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Berlin, dnia 7 Stycznia 1899.

Rok IX

GAZETA ROBOTNICZA
Organ Polskiej Partyi Socyalistycznej.

G^zeta^Robotnicza“ wychodzi co sobotę. Przedpłata kwartalna wynosi na wszystkich pocztach państwa niemieckiego 90 fenygów. Zapisana jest w pocztowym katalogu
gazet pod Zeitungs-Preisliste für 1899 unter Nummer t. 44“. — Abonament kwartalny u kolporterów z odstawą do domu wynosi 90 fonygów.
Pod opaska z ekspedvcyi 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 ekspedycyu znajduje się w Berlinie O., Andreasstrasse 78a
” ,

.Listy, przesyłki pieniężne i zamówienia na inseraty przesyłać należy pod powyższym adresem.

Towarzysze! Upraszamy Was o rozpowszechnianie „(lazety Robotniczej“ I
Zaproszenie do przei iaty na
„Gazetę Robotniczą“ na I kwartał.
„Gazetę Robotniczą“ można bonować na
każdej poczcie w ca; m państ wie niemieckim
za 90 fen. na kwart/, kto _>am z poczty od
biera. Kto chce abj ‘ x ją listowy w dom
przynosił, winien zapia ię na poczcie 1 m. 5 fen.
Kto zaś woli odbiepaśó pod opaską z ekspedycyi, ten winien nadesłać 1 m. 10 fen.,
z po zagranicy Niemiec 2 franki, z Austryi,
gdzie trzeba posyłać w kopertach, winni towa
rzysze nadesłać 1 złr. 15 ct.
Towarzysze i czytelnicy ! Niech każdy z Was
zjedna nam na I kwartał choć jednego abonenta
a zastęp wraży świadomego proletaryatu się
powiększy, Gazeta nabędzie nowych sił do
walki z wrogami ludu. Upraszamy Was tedy
Towarzysze i Towarzyszki, a bonujcie i roz
powszechniajcie swoje pismo „Gazetę Robotniczą“
j-j

'

nr^cnwui. dj w żadnym mie

szkaniu robotniczem nie zabrakło.
Redakcya i ekspedycya
Andreasstr. 78a w Berlinie.

Trudno jest ślepym prawić o kolorze.
Zjazd nasz partyjny, jego jędrne obrady i
zdrowe uchwały, zaniepokoiły wszystkich na
szych starych, bezpłodnych zaślepionych prze
ciwników. Zaślepionych powiadamy, albowiem
ich krytyka i kombinacye, jakie sobie z na
szego zjazdu wyciągają, dają świadectwo o ich
politycznym zaślepieniu.
Katolicko-niemiecka „Germania“ referując
o naszym zjezdzie w dłuższych artykułach, po
wiada w końcu: „Najskuteczniejszą zaporą
przeciw rozszerzaniu się socyalizmu są księża,
z powodu tego zjazd przyjął rezolucyę, odma
wiającą im prawa mieszania się do spraw
politycznych.“
Z tego pokazuje się, że organ centrowy
„Germania“ nie zna, lub jak to jest w zwy
czaju u jezuitów, nie chce znać pobudek, które
skłoniły zjazd do przyjęcia owej rezolucyi.
Uczciwi przeciwnicy przyznają, że księża za
miast być tą zaporą, o której „Germania“
pisze, swoją agitacyą polityczną na ambonach
najwięcej się przyczynili do wzrostu socyalizmu
między polskiem ludem i zjazd bynajmniej nie
dał by powodu do odmawiania im udziału w
polityce, gdyby ta polityka na ambonach nie
była przybrała charakteru brutalnego, podłego,
haniebnego, denuncyatorskiego. Wiadomo, że
na Ślązku bodaj nie masz ani jednej ambony,
która by nie była uległa zbeszczeszczeniu na
temat obelg, oszczerstw i najnikczemniejszych
potwarzy, miotanych na parafian socjalistów,
a nadto hałasy w kościołach, bójki, denuncyacye, wyrzucanie z pracy, procesa, więzienia,
osierocanie i niszczenie najniew mniejszych i
najpoczciwszych rodzin. Takie rzeczy działy
się podczas wyborów i dzieją się do dziś, a ich
echo odbija się w całych Niemczech, gdzie pol
ski robotnik podnosi swoją zdeptaną głowę i
zaciąga się pod sztandar socyalizmu.

