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Rok VII.

GAZETA ROBOTNICZA
Organ Polskiej Partyi Socjalistycznej.

„Gazeta Robotnicza“ wychodzi co sobotę. Przedpłata kwartalna wynosi na wszystkich pocztach państwa niemieckiego 90 fenygów. Zapisana jest w pocztowym katalogu
gazet pod „Zeitungs-Preisliste für 1897 unter Nummer t. 41“. — Abonament kwartalny u kolporterów z odstawą do domu wynosi 90 fenygów.
Pod opaską z ekspedycyi kwartalnie w Niemczech 1 markę 10 fen., za granicą 1 markę 60 fen., w Austryi (w kopercie) 1 markę 90 fen. Pojedyńczy numer
w Berlinie 10 fen. — Cena ogłoszeń odwiersza trzyłamowego drobnego druku 20 fenygów. — Redakcya i ekspedycya znajduje się w Berlinie O., Andreasstrasse 78a,
__________________________ Listy, przesyłki pieniężne i zamówienia na inseraty przesyłać nałoży pod powyższym adresem.

Towarzysze! Upraszamy Was o rozpowszechnianie „Gazety Robotniczej“!
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„Gazetę Robotniczą“
można zapisywać na wszystkich pocztach na
miesiąc marzec.
Przedpłata jednomiesięczna wynosi
na pocztach
30 fen.,
% ekspedycyi pod opaską 40 „
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Związki fachowe.
Po każdym nieudanym strejku powinni so
bie robotnicy jak wódz po przegranej bitwie
zadać pytanie: gdzie leży przyczyna porażki ?
Odpowiedź na to się znajdzie: albo przystąpio
no do strejku w malej tylko liczbie, albo liczba,
choć większa, była niesforną i niesolidarną,
albo zabrakło środków do przeżycia strejku,
albo czas był źle wybrany, albo nie było po
parcia ze strony innych robotników. Jeżeli so
bie znajdziemy te odpowiedzi, to, żle zaiste
było by, gdybyśmy w tej chwili nie wzięli się
do naprawy złego i nie byli już zupełnie przy
gotowani, gdy znów wypadnie stanąć do boju.
Przyj żyj my się robotnikom angielskim, np.,
jak oni występują do walki z kapitałem, jakiemi zasobami rozporządzają.
Zjednoczone Związki Robotnicze (TradesUnions) rozporządzają rocznie dochodem 40 miljonów marek. Ich rezerwa dosięga tej samej
sumy.
Prawdą jest, że dziesiątki lat złożyły się
na te sumy, ale czyż początek nie był także
bardzo, a bardzo drobny.
Wkładki miesięczne robotników w zwią
zkach angielskich wynoszą od 20 fenygów do
2 marek. Mniejsze sumy płacą robotnicy w
nowych świeżych związkach, które nie mogą
jeszcze dać członkom wiele korzyści, oraz ro
botnicy mający bardzo małe dochody. Więcej
płacą robotnicy w dawnych, potężnych związkach,
które dziś już nie strejkiem walczą, ale pro
stym wetowaniem żądania, zwykłym postano
wieniem zebrania w granicach możliwości.
A jakież są rezultaty działania tych zwią
zków, co one dobrego robotnikom przyniosły?
A oto: kilka dziesiątków lat temu robotnik
angielski w fabrykach i kopalniach pracował
od 70 do 80 godzin tygodniowo, do 14 go
dzin nawet dochodziła ich dzienna praca; —
dzisiaj przeciętny dzień roboczy w Anglii jest
9 godzinny.
W 1850 roku młynarze angielscy pracowali
do 65 godzin tygodniowo, mechanicy do 63.—
Dzisiaj jak jedni, tak drudzy przez 54 godziny
tylko w tygodniu zajęci są w warsztatach.
Stolarze w Manchesterze pracują 481/2 go
dzin tygodniowo.
W całej Anglii malarze pracują 48 do 56
godzin tygodniowo, nożownicy 47 godzin, mu
rarze 62 godz.
Górnicy południowej Walii pracują 8 go
dzin, a w Duruham tylko 7 godzin i 20 mi
nut dziennie.
Dodajmy do tego, że płaca robotnika an
gielskiego jest 2 razy wyższą od płacy robo
tnika polskiego, dodajmy że świętowanie nie
dzieli jest powszechnem i obowiązującem, dodaj

my że inspekeya fabryczna prowadzoną jest
starannie w imię potrzeb robotników, a będzie
my mieli dostateczną ocenę tego, co robotnicy
wywalczyć mogą dzięki związkom, dzięki zbio
rowemu działaniu.
Lecz pieniądz, lecz liczba związkowych nie
stanowi jeszcze o zwycięztwie.
Co znaczy karabin w ręku nieumiejącego
strzelać ? Jest dla niego samego niebezpiecznem
narzędziem.
Przy wspólności interesów musi być rygor
oparty na tej solidarności i wyrobienie organi
zacyjne.
Lecz i to nie wystarcza. Musimy się ra
chować jeszcze z położeniem danego przemysłu.
I — Czy może, np. związek wystąpić ze strejj kiem, gdy magazyny przepełnione są towarami,
czy można grozić nowym strejkiem po świeżo
nieudanym i przegranym.
Przed każdym wogóle strejkiem grupa ro
botników wojująca, czy związek, syndykat wi
nien be? warunkowo porozumieć się z innemi
organizacyami, robotniczemi, by sobie zabezpie
czyć pomoc, a co najważniejsza by się zabez
pieczyć od mimowolnego i nieświadomego zwy
kle współzawodnictwa innych robotników tego
| samego fachu. Dla tego to związki robotnicze
| powinny być fachowymi, powinny łączyć wszy| stkich robotników danego fachu, by kapitalista
nie mógł znaleść w łonie strejkującego fachu
| ludzi mogących zastąpić strej kujących. Partja
robotnicza jest armją, walczącą o przyszłość.
Jak w armji pułk 14-ty, np. nie może wypo- wiedzieć nieprzyjacielowi wojny bez wiadomości
całej armji, tak żaden związek robotniczy nie
może rozpoczynać strejku bez wiadomości całej
armji robotniczej, a przynajmniej odnośnych ich
jej oddziałów.
Dobrze jest wprawdzie zwyciężać w walce,
ale lepiej bez walki. Dla tego też nim wypo
wiedzieć strejk stanowczo winno się robić kro
ki ku pokojowemu załatwieniu żądania. Do
skonałością związku robotniczego byłby taki
związek, który siłą swej solidarności, powagą
zachowania się, środkami obrony i stanowczo
ścią zarządu taki szacunek i jednocześnie obawę
wzbudzałby w przeciwniku, że tenże ustępo
wałby bez walki na żądanie samo, słuszne zaw
sze związku.
Nic się nie robi od jednego zamachu ręki;
nie odrazu Kraków zbudowano; nie można się
tym zrażać, że ja lub inny od pół roku już
jesteśmy w związku, w syndykacie, a nic jesz
cze z tego nie mamy, pracujemy po dawnemu
i płacę mizerną po dawnemu otrzymujemy. Nie
może być mowy również o tern, żeby Piotr
miał występować ze związku, dla tego że z
Pawłem się pokłócił. Czy mam nie chodzić do
kościoła dla tego, że mi się nasz organista za
czerwonym być wydaje, lub że ksiądz fałszy
wie śpiewa.
Jeszcze jeden ważny punkt, o którym mó
wić zamierzam. — Czy związki fachowe robo
tników mają się zająć tylko ekonomiczną walką
z kapitałem, czy też mają się zająć i polityką?
Odpowiemy pytaniem. Jaki jest cel zwią
zków robotniczych? — Polepszenie bytu pra
cujących, podwyższenie płacy, zmniejszenie go
dzin pracy.
Z tego wypada, że obowiązkiem związku
jest przeciwdziałać wszelkiemu prawu, gnębio
nemu robotnika. Jakżeż to ? Robotnicy nie

