieszkanie. W calem miejście tanie ciosane do bu=
i obchody towarzyskie /.
wielkie panuje zaniepokojenie. W miejscu katastrofy gro do wy gotowe belki i
madzą się tłumy publiczności. Celem uniknięcia jakich
krokwie,
ho (wiek wypadków nieszczęśliwych, obstawiono miejsce rury do studzien, pumpy, dachówki,
katastrofy oddziałem wojska.
flizy, papa, cement, gips i t. d.
również i
536
* Trzemeszno. (W a r j a t na (kazalnicy.) Cie
Agitujcie
kawe zajście miało miejsce w Dzień Zaduszny w tutej dogodnie pieniądze na
za naszą „Gazetą6
budowle.
s/.ym kościele poklasztornym. Po mszy, gdy księża przy
gotowywali się w zakrystji do procesji, jakiś mężczyzna
Na święta Bożego Narodzenia polecam
wszedł na kazalnicę i przeżegnawszy się głośno rozpoczął
przemawiać te mi słowy: Pocoście tudotąd przybyli? Nie
na choinkę.... —
bawem jednak udał się na kazalnicę jeden wikary, który
po tanich cenach. Również
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wezwał owego człowieka do opuszczenia ambony, co ten likiery i esencje na puncz, mydło i perfumerje,
uż natychmiast uczynił. Potem udał się na ubocze jakoteż wszelkie dozwolone towary apteczne.
] modlił się z zupełnym spokojem, jakoby nic nie zaszło.
Później stwierdzono, że był to jakiś umysłowo niepo
czytalny człowiek z okolicy Trzemeszna.
narożnik n Krichlera.
właś 'idei: Leon S&ode.

H

8. fröhlich ”>0t~alB

Wtaw jBr,

Pilcie „Silesia Branże“.

I
Sagen Cohn/uLDwJowa“'’ „Monopol Pils“.

Aktienbranerei Zabrze.

Jritz Richter,

,Gazety Robotniczej"

Zdumiewająco tanie ceny
za

Ulstra:

najnowsze angielskie wzory
i modne wykonanie.

118 I 117] fżol I 35 i |42 I f49~| | 54 |
Paltoty:

najlepszych towarów
i dobre wykonanie:

ED OD DES GEI ED GD ED
z dobrych materji włosiatych
fcp ŁagjJJp e wszelkie fasony na składzie.

MII Ml 10il 13 |j 17 lhH|25|l30[
Każda część przyodziewków zastępuje
zupełnie wykonanie według miary.
Staniczki = Spodnie
od 85 fenigów począwszy.

===== strój

Wirek (Mntonieslmtte)

i

Barbara-Brogerie
Baczność!

i

A

A

^ilZ'mwego
wytwarza różowy, młodociane - świeży wygląd, czystą, biała, jak jedwab
'
miękka skórę oraz delikatną, olśniewająco - piękną cerę.
Dostać można wszędzie po 50 fen. za sztukę.
Do nabycia we wszystkich aptekach, drogerjarh i parfutnerjich.

«-

50000 par obuwia!
4 pary obuwia za tylko 6,70 mk.
Z powodu zastoju w płaceniu kilku
wielkich fabryk, odebrałem poleceń e,
aby sprzedać wielką i ość obuwia
znacznie niżej ceny wytwór zości
Dlatego sprzed ję każdemu 2 pary
męskiego i 2 pary damski« go
obuwia do sznurowania, skóra bru
natna lub czarna, galoszowana,
z silnie gwożdżonym spodem skó
rzanym, wysoce elegancki i nowy
fason. Większość podług numeru.
Wszystkie 4 pary kosztują tylko
6,70 mk. Wysyłka za zaliczka.

F. Windisch, export obuwia,
Kraków nr. S Z/9.
535]
Wymiana dozw. lub zwrot pieniędzy'

$6
Największy,

dom sprzedaży
garderoby dla panów i chłopców.