Jak powiedziano nie mielibyśmy powodu 1 socjalizmu nie są w stanie pojąć. Czy „Orę
downik“ także siebie miał na myśli, tego
przeciw księżom występować, bo ich surowa
taktyka ąocyalizmowi nic nie zaszkodziła, lęcz nie wiemy.
Organ hiszpańskiej Krystyny i księcia
zjazd pragnąc dla klasy pracującej i dla każdej
Orleanu. „Dziennik Kujawski“ poszedł z Gerjednostki, spokoju, dobrobytu, poszanowania,
zgody i miłości braterskiej, był moralnie znie dftnią w tany i przygwizduje jej, że tylko,
ifsięża są w stanie położyć tamę polskiemu so
wolonym taką rezolucyę przyjąć, która ma na
celu wszystkiem prześladowaniom i zrójnowaniu cjalizmowi, a na dowód powiada:
Na hakatyzm nie ‘karzył się żaden socja
biednych zapobiedz. *
' „Orędownik“ przyznaje, że „Germania ‘ się j lista na zjezdzię. ^Wynika z tego, że hakatyzmu socjaliści- za przeszkodę dla agitäcyi
myli, ale powiada, że tylkó księża germanizatorzy
i dworusy," "którzy oponują przeciw ruchowi lu swej nie uważają, że przeciwnie, muśi im być
nawet sympatycznym i pomocnym.
dowemu, mimo woli przyczyniają się do wzrostu
A więc i tutaj widzimy ślepotę organu mosocyalizmu. Na to jak zwykle po jezuicko
narchistycznego lub niegodziwość w ogłupianiu
„Orędownik“ pociesza swoje naiwne warcholątka,
wmawiając im, że tylko na Ślązku wzrósł so- swoich czytelników. Zjazd nasz przyjął pu
bliczną rezolucyę przeciw hakatystom jako naj
cyalizm wyłącznie pomiędzy ludem polskim;
większym wrogom ludzkości, mimo tego kłamca
w Poznańskiem zaś o ile są socyaliści, to są
niemieccy, podszywujący się pod płaszczyk inowrocławski okłamuje lud kujawski jak za
polski. Dalej „Orędownik“ odmawia ducho pieniądze, kiedy powiada, że przeciw haka
wieństwu wpływu wogólo i powiada, że partya tystom zjazd nie protestował.
Podobnie jak „Dziennik Kujawski“ wy
ludowa jest najskuteczniejszym orężem przeciw
lewa swą żółć na nas cała swora dworskosocyalizmowi.
kropidlarska, co jest dowodem, że zjazd nasz
Zostawmy „Orędowt ^ owi“ te wielką ra
pełen żywotności i rozsądnych politycznych za
dość i ufność w swoją j.artyę ludową bez pro
üau, Jtnnąi—jyj dttr- cc^^acopŁia t W aułyiku,
gramu' i łudzi.® < <*y£i 4 on bt»Ki,
,t>gu
artykuły i korespondoncye o sooyalizmie z że go strawić nie może. Niektóre pisma wro
Bremy i Lipska, nadesLne mu sprostowania i
gie zapowii dają dalsze napaści na nasz zjazd
informacye wrzucił do kosza, choć, jak przy i polskich socjalistów wogóle, przeto i my do
znaje były bardzó rozsądnie napisane i wytego punktu powrócimy.
j czerpujące.
Tutaj uwydatniła się ludowców
logika i ich broń odporna przeciw socyalistom.
Sprawozdanie
0 socyalistach wolno mu największe głupstwa
z
1 niedorzeczności pisać, ale jeśli który socja
IV Zjazdu Partyjnego Socyalistów
lista nadeśle sprostowanie, to w ogień z niem,
bo czytelnicy „Orędownika“ mogliby się prawdy
Polskich pod zaborem pruskim
dowiedzieć.
odbytego
dnia 24 i 25 Grudnia 1898 r.
Księża w Poznańskiem, powiada „Orędo
(Ciąg dalszy.)
wnik“, nie walczyli nigdzie przeciw socyalistom
tylko przeciw party! ludowej. Ma się rozu
To w. D y 1 o n g - Katowice: Jeszcze przed
mieć polityk „Orędownikowy“ dalej niż jego
14 dniami byłem w więzieniu i nie myślałem,
nos sięga, nie widzi. Że dziesiątki naszych że tutaj się z Wami spotkam!
Karali muie,
towarzyszów z Kujaw, Trzemeszna, Gniezna
bo myśleli, że ja socyalistów robię ! A przecież
i t. d. z powodu hecy księży musiały emigro oni sami — ten świat dzisiejszy — przez nę
wać na obczyznę, że na Kujawach z powodu
dzę, bezprawie, niesprawiedliwość, która istnieje,
tej hecy głosy nasze wzrosły ze 190 na 564,
są matką socyalizmu ! Życie robotnika jest u
o tern „Orędownik“ nio nie słyszał, a z resztą nas nędzne. Napracuje się, nagłodzi się cały
prześladowani i wyrzuceni z pracy byli robo tydzień, a gdy w niedzielę do kościoła przyj
tnikami, a ci Orędownikarza mało obchodzą.
dzie, to mu ksiądz mówi: „Bądźcie pokorni i
Niesłyszał on też nic dotąd o naszym progra posłuszni, a w tam tym świecie wynagrodzeni
mie partyjnym, który reklamuje narodową samo będziecie.“ Nie, my chcemy, żeby i w tym
dzielność, nie słyszał o naszej agitacji i rezolu życiu każdy to dostał, có mu się należy!
cjach, przyjętych na międzynarodowych zjaz Urzędnicy na kopalniach obchodzą się z robo
tnikiem jak z bydłem. Czas, żeby stosunki się
dach w tern punkcie nic jeszcze nie słyszał.
To też o przyjętej rezolucyi hamburskiej po zmieniły. (Gromkie oklaski )
Tow. Merkowsk i - Berlin : W przeszłym
wiada, że zmieniliśmy naszą taktykę, bo do
roku były artykuły w różnych niemieckich par
magamy się narodowej wolności. Kto spał do
tyjnych gazetach, skierowane przeciwko naszej
tego czasu, lub był politycznie ślepem, trudno
odrębnej organizacji partyjnej, które się rzeczy
go w tern objaśnić, więc odpowiemy mu jego
wiście z międzynarodową ideą socjalistyczną
własnemisłowami. Pisze on w nr. 297 :
„Orędownik“ nie jest do tyła ślepem
wcale nie zgadzały. Też przez stawianie nie
pismem, żeby nie wiedział, że ideo socjali mieckich towarzyszy na kandydatów do parla
mentu v okręgach przeważnie poi kich, jak
styczne, jeżeli nie wszystkie, to niektóre
n. p. Bytom, postąpiono bardzo niesłusznie.
nie miały się czepiać naszych rodaków
Udało się jednak porozumieć na niemieckim
na obczyźnie. Pojmujemy i to, że te idee
mogą
właśnie zająć
światlej kongresie partyjnym w Stuttgarcie, tak że mo
żemy ręka w r«jkę pracować. (Brawo !)
sze i silniejsze umysły naszych
rodaków, szukających chleba na
Tow. tit. Thiel- Berlin zgadza się z tow.
| obczyźnie, bo ludzie ciemni i pro Merkowskim i powołuj) cię na rezolucyę tow.
Bebla na kongresie londyńskim.
ści nie moją w ogóle zmysłu do tego.“
Tow. W i e 8 e - Poznań : Mam zażalenie do
Tak „Orędownik“. Przyznaje on publicz
zarządu. Korespondencje mężów zaufania są
nie, że głupcy nie mogą być socjalistami, gdyż