mają protestować na gwałty i mordy, na ger
man izacyę polskości, na gospodarkę Badenicb,
i innych trójlojalnych stańczyków, na wysiłki
szpyolów i żandarmów, na zdradzieckie zacho
wanie się Koła polskiego w Wiedniu i Berli
nie, na milczenie posłów polaków, na bezpra
wia i krzywdy nam wyrządzane? — Nie tylko
protestować, ale usilnie działać związki robotni
cze winny, by zapewnić sobie przez wolność
polityczną możność łatwiejszego walczenia z eko
nomicznym wrogiem.
Czego nam trzeba? — Praw dla robotni
ków. A więc do robienia praw trzeba nam ro
botniczych posłów, którzy by szeregiem praw
położyli koniec nizkim płacom, przeciążeniu pra
cą, pracy kobiet i dzieci, pracy od sztuki, kry
zysom, nadprodukcyi i bezrobociem, zwyrodnie
niu cielesnemu i moralnemu ludzkości!
Prawa dzisiejsze to prawa na korzyść ka
pitalistów, zwalczać rządy dzisiejsze to zwal
czać kapitał.
By związki robotnicze mogły się rzeczywi
ście należycie rozwijać i dać porządane skutki,
by mogły być prawdziwemi fortecami w walce
z kapitałem i zaczątkami przyszłego ustroju,
musiemy mieć dla nich przedewszystbiem prawo
prawnej osobowości, to znaczy, żeby
związek robotniczy tak jak prywatna osoba
mógł nabywać nieruchomość!, kapitały, mógł
sprzedawać i kupować, występować w sądach
jako jednostka, jako zwyczajny obywatel kraju.
Prawo to jest niezwykłe ważne z tego powodu,
że związek z chwilą nagromadzenia większego
zasobu pieniędzy może się stać związkiem wy
twórczym — (innym razem pomówimy o tego
rodzaju stowarzyszeniach).
Powinien również związek robotniczy mieć
prawo do przechowywania rezerwowego kapi
tału, który właśnie oddaje mu dopiero usługi
czy to przy strejku, czy przy jakiejś wzajem
nej pomocy.
Pomiędzy ohydnemi prawami, jakie ciążą
nad związkami robotniczemi, najwstrętniejszemu
są te, które zmuszają związek do komunikowa
nia władzy nazwisk tych, którzy tworzą zarząd
związku i głównie się jego organizacyą zajmują.
A wiecie, do czego to służy ? Oto kapitaliści
czytają te nazwiska i wyrzucają z fabryk na
bruk tych, którzy związkom najlepiej służą.
Zniszczenie tego zdradzieckiego prawa czy
nadużycia winno być jednym z punktów na
tychmiastowego działania związków robotniczych.
Pierwszym celem każdego takiego związku
jest obrona interesów robotników, nadewszystko
zaś polepszenie warunków pracy i płacy.
To nie przeszkadza, że związki powinny po
stawić sobie na celu, wiele innych kwesty], pra
ca nad którymi przyczyni się do nierozdzielnego
rozwoju tej komurki socjalistycznego organizmu,
jaką jest związek robotniczy. Oto te kilka
zadań.
,
.1. Przedewszystkiem winien się starać zwią
zek o kształcenie się ogólne i fachowe za po
mocą lekcyi wieczornych, odczytów, utrzymywa
nia gazet, księgozbiorów ifcd.
2. Winny następnie związki utrzymywać
listy zapotrzebowań pracy i zaofiarowań jej, by
tym sposobem przyjść w pomoc robotnikom nie
posiadającym pracy.
3. Stwarzać kasy pomocy na wypadek cho
roby.
4. Powinny związki czuwać nad udogodnię-