nieraz bardzo niepunktualnie traktowane. Co
Bratniej pomocy“, prowadzące agitacją ludową.
do „Gazety Robotniczej“, to muszę przyznać,
Rezultatem tego jednak - było, że członkowie
że nieraz z najlepszych artykułów partyjnej
z czasem sami wymagali zmienienia ustaw na
prasy niemieckiej tam i wzmianki nie było.
podstawie walki klasowej, co też się stało.
Trzeba się i pod tym względem o inny sto XV socjalistycznym towarzystwie mamy 40 człon
sunek postarać.
ków i pracujemy z zawodowym towarzystwem
To W. Reński- Brema : Nie ograniczajmy i „Bratnia Pomoc“ ręka w rękę. Przy wszyst
się na tern, że nas dzisiaj jest więcej, jak dotąd,
kich machinacjach kleru udało się naszej agi
starajmy się o jeszcze więcej ! Nie zgadzam
tacyi przedwyborczej nakłonić 1000 w Bremie
się na wypowiedzone zdanie, że agi bacy a pod
mieszkających Polaków do oddania kartek so
zaborem pruskim była tak świetna. Najsłabsza
cjalistycznych. W ciągu roku odbyliśmy 21
partya z 3 polskich zaborów jest nasza! Po
zebrań i 6 wieców ludowych (6 zebrań i 3
długiej walce w Galicyi towarzysze uasi tam- wiece razem z tow. B. P.). Wiece nasze przed
to-jsi mają teraz jednak 2 przedstawicieli, w
wyborami były przepełnione. W okolicy Bremy,
parlamencie. A czy warunki pod zaborem mo w Blumenthal, pracuje 2000 polskich robotni
skiewskim nie są o wiele smutniejsze od na ków. Terroryzm fabrykantów jest tam szalony.
szych ? A jednak ruch w Królestwie jest o
Robotnika, który przez przypadek miał chleb
wiele lepszy od naszego ! Co do przeciwników
w „Gaz. Rob.“ owinięty, z fabryki wydalono.
naszej organizacyi, to ja sądzę, że nad partyą
Ludzi tak strzegą, że nie mogliśmy się do nich
spódniczkową możemy przejść do porządku
do domu dostać. Przed lokalem wybieralnym
oziennego ! Nie bójmy się też tak bardzo wy fabrykanci kazali ludziom wciskać kartki do
dalania z roboty — znajdziemy ją też gdzie
ręki. Zebrań nie mogliśmy tam urządzić, gdyż
indziej. Te 39 miesięcy więzienia, które towa policja na terytoryum pruskim nam po polsku
rzysze nasi odsiedzieli, to też tak wiele nie jest.
zabraniała przemawiać. Proszę zarząd sprawą
'lie obarczajmy tylko ojców rodzin, a bierzmy
tą się zająć. Stosunek nasz do towarzyszy nie
nłodzież do agitacyi. Potrzebujemy ludzi, którzy
mieckich jest jak najlepszy. Braliśmy udział
jy się wszystkiego wyrzekli, aby działać dla
w święcie majowym i w wielkiej uroczystości
naszej rzeczy ! (Oklaski.)
związków zawodowych. Na poświęcenie naszego
Tow. Ziółkiewicz - Hamburg pyta się
sztandaru stawiło się 15 delegatów niemieckich,
zarządu co do kandydatury p. Wolnego na
z których jeden przemawiał. Koszta agitacyi
G. Slązku do parlamentu.
przedwyborczej wynosiły 1076,50 m. W oko
Tow. Merkowski: Wolny pierw nie licy Bremy znaleźliśmy masę robotników z Kró
był postawiony, lecz tylko po odstąpieniu je lestwa, którzy jak najnędzniejsze życie prowa
dnego z towarzyszów przez nieporozumienie nie dzili. Ludzie ci, chotfiaż niezorganizowani, po
których tow. niemieckich. Teraz po kongresie tern solidarnie zastrejkowali. Na koniec radzę
Stuttgarckim podobne rzeczy zdarzyć się nie wszystkim delegatom, starać się o zakładanie
mogą. (Oklaski.)
towarzystw pod firmą „Bratniej pomocy“,
Tow. St. Thiel: Postawienie Wolnego był
„Oświaty“ i t. p. (Brawo!)
taki sam błąd, jak kandydatura Schuhmachera.
Iow. Wierbiński - Drezno: Kilka lat
Wolny został z naszej partyi wykluczony, a starałem się co zdziałać w istniejących towa
jeśli go niektórzy towarzysze niemieccy uwa rzystwach, ale się nie udało. XV tym roku roz
żają za swego towarzysza, to nie nasza w tern
poczęliśmy — było nas tylko kilku — agi
wina. (Brawo!)
tację ustną, przez kartki ulotne i broszurki.
Tow. Poddany-Rixdorf: Uznaję czynność Na 1-szy wiec przez nas urządzony, zebrało się
zarządu. Towarzyszy wszystkich proszę o skorze 150 ludzi; lecz policja zabroniła nam po
sze staranie się o więcej pieniędzy, a będziemy
polsku mówić. Musieliśmy się po niemiecku
mogli prowadzić obszerniejszą agitacyę.
porozumieć; to samo było na 2-giem wiecu.
Po tem założono „r*'nwarzyafcwo -Robotników
Tow. K. Thiel- Berlin: Towarzyszowi z
Bremy muszę odpowiedzieć, że my z emigracji
Polskich“ na zasadach czysto socjalistycznych.
wiele na Slązku i w Poznańskiem działać nie Mamy 30 członków, rzeczywistych towarzyszy
możemy. Trzeba mieć agitatorów na miejscu.
i wielu zwolenników w mieście, którzy się
Nie mamy też w kraju inteligencyi w naszych obawiają do towarzystwa przystąpić. W towa
szeregach, którą towarzysze pod innemi zabo rzystwie mówimy po polsku. Rozdaliśmy dotąd
rami rozporządzają. Co do funduszy zgadzam
mniej więcej 1600 kartek ulotnych, 300 bro
się z tow. Poddanym.
szur, 100 czasopism i kilka set egzemplarzy
Tow. G o 1 i b r o c k i - Trzemeszno : Nie mo „Gazety Robotniczej“. Trzeci wiec, przez nas
żemy od biednych Ślązaków wymagać, aby’partyi
zwołany, został po kilku po polsku wymówio
pieniądze wysyłali. Wszędzie jest dużo naszej
nych słowach rozwiązany. Skargę o to prowa
młodzieży, która się agitacyą wcale nie zajmuje,
dzimy. Ze wszystkich stron słyszymy te same
Towarzyszom tym muszę powiedzieć: „Mniej
skargi, trzeba nareszcie kwestyę tę w parla
na zabawę, więcej do książek i do roboty mencie poruszyć. (Brawo !)
agitacyjnej“.
Tow. B e r f u s stawia następujący wniosek :
Tow. B e r f u s - Berlin prosi jako kontro
„Zjazd upoważnia bióro do wypracowania pro
ler o decbargę dla zarządu. Delegaci jedno testu przeciwko bezprawiu policyjnemu i prośby
głośnie się na to zgadzają.
do towarzyszy w parlamencie zajęcia się tą
sprawą“. Wniosek zostaje jednogłośnie przyjęty.
Do II. punktu porządku dziennego :
„Sprawozdanie delegatów z ich miejscowych
Tow. Ziółkiewicz - Hamburg:
My z
agitacyi, jako też sprawa ogólnej agitacyi na
„wolnej republiki“ musimy na ziemię pruską
przyszłość, plan i środki do takowej“ przyjęto
do Altony uciekać, aby módz odbyć polskie
wniosek formalny towarzyszy z Hamburga:
zebranie. To jest naszą największą przeszkodą
„Wszelkie wnioski stawiane w czasie
gdy wiele więcej ludzi by na zebranie przy
obrad na zjeździe powinny co najmniej przez chodziło. Do Altony jest 2!/o godzin drogi.
pięciu delegatów być podpisane, jeśli mają Jednak agitowaliśmy u nas i na całe póło. Niemcy.
przyjść pod obrady“.
Podczas wyborów rozrzuciliśmy 6000 kartek
Po tern zabiera głos:
ulotnych i broszurki „Socjaliści idą“. Jeden
Tow. Iwanowski - Gniezno: Wielkich
z naszych towarzyszy był 6 tygodni w okręgu
postępów zaznaczyć nie możemy. Mówca opi holsteinskim, gdzie 4000 robotników polskich
suje obszernie trudności i szykany podczas agi pracowało. Agitacja tam trudna, cały dzień
tacyi przedwyborczej.
pracują i też trudno się do nich dostać; trzeba
Tow. Wiese- Poznań: Kler działa u nas
ich było po kantynach i po drogach oświecać.
wszystkiemi siłami i z najgorszą taktyką prze
Towarzysze niemieccy też nam potwierdzili, że
ciwko uświadomieniu ludu. Ale nędza okropna
robotoicy za naszemi kandydatami głosowali.
pokazuje i najmniejszemu, że mu się krzywda Agitacja nasza więc miała dobre skutki. Ro
dzieje. I przez to robotnicy coraz więcej do
botnicy przyjeżdżają i wyjeżdżają. Jednak po
organizacyi fachowej wstępują, głodny żołądek
czątek jest i proszę towarzyscy, aby się wszę
ich tam wiedzie, a mniej zaś zrozumienie poli dzie i tylko o ten początek starali! (Oklaski.)
tyczne, pod tym względem wielkich postępów
Tow. Solik- Laurabuta: Robotnik nasz
zaznaczyć nie możemy.
na Slązku pracuje 12 —14 godzin dziennie, za
Tow. U r bano wic z-Brema: Już przed 8
rabia ledwo 600—700 marek rocznie, nie może
laty towarzystwo u nas założono pod nazwi prawie rodziny wyżywić, nie zna życia rodzin
skiem „socjalistów polskich“. Imię to wiele nego ; zkąd on ma mieć pieniądze na gazetę i
raziło, tak że agitacja u nas do początku tego
broszurki ? Starajmy się o rozdawanie jak naj
roku chromała. Utworzyliśmy „Towarzystwo więcej
matervatu agitacyjnego na Slązku,