niem życia praktykantów oraz nad wypełnia i stanął na tem, iż jedynym środkiem do po
niem kontraktów zawartych między tymże, a
lepszenia doli drobnych majsterków jest: wy
właścicielem kapitału.
pędzenie żydów, których nazwał robactwem.
5.
Wreszcie zadaniem związków ma być po Była jeszcze mowa o Kamerunie, socyalista
wołanie do życia towarzystw wytwórczych, któVolmar potępiał handel niewolnikami, który w
reby krok za krokiem łączyły w swych rę kolonii niemieckiej jeszcze istnieje. To wszystko
kach kapitały dając współ stowarzyszonym ro skutkowało, jakby groch o ścianę rzucał.
botnikom nietylko krótką pracę i lepszą płacę,
Tak długo dopóki socyaliści nie będą sta
niż to ma u kapitalistów, ale tworząc podstawę nowić większości, lud roboczy nie będzie miał
do przetworzenia obecnego sposobu produkcyi z parlamentu najmniejszej korzyści.
i podziału bogactw opartych na własności pry
Dla tego podajemy takie fakta do wiado
watnej i wyzysku jednych przez drugich na
mości, żeby wyborcy wiedzieli jakich posłów
taką formę, gdzie właścicielem będzie jednostka, mają na przyszłość wybierać.
zbiorowa społeczeńwa.
Tadeusz Skalski.
Austrya. Wybory austryackie do rady pań
stwa, rozpoczęły się na całej linii. Prawyborcy
wybierają walmanów, którzy potem będą wy
bierać posła.
Przegląd polityczny.
W wielu miastach, także galicyjskich wybra
Niemcy. Robota parlamentu w zeszłym ty no większość walmanów socyalistów, np. w No
godniu wypadła bardzo marnie. Wniosek sowym Sączu z 6 walmanów jest 4 socyalistów.
cyalistów, o zaprowadzenie po fabrykach, i ko Ksiądz Stojałowski wydał gromką, ale nader tre
palniach 8-mio godzinnego dnia roboczego zo ściwą odezwę do wyborców, w której wykazuje,
stał pogrzebany większością konserwatystów i że V kury a należy się ludowi roboczemu, jedycentrowców. Nad to, jakby na urągowisko ro nemi przedstawicielami tegoż są socyaliści, i
botnikom, został przyjęty wniosek centrowca tylko socyalista winien być wybrany na repreHitzego następującej treści: Rząd niemiecki
zenranta ludu.
zobowięzuje się zbadać skutki długiej pracy ro
Odezwa jest podpisana przez ks Stojałowbotników po fabrykach, czy takowa szkodzi ich skiego i przez 46 włościan z 16 galicyjskich
zdrowiu, lub nie. Jeźli rząd się przekona, że powiatów, oraz księstwa cieszyńskiego.
długa praca nie wychodzi robotnikom na ko
Powodzenie socyalistów pokierowało niektó
rzyść, natenczas winien przedłożyć parlamentowi rym wrogom socyalizmu umysły.
projek, celem skrócenia czasu pracy.
Szumna partya ludowa, podała Stańczykom
Taka jest treść wniosku centrowego, na ręki, i zaprzysięgła im wierność i podańczość
który dziewki tureckie wzruszyłyby ramionami.
aż do śmierci, oraz iż w Kole polskiem w Wie
Następnie obradowano nad projektem rządu,
dniu, będzie z pokorą wypełniać wolę star
o ratunku drobnych majsterków.
Do tego szych braci Stańczyków.
punktu słusznie zauważył, stolarz socyalista Ro
Biskupi wydali odezwę w której zaklinają
bert Schmidt, że temat o ratunku drobnego wyborców na niebo i piekło, żeby nie słuchali
przemysłu jest stałą wędką konserwatystów i socyalistów, tylko wybierali duchowno-szlachejunkrów, na którą łowią głupich.
ckich Stańczyków.
Obiecujecie panowie pomoc drobnym maj
Największego ataku, umysłowego skierowa
strom, sami zaś zaopatrujecie się w produktu nia, doznał niejakiś Ernest Breiter. Jest to
wielkich fabryk i bogatych przedsiębiorców.
sobie synalek wielokrotnego miljonera, budowni
Zrzućcie panowie, tak prawił dalej towa czego kolei, dróg i budynków państwowych.
rzysz Schmidt, waszą maskę obłudy i powiedzcie Tatko Breiter z wyzyskanych groszy, daje
otwarcie, że w obec wielkich kapitalistów, zje pewną część synalkowi. Ten wydaje gazetę
dnoczonych towarzystw akcyjnych, ringów i tru sam dla siebie, ogłosił się w takowej kandyda
stów, których jesteście członkami, drobny prze tem w V-tej kuryi, przeciw tow. Kozakiewiczo
mysłowiec wcale istnieć nie może.
Drobni wi, upija rozmaitych uliczników, uzbraja ich w
przemysłowcy byli dotychczas dobrzy do flików- kije i wozi po powiecie parą cugowych koni,
ki i przyuczania uczni dla fabrykantów. Lecz żeby napadali na socyalistów i przeszkadzali ich
dziś i bez tego fabrykant się obejdzie, bo przy wiecom.
podziale pracy, uczni sam sobie łatwo przyucza,
Tak dalece zdemaskował się Ernest, były
a do flikówki są już różne maszyny.
niezawisły i anarchista, trojan osławionego EliPo tych słowach, zabrał głos przybyły co jasiewicza i oszusta Jegera. Już raz usiłowali
dopiero z Ameryki antysemita Alwart. Zaczął oni zadać cios galicyjskim socyalistom przez
także na nutę: o pomoc drobnemu przemysłowi,
brudny pamplet pod psojdonimem Prawdzica.

Lew Tołstoj.

Kawiarnia w Suracie.
(Dokończenie).
„Panowie! Zdaje mi się, że egoizm, samolubstwo ludzi najbardziej przeszkadza zgodzie
w kwesty i sprawach wiary. Jeżeli zechcecie
mię posłuchać, objaśnię wam to na przykładzie.
Wyjechałem z Chin do Suratu na okręcie
angielskim, który odbył podróż na około świa
ta. Po drodze przybyliśmy do wschodniego
brzegu wyspy Sumatry, ażeby zaopatrzyć się w
wodę. W południe zeszliśmy na ląd i siedzie
liśmy nad brzegiem morza w cieniu palm kokowych blisko wioski zamieszkałej przez wyspia
rzy, było nas kilku z różnych krajów. Gdyśmy
tak siedzieli, podszedł do nas ślepy. Człowiek
ten oślepł, jakeśmy się później dowiedzieli, z
tego powodu, że za długo i zbyt uporczywie
wpatrywał się w słońce, aby dociec, co to jest
słońce. Wiadomość ta potrzebną mu była do
zawładnięcia światłem słońca.
Męczył się długo i próbował różnych nauk,
pragnąc schwytać parę promieni słonecznych i
zamknąć je w butelce.
Mimo długi męki niczego nie dokonał, wpa
trując się bowiem ustawicznie w słońce, począł
cierpieć na oczy, a w końcu utracił wzrok.
Wówczas rzekł do siebie.
„Światło dzienne nie jest płynem, gdyż, je
żeli byłoby płynem, możuaby je przelewać;

przytem za podmuchem wiatru kołysałoby się
podobnie jak woda. Nie jest ono także ogniem,
gdyż jeżeli byłoby ogniem, gasłoby w wodzie.
Nie jest duchem, gdyż jest widzialne, i nie cia
łem, gdyż nie można go w ruch wprawiać. A
ponieważ więc światło słoneczne nie jest pły
nem, ani ogniem, ani duchen, ani ciałem, jest
zatem niczem.
^
Tak wyrozumiał sobie, a jednocześnie od
ciągłego wpatrywania się w słońce i ustawicz
nego myślenia o niem utracił i wzrok i rozum.
A kiedy już oślepł całkowicie, wówczas nabrał
zupełnego przeświadczenia, że słońca nie ma.
Ze ślepcem razem podszedł ku nam i jego
niewolnik, który posadził pana swego w cieniu
palmy kokosowej, podniósł z ziemi jej orzech
i zaczął robić zeń lampkę. Zrobił knot z włó
kna kokosowego, wycisnął z orzecha olej do
skorupy i zmaczał w nim knot.
Ody niewolnik zajęty był tem i przygotowa
niami, ślepy zapytał go:
— A co, niewolniku? Wszak prawdę mó
wiłem, utrzymując, że nie ma słońca ? Widzisz,
jak ciemno ? A mówią: słońce.... I cóż to jest
słońce?
— Nie wiem, co to jest słońce, odpowie
dział niewolnik. Cóż mnie ono obchodzić mo
że? Ale wiem. co jest światło. Oto zrobiłem
sobie lampkę i będę miał światło; a i tobie,
panie, będę mógł się niem przysłużyć i znaleść
wszystko w szałasie.
Przy tych słowach wziął w rękę skorupę
swoją i rzekł: „Oto moje słońce !u

Sztuczka cygańskiej bandy nie udała się. Przy
parci do kratek sądowych przez t. t. Daszyń
skiego i Dyamanta, przynali się publicznie, że
popełnili bezczelne kłamstwo.
Dziś trojan osławionej trójki, nie ucieka
się więcej do oszczerczej broszurki, lecz uzbroił
się w kij, i napada tych, którym ojciec na
pastnika, wyzyskiwacz Breiter jeszcze cokolwiek
życia pozostawił.
Takie awantury zachodzą przy wyborach
galicyjskich. Księża na czele uzbrojonych pa
robków w cepy, starosty z żandarmami, ludow
cy z szlacheckiemu lokajami, wszyscy się po
jednali przeciw socyalistom, nareszcie i p. Brei
ter przyłączył się do wrogiej hałastry, uzbro
jony w kij dębowy.
Rezultat takich wyborów jest nie wiadomy,
lecz jakikolwiek ich będzie wynik, uprawianie
ich przez Stańczyków i ich trabanta p. Breitera, pozostanie hańbą na zawsze.

Turcya. Na Krecie rozlew krwi nie ustaje.
W chwili kiedy kreteńczycy staczali z wojskiem
tureckim zaciekłą walkę, flota mocarsrw skiero
wała swe armaty na obóz powstańczy i rozpo
częła się kanonada.
Kanonada mocarstw trwała podobno dwie
godziny. Jakie będą z tego następstwa nie
wiadomo. Włosi i Francuzi podobno strasznie
się na to oburzają. Jednakowoż Anglicy i Rosya są głównemi sędziami całej tej sprawy i
one pokierują nią tak, że najwięcej na tem
zyskają.

Korespondencie.
Królewskahuta. Okropny obrazek nędzy
przedstawił nam się zeszłej niedzieli.
Jak wiadomo to w. Dyłonga uwięziono ; czas
jego kary upłynął zeszłej niedzieli o 10 godzi
nie. Poszło nas kilku po niego; przed bramą
więzienia natrafiliśmy jego żonę z siedmiorgiem
dzieci. Oodzina 10-ta już dawno minęła, a Dy
longa jak nie widać, tak nie widać. Radość
dzieci, że zobaczą kochanego ojca, zaczęła po
woli znikać, twarzyczki posmutniały, matkę ogarnęła trwoga, i nam krew zawrzała niena
wiścią na taki porządek.
Po upływie półtory godziny, Dylóngowa
poszła się zapytać, dla czego jej męża nie wy
puszczają ? na co dozorca odpowiedział, że jesz
cze jedne 8 dni musi odsiadywać, za jakiś
sprzedany zeszyt...
Kobieta powraca, przed płaczem nie może
słowa wymówić; dzieci w płacz i lament, że
kamienne serca by powinny struchleć.
Z powrotem dzieci: Matko kto nas będzie

W pobliżu siedział kulawy ze swem szczu
dłem. Wysłuchał rozmowy między panem i nie
wolnikiem, uśmiechnął się i zwrócił do niewi
domego :
— Widać, że jesteś ślepym od urodzenia,
skoro nie wiesz, co to jest słońce. Ja ci po
wiem, czem ono jest! Słońce to kula ognista,
która codziennie wychodzi z morza i co wie
czór usadawia się w górach naszej wyspy: my
wszyscy widzimy to, i tybyś widział,) gdybyś
przejrzał.
Rybak, siedzący opodal, usłyszał te słowa.
— Zaraz znać, rzekł do kulawego, żeś nigdy
nie był po za swoją wyspą. Gdybyś nie był
kulawym i puścił się w podróż po morzu, do
wiedziałbyś się, że słońce nie usadawia się w
górach naszej wyspy, lecz, wychodząc codzien
nie z morza, co wieczór w niem się zagłębia.
Mówię prawdę, gdyż codziennie oglądam to własnemi oczyma.
Słowa rybaka usłyszał indyanin.
— Dziwię się bardzo, rzekł, jak człowiek
mądry może mówić podobne głupstwa. Czyż
to jest możliwe, aby kula ognista spuszczała
się do wody i nie gasła ? Słońce nie jest wcale
kulą ognistą; jest ono Bóstwem. Bóstwo to
nazywa się Dewa i jeździ wozem po niebie na
około złotej góry Sporuwia. Zdarza się, że złe
żmije Ragu i Ketu napadają na bóstwo i poły
kają je: wtedy robi się ciemno. Ale kapłani
nasi modlą się o wyswobodzenie bóstwa i staje
się ono wolnem. Tylko tacy ciemni ludzie, jak
wy, którzy nigdzie nie byli po za wyspą swo-

żywić ? Kto nam na chleb zarobi ? Matkę ra
ziły słowa dziecięce tern bardziej, szła jak obłą
kana nie mogąc nic odpowiedzieć. My patrząc
na rozpacz matki i dzieci, nie mogliśmy znaleść
dość wymownego słowa na przelęty taki porzą
dek, i na potępienie tych ludzi, którzy taki po
rządek pochwalają.
Maciek.

Bytkow. Górnik Miczka jako świadek w
pewnej sprawie procesowej, zeznał prawdę, któ
ra wypadła na niekorzyść niejakiegoś kupca.
Żona kupca, ze zemsty zadenuncyowała Miczka
i Taslera za jakąś tam obrazę, którą mieli po
pełnić przed trzema laty.
W skutek tej denuncyacyi, Taslera uwięzio
no natychmiast w więzieniu śledczem. Miczke
widząc, źe go to samo czeka, pojechał do nadprokuratora we Wrocławiu, żeby się od śledz
twa w więzieniu uwolnić; tymczasem mieszka
nie Miczki obstawili strażą, i żandarm przycho
dził co pół godziny pytać, czy Miczka nie po
wrócił; po przybyciu Miczki o 12 godzinie
w nocy wzięto go do aresztu!...
Sprawa ta nie ma nic do czynienia z socyalizmem — ale kto nie jest całkiem zaślepio
ny, ten może się w niej dopatrzeć zgnilizny
moralnej obecnego ustroju, którą tylko socyalizm wyrugować zdoła.
Przypuśćmy, iż byłaby to prawda, że okarżeni kiedyś przed trzema laty przy kufelku pi
wa wypowiedzieli ubliżające słowo jakieś oso
bie, przez co jednak nikomu włos z głowy nie
spadł; to cóż ono znaczy w porównaniu do
zmarnowania dwóch rodzin, strącenia ich w ka
łużę żebractwa i w porównaniu do strasznych
cierpień ojca rodziny w więzieniu?
Miczka jest trzeźwy i pracowity robotnik,
wzorowy ojciec rodziny co nawet jego przeło
żeni poświadczają. Sam żandarm przy wzię
ciu Miczki do aresztu, był wzruszony do łzów,
widocznie sumienie mu mówiło, że tu się dzieje
niesprawiedliwość, lecz na podstawie obecnego
„porządku“ musiał go uwięzić.
Bracia ! Nam się rozrzewniać do łzów nie
wolno, chyba nad ciemnotą naszych braci i po
dłością wrogów. My którzy się jeszcze cieszy
my górnoszląską wolnością?? nie zapominajmy
o dzieci$*eił i żonie stroskanej Miczki, bo i on
gdy się cieszył świętą wolnością?? hojnie wspie
rał w biedzie będących.
Wkrótce się więcej dowiemy, bo wskutek
tego, że mamy „języki“ śledztwa toczą się ciągle.
Skarbnik.
Westfalia. Przed trzema tygodniami odbył
się w Bochum kongres chrześciańskich zwią
zków — przez jego głowaczy, szumnie zwany
kongresem robotniczem.