XV 1893 roku przyszło do nas pierwsze ziarnko
oświaty przez polskich towarzyszy.
Jeszcze
kapitał trzyma robotników w kajdanach, a je
dnak wolno, ale pewno rozszerza się uświado
mienie ludu roboczego. To pokazały wybory
tegoroczne. Potrzeba nam polskich agitatorów,
którzyby u nas mieszkali. Tylko ci mogą
oświatę dalej korzenić. Prosimy o popieranie
towarzyszy ze Slązka, którzy chcą się agitacyi
poświęcić i przyjęcie naszych wniosków. (Brawo.)
Tow. Kandziora - Zaborze : Starajmy się,
agitujmy, aby przy przyszłych wyborach i po
seł polski socjalistyczny do parlamentu się do
stał i tam nas przed uciskiem bronił!
Tow. Borys- Załęzie G. Slązk: Tysiące
„Katolika“ rozchodzą się na Górnym Slązku,
to też pieniądze i na „Gazet' Robotniczą“ mu
siałyby starczyć. „Gazeta Robotnicza“ musi
też ogłaszać artykuły z na\k przyrodniczych,
fizyki i t. d, które by jod nasz oświecały.
Dobrze by było, guyby każdy z uświadomio
nych towarzyszy dawał z 10 —20 fen. miesięcz
nie na agitacy ą ogólną. (Brawo !)
Tow. M a r^e k - Zaborze: Gazetę ludzie chęt
nie czytują, ale nie ma ofiarności i płacić
nie chcą.
Tow. Tr balski - Lipsk :
Towarzystwo
Bratnia pomoc było na zasadzie katolickiej w
roku 1893 założone. XV przeszłym roku udało
nam się zmienić us&awy owarzystwa na socja
listyczne. Na pierwszy %asz wiec, obchód pro
letary atu, przyszli i nasi przeciwnicy, ale odtąd
się u nas znowu nie pokazali! Uroczystość
święcenia Rewolucji marcowej została nam
przez policją zabronioną — jako zebranie
niemoralne. — Uczczenie dla narodu, jego
wolności i zmarłych bohaterów — niemo
ralne ! ? Na wiec nasz 1 Maja zebrało się
dosyć prostych robotników przechodnich. Od
czerwca urządziliśmy 19 zebrań publicznych na
przedmieściu, gdzie około 4000 polaków mie
szka. Na pierwszym chcieli nas kijami wy
rzucić — teraz opozycji już nie stawiają. Te
raz wyjechało 30 członków towarzystwa; spo
dziewam się, że oni i w kraju będą działać.
Agitowaliśmy też i w okolicy. Na jednym
wiecu katolickim w Halli, na którym przema
wiałam, wjliuaulu auj oudoira liarraojuia poliv^i
z panami katolikami. Słuszne były skargi, tu
taj na naszą młodzież wypowiedziane. Towa
rzysze młodzi nasi muszą się kształcić, aby się
wyrobić na zdolnych agitatorów! Wtedy do
piero możemy agitacją rozszerzyć. Klasa rzą
dząca wyciska nas do ostatniego, w kopalniach
i na budowlach więcej robotników pada, niż w
najgorszych wojnach! Wszędzie ucisk, wszę
dzie nędza! Łączmy się, pracujmy, a w krotce
zapanuje wolność, równość, braterstwo! (Grom
kie oklaski.)
Tow. Fiołek- Wilhelmsburg: Postępy na
sze były w ostatnim czasie dobre. Podczas
wyborów pracowaliśmy dużo i z dobrym re
zultatem.
Tow. Bukowski - Kruświca • Inowrocław :
Przed 3 laty wyjechałem z obczyzny do domu.
Myślałem że i tam będzie można w naszym du
chu pracować, ale u nas jeden drugiego denuncyuje, rewizje i inne szykany policyjne są
na porządku dziennym. Szczególnie przy agi
tacyi przedwyborczej odbierano nam kartki z
ręki, wyrzucono nas z dworów i stawiano
wszystkie możebne przeszkody. Ludność nasza
jest jeszcze zupełnie zacofana. Postępy jednak
możemy zaznaczyć ! (Brawo!)
Tow. Dylong opisuje jeszcze raz smutne
warunki bytu robotnika na Slązku.
Iow. Fa j ersk i -Halle: Na pierwszym na
szym wiecu mówiliśmy po polsku, na drugim
nam zabroniono! Zgadzam się na poruszenie
tej kwesty i w parlamencie. Policja jest do
dozorowania, a nie przeszkadzania! A zresztą
my się i bez policji obejdziemy! (Brawo!)
1 ymczasem nadeszła następująca rezolucja:
„4 miesiące przeszły od wydania mani
festu „rozbrojenia“ rządu carskiego. Barba
rzyński rząd rosyjski udawał „anioła pokojo
wego“ i publiczności całego świata oczy za
mydlił. Tymczasem wszystkie pańswa zbroją
dalej, narody coraz więcej pod jarzmem militaryzmu cierpią, Polskę gnębi dalej „Car
Oswobodziciel!” Zjazd oświadcza postępowa
nie służalców carskich za oszukaństwo i wy
raża barbarzyńcom, na których sumieniu jest