ją, mogą sobie wyobrażać, że słońce ©świeca
tylko tę ich wyspę.
Wtedy przemówił znajdujący się też tutaj
właściciel statku egipskiego.
— Nie, rzekł, i to nieprawda! Słońce nie
jest bóstwem i obiega nie tylko naokoło Indy i
i ich złotej góry. Podróżowałem wiele i po
morzu Czerwonem i po brzegach Arabii; byłem
na Madaskarze i na wyspach Filipińskich:
słońce oświeca wszystkie ziemie, a nie jedne
tylko Indye : nie obiega ono wokoło jednej gó
ry, lecz bierze początek na wyspach Japonii,
dla tego też wyspy te nazywają się Japan, co
znaczy w ich języku narodziny słońca i opusz
cza się daleko, daleko na zachodzie za wyspa
mi Anglii. Wiem o tern bardzo dobrze, gdyż
i sam dużo widziałem i słyszałem też wiele od
dziadka mego; a dziad mój pływał aż do sa
mych krańców morza.
Chciał jeszcze dalej mówić, lecz przerwał
mu majtek angielski naszego okrętu.
— Nie ma ziemi, rzekł on. gdzieby lepiej,
niż w Anglii wiedzieli, jak obiega słońce. Słon
ce, w Anglii wszyscy wiemy o tem, znikąd nie
wznosi się nigdzie się nie opuszcza, lecz ciągle
obraca się na około ziemi. Sami dobrze o tem
wiemy, gdyż dopiero co objechaliśmy całą zie
mię i nigdzie nie zawadziliśmy o słońce. Wszę
dzie ono, podobnie jak tutaj, rankiem się po
kazuje, a wieczorem znika.
Przy tych słowach Anglik wziął kij, nary
sował na piasku koło i począł dowodzić, jak
słońce obraca się na niebie na około ziemi,

I oczywiście ci, pod których szyldem de
legaci przemawiali są robotnikami. Delegaci
zaś na kongresie z wyjątkiem kilku „byłych“
robotników, byli katoliccy i protestanccy księża,
profesorowie, kilku przedsiębiorców i mnóstwo
górniczych urzędników ; ze związku bytomskiego
byli obecni p. Dąbek i p. Królik.
Na porządku dziennym, po zwykłym okrzy
ku na cześć cesarza, były straszne wymyślania
na socyalistów. Każdy mówca, gdy wszedł na
trybunę, zmarnował i zniszczył najpierw socya
listów; ma się rozumieć dawno przeżutemi fra
zesami i po tem dopiero wygłaszał swój ideał,
na nutę: o polepszeniu doli robotników — ale,
tylko pod protekcyą jakiegokolwiek pastora, bo
inaczej nie masz poprawy dla robotników.
Czy robotnicy będą słuchać ks. katolika,
czy protestanta, babtyste, czy irwiana czy też
jednego lub jednej z kapłanek heil — armii,
to wszystko zajedno, byle tylko pozostali po
słuszni cbrześciańskim duchownem, i silnie zwal
czali socyalistów.
Taki zawistny duch przeciw socyalistom
przewodził na kongresie cbrześciańskim w Bo
chum.
Jak powiedziano wyżej, mandaci delegatów
są robotnicy i jako tacy nie pozwolą ze siebie
kpić.
Chrześciańscy robotnicy wiedzą, że socyaliści
są także chrześcianie: znają ich lepiej niż ks.
Hitze lub Weber, bo z niemi dźwigają jedno
jarzmo niedoli. Przeto czynów zarządali chrze
ściańscy robotnicy od swych przywódców, a nie
pustych frazesów.
Przywódcy duchowni i katedralni nie chcąc
się plamić i iść na odstawkę — przyobiecali —
wypełnić żądania robotników !. Kongres przy
jął bowiem jednogłośnie rezolucyą następującej
treści.
Kongres chrześciańskich związków robotni
czych zebrany w Bochum dnia 1 lutego, obo
wiązuje swój centralny zarząd, żeby jeszcze w
tym miesiącu postawił panom żądanie podwyż
szenia płacy robotnikom o 10 procent. Następnie
achwalono tamże żądania o wykluczenie pracy
kobiet w górnictwie: zarobek robotnika tak
ustanowić, żeby rodzina mniej więcej z sześciu
głów mogła dobrze wyżyć i jeszcze kilka gro
szy odłożyć na nieprzewidziane potrzeby, zapro
wadzenie 8-mio godzinnego dnia roboczego, do
wolny wybór lekarzy, zaprowadzenie sądów roz
jemczych, które będą rozstrzygać o inwalidzwie
w których i robotnicy muszą zasiadać.
Takie i tem podobne uchwały zapadły na
kongresie chrześciańskich związków i które na
tychmiast mają być przedłożone fabrykantom i
baronom węglannym; wrazie odmownej odpo-

*ecz wkrótce zaciął się, nie umiejąc dobrze wytłomaczyć obecnym, wskazał na sternika swego
okrętu i powiedział: „On zresztą więcej odemnie umie i lepiej wam to wszystko objaśni“.
Sternik, jako człowiek rozumny, słuchał w mil
czeniu rozmowy, dopóki go nie zapytali. Te
raz, zapytany, zwrócił się do obecnych ze sło
wami :
Wszyscy wy, wprowadzając w błąd jeden
drugiego, oszukujecie jednocześnie samych, sie
bie. Nie słońce kręci się na około ziemi, lecz
ziemia obraca się około słońca, kręcąc się jesz
cze około swej osi i obracając ku słońcu w
przeciągu dwudziestu czterech godzin i Indye
i wyspy Filipińskie i Sumatrę, na której się
znajdujemy, i Europę i Azyą i wiele innych
krajów.
Słońce świeci nie dla jednej tylko góry, nie
dla jednej wyspy, nie dla jednego morza, a na
wet nie dla samej kuli ziemskiej, lecz dla mnó
stwa planet podobnych ziemi. Każdy z was
mógłby wszystko to pojąć, gdyby spoglądał w
górę na niebo, a nie patrzał sobie pod nogi i
nie myśłał, że słońce świeci wyłącznie dla niego
lub dla jego tylko ojczyzny.
Tak powiedział sternik, który odbywał po
dróże po całym świecie i często spoglądał w
górę na niebo.
— Tak, mylne wyobrażenia i niezgoda w
kwestyi wiary pochodzą od egoizmu, ciągnął
dalej Chińczyk, uczeń Konfucyusza. Co było
ze słońcem, to samo dzieje się z Bogiem. Każ-