samorządu, ale nikt też nie poznał dokładniej
jeszcze krew polska, przelana w Hucie Banko
wej, Warszawie i Krożach, na których dzień na własnej skórze zacofania naszych „autow dzień padają tysiące przeklęstw nieszczę nomistów“, operujących stanami wyjątkowymi
i terroryzmem klątw. . . .
śliwych więźniów z lochów cytadel i kopalń
sybirskich, których jedyną podstawą jest gwałt,
Dopóki nie mamy prawa wyborczego do
knut i kula, swą najniższą pogardę. Zjazd sejmu i gminy, dopóki wieiry z pewnością,
uważa carat za największego wroga między że pierwszym czynem „autonomicznym“, by
narodowego proletaryatu i wyraża braciom na łoby wydarcie nam prawa zgromadzeń, sto
szym, walczącym pod zaborem moskiewskim warzyszeń i koalieyi i to w imię „patryotyzmu“, dopóty będziemy pod lupę brali każde
przeciw despotyzmowi, swe najgorętsze sympatye. Uwolnienie zaś narodów od ciężaru hasło niby „autonomiczne“.
Najbliższy sejm lwowski poprze nas w tern
militaryzmu, nie może być dziełem żadnego
dostatecznie silnie. . . .
despoty, dla których on jest jedyną podporą,
Nie mówimy tutaj już wcale o 3 milionach
a tylko rezultatem zwycięstwa międzynaroRusinów, których tow. „Veto“ nawet o zda
wego socjalizmu.“
Tow. H a as e - Drezno : Rzadko świat był nie zapytać nie raczył, a którzy rękami i
świadkiem takiej obłudy, jak przed 4 miesią nogami bronią się dzisiaj przed wyodrębniecami. Przedstawiciel barbarzyńskiego rządu ro w niem Galicyi od Austryi!
Nie myślimy dzisiaj wogóle bliżej wchodzić
syjskiego poleca za rozkazem cara wszystkim
rządom zebranie się konferencyi, któraby się za w szczegóły artykułu tow- „Veta“, uczynimy
to może przy innej okazyi; dzisiaj nie pora
jęła „położeniu końca nieustannym zbrojeniom11
mocarstw! Manifest ten mówi między innemi jeszcze inartykułować żądanie tow. „Veta“
0 „humanitarnym i wielkodusznym usiłowaniu do naszego programu. Do tego potrzeba dużo
Jego Cesarskiej Mości“, o „solidarnem poświę jeszcze pracy i cząsu.
ceniu zasad prawa i sprawiedliwości, w których
Włochy. W maju zeszłego roku wybuchły
spoczywa bezpieczeństwo państw i dobrobyt na we Włoszech rozruchy głodowe, stłumione przez
rodów“ i t. d. Humanitarne usiłowania rządu rząd bagnetem i kulą. Reakcyjny rząd włoski
rosyjskiego — gdzie one były podczas rzezi skorzystał z tej okoliczności, ażeby zgnieść
króżskiej, mordów i kozackich strzelań w Hucie wszelki ruch postępowy. Szczególnie dotkliwie
Bankowej? Gdzie cne i „zasady prawa i spra odczuła partya socjalistyczna wyroki sądów
wiedliwość“ się chronią przy ciągłych gwałtach wojennych: wybitniejszych przywódców ruchu
1 bezprawiach w Królestwie, czy one nie widzą,
robotniczego rząd wtrącił na długie lata do
]ak rok w rok setki niewinnie więziono, na Sy
więzienia. Akcja rządu wywołała reakcję, ruch
bir wyprowadzano bez prawa, bez sprawiedli domagający się amnestyi dla ofiar majowych
wości, a tylko gwałtem! Czy te uczucia nie
rozruchów. Odpowiedzią i protestem na tak
musiałyby przedewszystkiem znieść panowania podłe i nikczemne postępowanie rządu było po
knuty i kuli we własnym kraju i dać narodowi nowne wybranie uwięzionego towarzysza Turati
prawa mu się należące ? Czy by ten rząd hu na posła do parlamentu, przygniatającą więk
manitarny nie musiał przedewszystkiem oddać szością głosów. Z każdym dniem ruch ten
nam Polakom to, co nam gwałtem odebrał —
zyskiwał coraz to nowych zwolenników. Na
naszą wolność ? Czy ten rząd, stający teraz reszcie pod presją takowego rząd ustąpił i to
w obronie kultury nie jest ten sam, który każ tylko częściowo. Otóż dnia 29 grudnia r. z.
dej oświacie ludu się sprzeciwia ? Czy to nie król Humbert podpisał rozkaz, nadający wol
jest ten sam rząd, który ciągle dalej zbroi i
ność osobom skazanym przez sądy na dwa lata
bronią swą chce nad. całym światem zapanować?
więzienia, osobom zaś skazanym na dłuższy
Wszystko blaga, obłuda! I pomyślmy, czy
pzzeciąg czasu, zmniejszył karę o dwa lata.
rządy despotyczne mogą się obyć bez militaWidzuny więc że amnęstya. dt połowiczną i
ryz
wca W gromKich słowach uzasadnia zupełnie niewystarczającą. Wobec takiego obrotu
dalej rezolucyą i wzywa o jednogłośne przy rzeczy, ruch żądający całkowitej i bezwzględnej
jęcie takowej. (Wszechstronne oklaski.)
amnestyi stale i wytrwale postępuje naprzód.
Tow. Wierbiński opisuje gwałty rządu
Życzymy mu powodzenia i oby jak najprędzej
rosyjskiego w Królestwie i uważa manifest car zwyciężył.
ski też za obłudę i oszukaństwo. (Brawo!)
Podana
rezolucyą zostaje jednogłośnie
przyjęta.
Korespondencye.
Tow. Berfus zamyka pierwszy dzień
W Poznaniu zakładają niemieccy kapitaliści,
obrad głośnym okrzykiem: Niech żyje między
Bendix Söhne z Królewca, wielką fabrykę wy
narodowy socyalizm!
(Ciąg dalszy nastąpi.)
robów drzewianycb. Celem zakładania wiel
kich fabryk w Poznańskiem miało być popie
Przegląd polityczny.
ranie niemczyzny, a rugowanie polaków. Tym
Galicya. O wyodrębnieniu Galicyi od czasem w prowincjach naszych jest dużo dro
reszty Austryi rozpisał się dość obszernie bnych niemieckich majsterków stolarskich, to
tow. „Veto" w ostatnim numerze bratniego karskich i t. p,. którzy są tutaj głównemi fila
niemieckości. Ci na wiadomość o mają
organu, londyńskiego „Przedświtu" na co rami
cej się tu osadzić wielkiej fabryce podnieśli w
nasz bratni organ „Naprzód“ takie daje uwagi:
Jest to jeden z tych artykułów, które mają pismach niemieckich wielką wrzawę, w prze
za zadanie pobudzić do myślenia szersze koła świadczeniu, że konkurencja wielko-fabryczna
naszej politykującej inteligencyi, do myślenia, ich zniszczy, zproletaryzuje. Majsterkowie nie
wolnego od szablonów dotychczasowej poli mieccy mają słuszność, bo gdziekolwiek wielki
tyki w Galicyi. Jeżeli to zadanie spełni, kapitał się osiedlił, tam tylko dla robotnika, j
będzie autor miał niezaprzeczoną zasługę. niewolnika jest miejsce, ale nigdy dla drobnych
Całkiem co innego, gdyby chciano tę opinię majsterków. Firma Bendix widząc, że natrafia
„Veta“ wysunąć na pierwszy plan dyskusyi na wielką opozycję u swoich germańskich braci
politycznej w szeregach partyi socyalistycznej. uspokaja ich, że im krzywdy nie wyrządzi.
Takiej potrzeby nasza organizacya, mająca Czy zagrożeni majsterkowie jej uwierzą ? Przy
z realnemi stosunkami politycznemi do czy kłady z okolic fabrycznych powihny ich prze
nienia, nie odczuwa dzisiaj wcale. Szwindel konać i oswoić z myślą, że i na nich przy
„autonomiczny“, jakiego świadkami jesteśmy chodzi czas, gdzie będą się musieli zaprzędz do
w Galicyi, musi być najpierw gruntownie jarzma fabrycznego.
zdemaskowany, aby módz wysunąć na czoło
hasło odrębności Galicyi. Przykład Węgier
powinien dla socyalistów być nauczką, żeby
autonomii, rodzącej się w walkach narodo
wościowych, nie pozostawiać w ręku kliki
magnackiej i „wysokiego“ świata macherów
giełdowych. Bo z takiej „autonomii“, jak
węgierska, pochodzi brak prawa wyborczego,
mordy strejkujących górników (Aninu) i ro
botników (Alfóld), rozbijanie całej organizacyi
ludowej i ów ohydny pokost cywilizacyi ka
pitalistycznej, jaki to widzimy na Węgrzech.
Nikt głębiej od nas nie odczuwa potrzeby

Królewska Huta dnia 29 grudnia. Drodzy
Towarzysze i Towarzyszki! Dziś rano o szóstej
godzinie dostałem się z kongresu do domu;
po dwu godzinach zjawia się listowy z zapozwem od prokuratora, że mam się jutro sta
wić do więzienia. Jak już gazeta swego czasu
pisała, chciano tutaj wylosować koło, żeby
można gazety prędzej dostarczyć abonentom.
Przy rewizji znalazła policja n mnie losy,
z których żaden nie był jeszcze w biegu i
z któremi się też wcale nie ukrywałem, bo
jeśli innym ludziom, n. p. budykarzom, wolno
wylosować gęsi, skopy i t. p. myślałem, że i

biedakowi może być wolno wylosować koło.
Sąd skazał mnie za to na 6 tygodni więzienia,
które jutro muszę odsiadywać. Żegnam się z
Wami Towarzysze i ściskam dłoń waszą.
Dziękuję Wam wszystkim za łaskawą pomoc,
jaką darzyliście moją rodzinę. Boli mnie mocno,
że ja jak rodzina moja tak często jesteśmy
Wam ciężarem, lecz żywię mocną nadzieję, że
dalszy los życia mego i moich synów choć w
drobnej cząstce odwdzięczy się proletariatowi,
którego zwycięztwo jest naszym ideałem. Przy
tej okazyi dziękuję też tow. Olejniczakowi z
Brandenburga za gwiazdkę nadesłanom moim
dzieciom. Do widzenia Towarzysze za 6 ty
godni.
Jan Dylong.

Westfalia. „Wiarus“ zwalcza socjalizm,
jak straszydło wróble, które mimo tego proso
zjedzą. W ostatnim numerze z grudnia uplótł
znowu bajeczkę pod tytułem: „Bebel dawniej
a dziś“. Wylewa on jeszcze raz swą żółć na
socjalistów, że mu nie powiedzę, jak w przyszłem państwie socyalistycznem będzie wyglądać,
Nazywa wywody w książce Bebla „Kobieta i
socjalizm“ głupstwo za głupstwem i w końcu
powiada, że tylko głupie masy dały się przywódzcom socjalistycznym otumanić. Z ludzi roz
sądnych żaden nie pójdzie na ich lep. Kto
chce uchodzić za Polaka, komu wiara święta
jest drogą, nie może pod żadnym warunkiem
się łączyć z socjalistami.
Tak straszydło dla głupich w Bochum
„ Wiarus“. Wierzemy bochumskiemu straszydłu,
iż kto chce „uchodzić“ za Polaka, ten nie może
być socjalistą, ale kto jest dzielnym Polakiem,
ten też może być dzielnym socjalistą. „Orę
downik“ przyznaje, że tylko najwybitniejsze
głowy robotnicze mogą zrozumieć socjalizm i
być socjalistami. „Wiarus“ powiada, że tylko
głupcy mogli się dać nauczycielom socjalizmu
otumanić. A więc 2V2 miliona socjalistów w
Niemczech to wszyscy głupcy, a tylko ciura,
bochumskie straszyło i jemu równi, to mądrale.
Doprawdy pożałowania godni są ci nasi rodacy,
którzy takie ograniczone i wsteczne straszydła
uważają za swoich kierowników jak „Wiarus“
i idą za jego głosem.
Stanisław.
Berlin. VIII Rocznica Towarzystwa Socja
listów Polskich w Berlinie, jaka się odbyła w
Nowy Rok, zwabiła jak zwykle pełną salę
uczestników obojga płci. Bawiono się ochoczo,
tańce przeplatano śpiewem koła śpiewackiego
„Wolny Duch“. Podczas kawy jeden z towa
rzyszów dał krótki rys historyczny od zało
żenia towarzystwa aż dotąd z jego dotychcza
sowej pracy i jej owoców, oraz jakie zadania
powinno towarzystwo spełnić w przyszłości,
ażeby przyspieszyć upragniony cel socjalizmu.
Zaś głównym zadaniem towarzyszów i zwolen
ników naszych, zamieszkałych w Berlinie, po
winno być nietylko na zabawach uczestnicżyć,
ale i na posiedzeniach i zebraniach publicznych
rozniecać światło wiedzy i oświaty, bez której
nie masz zwycięztwa i swobody. Deklamatorów i śpiewaków nagrodzono hucznemi okla
skami. Wogóle panowała harmonijność, jedność
i swoboda w sercach, jaką tylko na socjali
stycznych zabawach znaleźć można.
Jeden
tylko wyrażono ogólny żal, że Zjazd nie trafił
razem z Rocznicą — towarzysze delegaci mogli
by też spędzić przyjemną chwilę. Na drugi
raz musi być lepiej pokierowane.