wiedzi ze strony przedsiębiorców, kongres uchwa
lił, żądania te wywalczyć choćby przez strejk.
Uchwały te wywołały w związkach socyalistycznych niepochamowaną radość, Gazeta gór
nicza „Berg und Hüttenarbeiter Ztg.“, wita
swoich chrześciańskich sprzymierzyńców jako
wspólnie wojujących braci przeciw wyzyskiwa
czom ; oświadcza swą solidarność w walce za
podwyższeniem płacy, wykazuje faktami, że te
raz jest najdogodniejszy czas do walki, bo wę
gla brakuje, panowie podwyższyli cenę węgla o
1 markę, a robotnicy muszą pracować taniej,
niż po inne łuta.
Potrzeba węgla i innych materyałów górni
czych jest tak wielką, że panowie zmuszają ro
botników pracować po nad godziny. W obec
tego, obecna pora jest najlepsza do przedło
żenia żądań o podwyższenie płacy, i w danem
razie wywalczenie jej w miarę uchwały kon
gresu
Chrześciański związek westfalski ma
6000 marek, bytomski 30 tysięcy. Wiele po
siada związek górniczy w Bochum nie wiadomo,
lecz kiedy wszyscy idą ręka w rękę o podwyż
szenie płacy i wogóle o polepszenie doli ro
botniczej, to w „potrzebie“ tten ostatni potrze
buje tylko zaapelować do solidarności wszyst
kich klasowo uświadomionych robotników w
tedy nie tysiące, ale statysięcy marek się zbiorą.
Ciekawość tylko, czy przywódcy chrześciań
skich związków dotrzymają słowa, i do uchwał
kongresu się zastosują? Dotąd jeszcze jakoś
nic o ich robocie nie słychać, a czas przyżeczony wnet upłynie. My tu w Westfalii przy trzy
mamy naszego Brusta za słowo.
Niech towarzysze górnoszląscy zrobią tak
samo i przypomną p. p. Dąbkowi i Królikowi
ich powinność. Głosowali oni za rezolucyami,
są przełożonemi chrześciańskiego związku, szszególnie p. Królik; niech więc w imieniu swych
członków wywiążą się z tego, co przyrzekli na
kongresie!
Jeden z gości kongresu.
* Ojciec Andrzej w Westfalii dostał
konkuranta w giermanizacyi polaków. Jest nim
nie kto inny, jak ks. Wawrzyniak, [apostół
„skarbony“. Postawił on projekt, żeby towa
rzystwa polskie w Berlinie zlały się z towa
rzystwami niemiecko-katolickiemi i przyjęły na
siebie protektorat niemiecko duchownych pro
wodyrów.
Pogłosce tej niedowierzaliśmy, kiedy przed
kilku dniami pojawiła się w gazetach. Teraz
dowiedzieliśmy się z ust (wiarogodnych, że po
lega ona na prawdzie.
Taką to już jest polityka posłów partyi
dworskiej — i taką pozostanie, póki ich razu
pewnego wyborcy nie poślą tam, gdzie pieprz
rośnie.

dy człowiek pragnie mieć swego własnego Bo
ga, lub przynajmniej Boga swych stron rodzin
nych. Każdy naród pragnie pomieścić w Świą
tyni swej Tego, którego świat cały objąć nie
jest w stanie. I czyż może jaka świątynia do
równać tej, jaką Bóg sam wybudował, aby po
łączyć w niej wszystkich ludzi w jedno wy
znanie i jednę wiarę? Wszystkie świątynie
ludzkie zbudowane są na podobieństwo tej świą
tyni — świata Bożego. We wszystkich świą
tyniach znajdują się kropielnice, sklepienia,
świeczniki, obrazy, napisy, księgi praw, ofiary,
ołtarze i kapłani. W jakiejż świątyni znajdzie
my taką kropielnicę, jak ocean, takie sklepie
nie, jak firmament niebieski, takie świeczniki,
jak słońce, księżyc i gwiazdy, takie obrazy, jak
żywi kochający się wzajemnie i pomagający so
bie ludzie ? Gdzie napisy o dobroci Boga tak
jasne, jak same dobrodziejstwa wszędzie prze
zeń rozsypane dla szczęścia ludzi? Gdzie księ
ga praw zrozumialsza dla każdego nad prawo,
wyryte w sercu człowieka! Gdzie ofiary po
dobne do tych ofiar zaparcia, się siebie, z ja
kiem ludzie, miłujący bliźnich, poświęcają się
dla nich ? I gdzie ołtarz podobny do serca do
brego człowieka, na którem sam Bóg przyj
muje ofiarę?
Temi słowy zakończył mowę swoją chiń
czyk uczeń Konfucyusza.
Wszyscy znajdujący się w kawiarni ucichli
i nie sprzeczali się dłużej o to, czyja wiara jest
lepszą.