Wiadomości potoczne.
* Poznań. Zarząd towarzystwa hakatystów w Dreźnie napadł w odezwie na to
warzystwo pomocy naukowej i mienia Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, zarzucając mu,
że uprawia wielkopolską agitację. Na to jeden
z Niemców radzca miejski w Poznaniu p. Anuus
taką daje hakatystom odprawę:
„Znam to Towarzystwo, którego jestem
członkiem — może sam jeden z Niemców —
od około 30 lat, dla tego mogę zapewnić, że
to posądzenie jest nieusprawiedliwione. Zada
niem Towarzystwa było i jest nie co innego,
jak tylko dawanie sposobności młodzieży szkólnej i tej, która już szkołę opuściła, do wy
kształcenia się w rozmaitych gałęziach nauki na
zdolnych członków społeczeństwa. Wielka część
młodszych lekarzy polskich, filologów, prawni
ków i członków innych zawodów zawdzięcza

temu Towarzystwu swoje stanowisko. Wyklu
czoną jest agi tacya polityczna. Kapitał wynosi
może więcej niż 400 000 marek. Do tego ka
pitału wpływają ustawicznie nowe ofiary i le
gaty. Czuję się zobowiązanym do tego, żeby
Pana o tern uwiadomić“.
„Pos. Z tg.“ na to odpowiada: „Zastrzegamy
się przed przypuszczeniem, jakobyśmy się zga
dzali z treścią wzmiankowanej odezwy. Nasze
informacye potwi erdzają zupełnie treść powyż
szego listu“. A więc znów hakatyzm wpadł
po same uszy ze swą denuncyatorską bronią.
* Toruń. Towarzystwo katolickich hakatystów ma się tutaj zawiązać, przeto zeszłego
tygodnia odbyło się w tym celu zebranie nie
mieckich katolików. Dobrze tak, przynajmniej
właściwy charakter niemiecko kapitalistycznych
katolickich jezuitów, którzy dużo naszych
polskich prostaczków omanił, będzie publicz
nym, dla tego choć mniej rozwinięci nasi ro
dacy, będą się mogli na nim poznać.
* W Krefeld zie toczy się strejk za
cięty. Są tam wielkie fabryki sukna, ma tery i
bawełnicowycb, jedwabnych i t. p. Fabrykanci
utworzyli pomiędzy sobą trust i złączoną siłą
zacieśniali coraz bardziej egzystencyą robotni
ków. Ci ostatni będąc przeważnie w związkach
chrześciańskich daremnej pomocy, pocieszali się
nadzieją i wyglądali zmiłowania z góry. Kiedy
jednak bieda straszna coraz więcej biednych
tkaczów zaczęła gnębić, zrozumieli oni nareszcie,
że kapitaliści nie znają względów, tylko przed
złączoną siłą kapitulują. Zeszłego lata wy
buchł w Krefeldzie strejk tkaczy bawełnicowycb.
Walka była zacięta i trwała długo, fabrykanci
ponieśli olbrzymie straty, ale ulegli tylko
częściowo, bo choć się zgodzili na żądania ro
botników, to jednak wielu z nich wyrzucili
z pracy. W tych dniach wybuchł strejk tkaczy
jedwabiu; wogóle strejkuje teraz około 2 500
osób. Przyczyną strejkn jest nowa taryfa za
robkowa, jaką fabrykanci chcą zaprowadzić, a
która oznacza redukcye zarobku do 15 procent.
Na taką zniżkę robotnicy nie mogą zezwolić,
gdyż oznaczałoby to przyspieszenie śmierci
głodowej. Kartel robotniczy w Krefeldzie wzy
wa świadomą klasę roboczą o pomoc, albowiem
zwycięztwo jednych oznacza zwycięztwo cam
wszystkim. Listy adresować należy do biura:
Ludwig Valleu, Krefeld Blumenstr. 70. Datki
pieniężne: Hermann Baer, Krefeld Kaiserstr. 18.
Powyższe nadesłał nam kartel robotniczy
z prośbą o umieszczenie w „Gazecie Robotniczej“.
Z gazet dowiadujemy się: Robotnicy związków
chrześciańskich są bardzo oburzeni na prasę
centrową, która staje po stronie fabrykantów,
potępiając strajkujących robotników. Robotnicy
bez względu na wyznanie i zapatrywania poli
tyczne, występują solidarnie. Najnowsze wia
domości donoszą: Zebranie robotników oświad
czyło się za wybraniem mieszanej komisyi t. j.
z fabrykantów i robotników celem dojścia do
zgody.
* Harthausen przy Herne. W ko
palni „Friedrich der Grosse“ nastąpił wybuch
gazów, spowodowany przez niedozwolone otwo
rzenie lampy. Ośmiu górników zostało znacznie
poparzonych. Okaleczeni zostali: Aug. Klöpper,
H. Vietz, Fr. Baunwietz, Marcin Orzek, Karol
Sorge, Fr. Reusserf, Rob. Sendler i Władysław
Olszewski. „Gelsenkirchener Z tg." pisze, że
nieszczęście spowodował polski robotnik. Czy
tak jest rzeczywiście, nie wiemy. W każdym
razie upominamy Rodaków, aby zawsze zacho
wali wszelką ostrożność i zastósowali się do
obowięzujących przepisów, mających na celu
uchronę zdrowia i życia górników.
* Za obrazę zmarłego Bismarka
skazała izba karna w Gdańsku redaktora „Ga
zety Gdańskiej“ p. Palędzkiego na 6 tygodni
więzienia i natychmiast go uwięziono. Jest to
bodaj jedyny wypadek kary za krytykę owej
zgniłej „raketenkisty“, która za życia za gwałty
dokonane na nas polakach i socyalistach na
jak największe potępienie sobie zasłużyła.
Również natychmiastowe uwięzienie przy tak
drobnej karze jest nader podpadającym —
prawdopodobnie walka zaciekła narodowościowa,
jaka tutaj się toczy, nie pozostaje bez wpływu
na podobne wypadki.
Na 6 miesięcy więzienia skazał sąd ino-

* Ze Slązka. Pod nader dziwnemi wa
* Dla militaryzmu wszystko, na
runkami wydalono przed kilku dniami pewną , rzeczy kulturne, jeśli co zbędzie,
osobę z Górnego Slązka. W fiskalnym werku 130 milionów marek jednorazowego i 28 mili
w Król. Hucie od dłuższego już czasu zatru onów corocznych większych wydatków zarządał
dniony był pewien 27 letni robotnik, który z rząd na powiększenie wojska. Na regulacyę
rodziców Galicyan urodził się na Górnym Slazku, ślązkich rzek, które swemi wylewami tak częste
tu też pozostał, szkoły pruskie odwiedzał, ro straszne spustoszenia wyrządzają, uczeni tech
dziców pogrzebał i granicy galicyjskiej nigdy nicy wyrachowali, że będzie potrzeba 150 mili
nie przekroczył. Mimo to wszystko wydalono onów marek, które rząd powinien w kilku
go ztąd jako poddanego galicyjskiego.
latach wydać. Ministerstwo pruskie zdecydo
* Dąb. W nocy na 26 bm. około godz. 9 wało się podobno na 60 milionów. Teraz jak
spostrzeżono tutaj wstrząśniecie ziemi. Wzięło słychać rządowi pruskiemu jest tego wydatku
onb przebieg w kierunku z wschodu na zachód, za wiele i ledwie na 30 milionów marek chce
z Koszutki i Bogucic na Dąb i Bebersdorf i się zdecydować. Widzimy, gdy chodzi o militrwało około 20 sekund. Rzeczoznawcy są taryzm, to głoszą o bogactwie w kraju, ale
zdania, iż wstrząśniecie ziemi spowodował od jeśli chodzi o sprawy, gospodarze, z których
pływ wody podziemnej do kopalni Waterloo, by lud miał korzystać wtedy pustki w kie
gdzie woda już stoi 35 metrów wysoko. W szeniach i lament rządu.
szychtmajatrowni kopalni Waterloo poodpadał
wskutek wstrząśnienia tynk z ściany oraz po
kazały się inne objawy niepokojące. Jeżeli
woda na kopalni Waterloo przerwie się do
głębiej położonych warstw, tak, że wskutek
tego powstaną puste jamy, wtedy obawiać się
należy podobnej katastrofy jak w Rozdzieniu.
Obawa jest tak powszechną, iż trudno nawet
znaleźć górników do niektórych potrzebnych
robót na kopalni Waterloo.
* Przeciwko karze cieleśnej
dziewcząt w szkołach elementarnych występuje
świeże rozporządzenie król. rej en cy i w Pocz
damie, która się o tej sprawie wyraża w spo
sób następujący: „Ogólnie są wszyscy przeko
nani obecnie, że nauczyciel nie powinien wy
mierzać kary cielesnej dziewczętom. Ponieważ
ostatnie zwykle objawiają żywe i delikatne po
czucie honoru, przeto zalecałoby się względem
nich zastósowywać jako najwyższy stopień kary
wyznaczenie miejsca osobnego w pobliżu nau
czyciela, gdzie przesiedziałyby za karę pewien
czas określony. Również w przepisach służbo
wych, przeznaczonych dla rektorów szkół gmin
nych w Berlinie, a wydanych dnia 29 kwietnia
1895 r. przestrzega się w § 13 przed wymie
rzaniem kary cielesnej w szkołach dla dziewcząt.