Wiadomości potoczne.
* „Przeglądowi Wszechpolskiemu“ winniśmy
parę słów odpowiedzi na wycieczkę jego prze
ciwko nam, zamieszczoną w nr. 3. Znajduje
się tam ustęp następujący:
„ Obłęd poniżania własnego społeczeństwa
spowodował, że w ogłoszeniach w obchodzie
smutnej rocznicy, czytamy w „Gaz. Rob.“ o
straceniu Bardowskiego i towarsyszy. Więc
Polak Kunicki, który był bohaterem i duszą
partyi, został już „bezimiennym towarzyszem“ i
musiał ustąpić pierwszeństwa rosyjaninowi.“
Otóż zaznaczamy, że 1) nigdy nie poniża
liśmy społeczeństwa polskiego, bo za jądro jego
uważamy lud roboczy, w imię którego wystę
pujemy i którego bronimy od napaści kapita
listów i ludzi, poniżających sobą godność Po
laka; 2) między bohaterami naszej sprawy nie
ma żadnego pierwszeństwa: my ich wszystkich
narówni czcimy i kochamy 3) w nr. następnym
w sprawie bohaterów „proletarjatu“ położyliśmy
na czele nazwisko Ossowskiego, czem stwierdzi
liśmy, że do nazwisk nie przywiązujemy war
tości i 4) Bardowskiego uważamy za bohatera
naszego a nazwanie go przez autora omawiane
go artykułu „agentem czynnym polityki rusyfikacyjnej“ uważamy już nie za wynik „obłędu“
walki z socyalistami lecz za nikczemny wyraz
podłości.
* Bydgoszcz. Przed tutejszą izbą kar
ną stawał zeszłego poniedziałku — jak pisze
„Posener Z tg.“ — dzierżawca dominialny Karól Poll z Jaroszy na, oskarżony o poranienie.
Rzecz miała się tak:
Dnia 30 października r. z. kazał oskarżony
widczorem około 5 godz. stróżowi Zbiralskiemu
zgrabić słomę, która leżała na podwórzu. Z.,
który miał przy sobie tylko widły, prosił Poiła,
żeby mu pozwolił pójść po grabie do domu.
Poll zezwolił na to, i gdy Zbiralski szedł do
domu, usłyszał, jak ktoś za nim pędzi. Obrócił
się i spostrzegł Poiła, który uderzył go pięścią
w twarz. Następnie wyrwał mu widły z ręki
i uderzył go kilka razy niemi, tak że Zbiral
ski padł na ziemię. Na tern jednak nie skoń
czył, bo bił go teraz tak długo widłami, dopóki
ich nie połamał. Następnie oddalił się, Zbiral
ski chciał wstać, ale nie mógł, bo miał lewe
ramię złamane. Spostrzegła go gospodyni Madajewska i prosiła, żeby wstał z miejsca. Zbi
ralski odpowiedział na to: „niech pani patrzy,
jak mnie pobił“. Gdy Poll wrócił na koniu
do domu, gospodyni się schowała. Poll przy
jechał przed Zbiralskiego i krzyczał na niego,
żeby wstał. Tenże odpowiedział: „nie mogę,
wielmożny panie“. — „Czekaj, ja ci pomogę
ty stare ścierwo“ — krzyknął Poll i zaczął go
bić z konia charapnikiem. Następnie zesko
czył z konia, pochwycił Zbiralskiego za brodę
i włóczył go po podwórzu. Po czem rozkazał
mu, żeby słomę grabił. Zbiralski nie mógł te
go rozkazu wypełnić, bo miał ramię złamane.
W tej chwili nadbiegła żona Zbiralskiego,
której doniesiono, że męża jej biją. Prosiła
Poiła, żeby mężowi pozwolił pójść do domu,
ale Poll na to się nie chciał zgodzić i kazał
Zbiralskiego zamknąć na spichrzu, żeby zboże
szuflował. Było to około 7 godz. wieczorem.
Około 12 w nocy otworzył oskarżony śpichrz
i gdy spostrzegł, że Z. nic nie zrobił, kopnął
go jeszcze kilka razy nogą i kazał mu iść
zboże szuflować i gdy Z. nie mógł spełnić roz
kazu jego, bił go miotłą śpichrzową. Potem
kazał mu iść do stajni i rano fornali pobudzić.
W stajni padł Zbiralski bez przytomności na
ziemię, i gdy przyszedł do siebie, zawlókł się
do domu, dokąd przybył około 2 godz. w nocy.
Dnia 14 października zawiozła go żona do Szu
bina do fizyka powiatowego dr. Loeflera, który
stwierdził złamanie ręki i kilka ran na ciele.
Wieczorem tego samego dnia. kazał Poll żonie
Zbiralskiego przyjść do siebie, gdzie pobił ją
niemiłosiernie i krzyczał: „ty Świnio, ja cię na
uczę chodzić do doktora z twojem gałganem“.
Oskarżony tłómaczył się przed sądem, że Z.
był hardy, chciał się rzucić na niego z widła
mi, i dla tego uderzył go kilka razy kijem,
zaprzecza jednak, jakoby mu rękę złamał. J eżeli zamknął go na śpichrz u, to dla
tego, że zawsze ludzi się na śpicbrzu
zamyka, żeby zboża nie kradli. Wytłómaczono mu jednak, że to we dnie, ale nie
Nakładca: Fratfolizek Morawski Berlin.

w nocy się robi. Zresztą świadkami udowo
dniono mu zupełną winę. Prokurator wniósł
0 11 miesięcy więzienia, adwokat Binkowski
prosił o łagodzące okoliczności. Sąd skazał go
na rok więzienia i kazał go natychmiast aresz
tować.
Taki obrazek tyraństwa nad naszym ludem
wykazał poniedziałkowy proces w Bydgoszczy.
„Posener Z tg.“ pisze: iż gdyby tego nie był
potwierdził proces, nikt by nie uwierzył, że coś
podobnego przy obecnej kulturze jest możliwem.
I my tak samo musiemy się temu dziwić,
ale nie z punktu, że kulturnicy lud zabijają,
nie' — robota Leistów, Carnapów, Schultza z
Pączkowic, który pędził swoich ludzi jak bydło
1 bił ich w Rawiczu na rynku ino tak trza
skało, jest zbyt częstą i dla tego podziwu u
nas już nie wywołuje.
Nas zastanawia tylko to, iż kiedy kameruńczycy za poniewieranie ich kobiet nie pozo
stawili kamienia na kamieniu z Leistówskiego
pałacu i Leist ledwie zdołał uciec z duszą na
suszą. Carnap ledwie się poznał po mancie,
jakie mu sprawili Opaleniczanie, a Schultza tyl
ko policya ochroniła przed prawem ludem rawickim — junker Poll maltretuje ludzi nieomal
na śmierć; znęca się nad niemi, jak dzika
bestya — czemu przypatruje się mnóstwo pa
robków i dziewek, i nic nie .czynią w obronie
swych praw przyrodzonych, w obronie zagro
żonego życia ich braci. To jest podziwienia
godnem. i zarazem dowodem, na jak nizkiem
szczeblu oświaty zdołali dotąd nasi prowodyry
utrzymać nasz lud wiejski.

Bracia! — Na posterunek.
„Gazetę Robotniczą“ popierać, znaczy kuć
broń na wyzwolenie ludu roboczego z ucisku.
Wróg nasz dobrze to zrozumiał i dla tego prze
śladuje „Gazetę Robotniczą“ wszystkiemi środ
kami jakie się w jego mocy znajdują. Jeżeliby
robotnicy tak dobrze zrozumieli wartość prasy
robotniczej jak on, toby liczba abonentów tejże
przynajmniej o dwadzieścia razy powiększyć się
musiała. Ale niestety! Milijony robotników
śpią snem wszystkich uciemiężonych, wolnych
ludzi, — przykutych jednakowoż łańcuchem
głodu do przedstawiciela kapitału, niewolniczo
jego rozkazy wykonując ażeby przez to jedynie
zaspokoić swoje najniezbędniejsze potrzeby cie
lesne. Zachowują się apatycznie w obec wszyst
kiego co się w koło nich dzieje i nie są zdolni
zrozumieć swej nieszczęsnej doli, otrząsnąć się
z obojętności i energicznie zabrać się do po
lepszenia swego losu. Pisma kapitalistyczne
niech one pod jaką chcą firmą kursują, wszyst
kie mają jeden cel, tumanić te ciemne masy
ludu i w głupocie je utrzymywać, bo przez to
staną się powolniejszymi narzędziami dla wy
zysku. Naszym obowiązkiem jest na nich gło
śno na posterunek! zawołać. Zbudźcie się z
odrętwienia, przyłączcie się jak jeden mąż do
waszych braci niedoli, pojmijcie, że wasza siła
tylko na waszej jedności polega, przeciw któ
rej wszystkie bagnety i armaty świata kapita
listycznego nic podołać nie będą w stanie.
Zbudźcie się! Czytajcie „Gazetę Robotni
czą“ a wszystkie inne pisma wrogo wam uspo
sobione wyrzućcie z waszego domuKażdy robotnik może i powinien chociaż nie
sam to z innym na spółkę trzymać „Gazetę
Robotniczą“ a przez to samo bierze już udział
w powstaniu świata robotniczego naprzeciw ka
pitalistycznemu wyzyskowi.
W obecnej zaś
chwili kiedy tow. Biniszkiewicz i Morawski ©d
„Gazety Robotniczej “ na więzienie skazani zo
stali, kiedy wróg nasz pokątnie się śmieje, że
przydusi przez to nasze wydawnictwo, a tern
samem zdusi ruch polskiego robotnika, tern
świętszy obowiązek na nas ciąży podać sobie
wspólnie dłonie i stanąć, jeden za wszystkich i
wszycy za jednego, a zwycięstwo jest nasze!

pewnej fabryce zmuszają robotnice pracować od 8-mej
rana do 6-tej wieczora, tylko z 15 minut przerwą w
południe. (Fabrykę taką trzeba wymienić po nazwi
sku, stawić pod pręgierz publicznie w gazecie, żeby
wynieść z tego pomyślny skutek dla uciemiężonych
robotnic. Red.).
W wolnych głosach, na wniosek tow. Januszkie
wicza, uchwalono od 1 kwietnia abonować „Gazetą Ro
botniczą“ i „Vorwärts“. Na tern zamknięto zebranie
ze zwykłą formalnością.
Jankowiak, sekretarz.
Altona. Na zebraniu tow. polsko soc. dem. w
Altonie dnia 14-tego latego, był następujący porządek
dzienny :
1) Wykład o komunizmie, przez tow. Kosińskiego.
2) Dyskusya. 3) Wniosek zarządu o podwyższenie
składek miesięcznych. 4) Wolne głosy.
Po przeczytaniu i przyjęciu sprawozdania z prze
szłego posiedzenia, wygłosił tow. S. zapowiedziany
wykład. W dyskusyi do wyładu przemawiali 1.1. Igliński, Hrubasik, Ziółkiewicz i Prusinkiewicz.
Punk 3 wniosek o podwyższenie składek miesięcz
nych, został jednogłośnie przyjęty, i od 1 marca będą
takowe wynosić od członka 50 fen.
W wolnych głosach, przemawiał tow. Ziółkiewicz
za założeniem biblioteki; sprawę tę z powodu spóźnio
nej pory, odłożono do następnego posiedzeniz.
Propozycyą tow. Lisa, czy nie chcemy wkrótce
urządzić zabawy? została przyjętą; uchwalono takową
odbyć po Wielkanocy. Wykonanie dalszych formalno
ści w tym celu, podano komisyi zabaw.
Na tern zakończyły się obrady. Przewodniczący
przypomniał, że następne zebranie odbędzie się 14
marca, poczem zamknął posiedzenie ze zwykłą for
malnością.
F. Lis, sekretarz.

Pokwitowanie od ekspedycyi.
A. B. Z. 7 m. F. E. B. 3,80 m. Przedmieście
P. 5 m. Tow. polsko-litewskie socyalno-demokratyczne w Londynie 18,35 m. Kolpotarz P. A. G. 64,20 m.
Kaczmarek, Riksdorf na konto G. 7 m. Za bon. 5 m.
Michalik 2,20 m. S. Bydgoszcz 1,10 m. Skoczów
1,28 m. Cham 50 fen. Herold, Londyn na ręce tow.
Thiela 10,20 m.
Pokwitowanie na agitacją wyborczą w
Galicy i. Towarzysze w Berlinie, na listę 1, 2 i 4
32,15 m. Ogólna suma z poprzednio pokwitowanemu
w „Gaz. Rob.“, wynosi 52,15 m. Z tych 50 m. są
wysiane na adres „Robotnika“ w Lwowie.

Ogłoszenia.

Walne zebranie
Koła śpiewackiego „Wolny duch“
odbędzie się

w poniedziałek 1 Marca wieczorem, w lokalu
tow. S i e j a k a, Blumenstr. 3, narożnik WalnerTheaterstr. Dla ważnych spraw porządanem
jest przybycie wszystkich członków
Zarząd.

Posiedzenie
Towarzystwa Socyalistów Polskich w Berlinie
odbędzie się

w Sobotę dnia 27-go Lutego r. b.
wieczorem o godzinie V29
na sali p. Feuersteina, przy Alte Jakobstr. 75.
Porządek dzienny:
1. Odczyt. — 2. Dyskusya. — 3. Wolne wnioski.
O liczny udział członków i gości uprasza

Zarząd.

Szewca na stancyę
M. Maciejewski,

przyjmie

Schiitzenstr. 15, parter.

F. Sikorski, mistrz krawiecki
Rossstr. 13
poleca się Szanownym Rodakom do wykonania

ubiorów męzkich
na każdą porę roku. Materye tutejsze i zagraniczne
z pierwszorzędnych źródeł. Licząc na poparcie przy
rzekam szczerą i rzetelną usługę.
Wygodnie i po swojsku można chwile spędzić w
nowo i pięknie urządzonej

Hestauracyi, Breslauerstr.3a
w bliskości Szląskiego dworca.
Na wyborne napoje i smaczne potrawy zwracam
szanownym ziomkom szczególną uwagę.

A. Jojte.

Ruch robotniczy.
Poznań. Dnia 14 lutego odbyło się zebranie to
warzystwa robotników w Poznaniu. Do punktu. „Od
czyt“, zabrał głos tow. Kasprzak i wygłosił takowy
na temat: „Walka o 8-mio godzinny dzień roboczy“.
Odczyt był starannie opracowany i sympatycznie przy
jęty.
W dyski syi przytoczył tow. Kasprzak fakt, że w
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RESTAURACYA SIEJAKA
Blumenstr. 3,

narożnik Wallnertheaterstr.
poleca się łaskawym względom Publiczności.

Restauracya Grześkiewicza
Stallsclireiberstr. 38
poleca się łaskawym względom Publiczności.
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