fradolszek «orawski tiorlin

Jedni srebro, drudzy złoto,
Inni obiecują „Raj“
Jeśli wierzysz im na ślepo,
W to im tylko bracie graj!

Wszelkie pieniądze na agitacyą na ręce kasy era:

K. Thiel Berlin, Louisenstr. 22a.
Korespondencye i pieniądze za Gazetę pro
simy jak dotąd przysyłać na ręce redakcyi i
ekspedycyi „Gazety Robotniczej“ Andreasstr.7Ba

w Berlinie.
OD

REDAKCYI.

Towarzyszów, którzy nadesłali dłuższe artykuły,
prosimy o cierpliwość, aż sprawozdanie ze zjazdu w
gazecie się ukończy.
Towarzyszy Ziółkiewicza w Hamburgu i Deręgowskiego we Frankfurcie n.,0. prosimy o dokładny
adres.

Ogłoszenia.

o 9 godzinie wieczorem w lokalu Englischer
Garten, Aleksanderstr. 27c.
Towarzysze! Wobec bezwzględnych i ha
niebnych knowań, jakie reakeya przygotowuje
przeciw klasię pracującej, obowiązkiem jest
każdego męża, szanującego godność ludzką i
samego siebie, przybyć na zebranie i by nietylko swoją osobą powiększył szeregi walczą
cego proletaryatu, lecz każdy powinien do tego
dążyć, żeby jako działacz stanął w pierwszym
rzędzie. Towarzysze! Brak nam kierowników
i agitatorów; każdy może nim być, tylko od
wagi, wytrwania i pilności. Towarzystwo na
sze jest szkołą tychże, więc Towarzysze i Przy
jaciele przybywajcie licznie i regularnie.
Zarząd.

Ten — uchwycił cię za serce,
Ów — za duszę . .. stary kraj . . .
Będziesz dobry, wychwalony,
Lecz ... pieniędzy wprzód im daj.
Bo — jak nie dasz — „djabli w piekle
Twoją duszę będą piec!“
A więc dawaj!... choć wraz z dziećmi
Przyjdzie z głodu trupem ledz.
O, narodzie ty sarmacki ! . ..
Kiedy wreszcie zbudzisz się,
Kiedy pluniesz w twarz oszustom,
Co tak zręcznie grabią cię ? !
Dokąd jeszcze drzemać będziesz,
Lub też iść wstecz — niby rak —
Czyż nie widzisz i nie słyszysz,
Gdzie postępu szumi znak ? !

Mam obecnie telefon Amt I. Nr. 699

Dr. M. 'Wolfheim, lekarz
Französische Strasse 59.

Czy chcesz zawsze zostać w biedzie,
Nie chcesz swój poprawić byt —
Czyż ci miło w szarym końcu .. .
Czy w tym stanie ci nie wstyd ? !

Godziny ordynacyjne 8 —10 i 4—6.
Dla ubogich bezpłatnie.

RESTAURACJĘ
zaopatrzoną w dobre trunki i potrawy, salkę do po
siedzeń poleca
Franciszek Merkowski,
Wallnertbeatrrstr. 20.

Czyli zawsze chwalić będziesz
Jezuicko—polski rząd,
Gdzie kler z szlachtą w zbytkach żyli
A chłop musiał gdzieś iść w kąt ?!

Restauracyę przy Spandauerbrücke 13,
wyśmienite napoje jako też smaczne przekąski
o każdym czasie (co niedzielę odbywa się wieczorek
familijny, połączony z zabawą z tańcami) poleca

Czy i tutaj — gdy w was strzela, *)
Jak do zwierząt płatny zbir —
Nie dasz głosu socyalistom,
Co chcą stworzyć ład i mir ? !

Stanisław Siejak.

0 ! zbudżże się jaknajprędzej
1 dowiedz się kto twój wróg ?
Kto — przyczyną twojej nędzy,
Ktoć — w postępie zwala, z nóg !!
S. T. Modrzewski.

utuoww.loi»iny fadaator: Stanisław Leśniewski tierlm.

F. Merkowski Berlin, Wallnertheaterstr. 20.

Towarzystwa Socyalistów Polskich
w Berlinie
odbędzie się dzisiaj w Sobotę 7 Stycznia

wrocławski piekarza Ciesielskiego z Minutowa_______*) Dotyczy Ameryki, gdzie do strajkujących ró
ża rzekomą obrazy majestatu______________________Lotników strzelali zbiry jak do wściekłych psów
Ni kładę*

Na zjezdzie codopiero wybrany zarząd pol
skiej partyi socyalistycznej ukonstytuował się
jak następuje: August Berfus I, Stefan Thiel II
przewodniczący. Franciszek Merkowski I, Sta
nisław Rybicki II sekretarz. Kaźmierz Thiel
kasyerem. Franciszek Morawski doradcą.
Wszelkie listy partyjne i agitacyjne prosimy
nadsyłać na ręce sekretarza:

Walne Zebranie

Obiecanka ... cacanka.

j

Sprawy partyjne.

-«Monitami

RESTAÜjitACYA

A. Kubaczewskiego
StallHclireiberstr. 55
Salkę do posiedzeń, wyśmienite' napoje i
smaczne potrawy, specyalnośó polska kiełbasa
z kapustą o każdej porze poleca łaskawym
wzglydom publiczności.
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