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Katowice, środa, dnia 19 września 1906.

Rok XVI.

Pismo poświęcone sprawom polskiego ludu pracującego w zaborze pruskim.
Organ Polskiej Partyl Socyallstycznej.
Robotnicza“ wychodzi w każdą środę i

Na wszystkich pocztach w Niemczech kwartał. 1,35 m.
U kolporterów kwartalnie............................ 1,50 m.
Z ekspedycyi pod opaską.............................1,65 m
Za granicą
.
,
.............................2,40 m.
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sobotę.
Redakcya przyjmuje interesentów codziennie z wy
jątkiem niedziel i świąt rano od godziny 8—9
i wieczorem od godziny 5—6.

Adres redakcyi i administracyi:

Katowice, Grünstr. 17 u.

—------- Cena ogłoszeń od wiersza trzyłamowego drobnego druku 15 fenigów.

Wobec zbliżającego się kwartału
nowego wzywamy wszystkich Towa
rzyszy i czytelników swoich do odno
wienia na czas prenumeraty na ,,Ga
zetę Robotniczą“. Prócz tego odno
simy się do nich z prośbą o werbo
wanie nam z tej racyi także nowych
czytelników.
Administracya

Narodowe draby.
Od pierwszej chwili nie podlegało żadnej wąt
pliwości, źe straszna rzeź, dokonana w Siedlcach,
z góry przygotowaną była przez carskich baszybuzuków. A jednak znalazły się w Warszawie na
rodowe polskie pisma, wysługujące się interesom
polskich obszarników i fabrykantów, które stanęły
po stronie łajdackiego rządu carskiego, starając się
odpowiedzialność za wypadki siedleckie zwalić na
rewolucyonistów, którzy jakoby wystrzałami z re
wolwerów sprowokować mieli dzicz carską. Krok
taki można sobie tylko w jeden sposób wytłomaczyć: polskie klasy posiadające nie mogą się do
czekać tej chwili, kiedy rząd carski za cenę skr mnych ustępstw zawczwie je do tłumienia ra
zem z nim ruchu rewolucyjnego. Przy każdej
też sposobności dają one do zrozumienia rządowi,
że potrzebuje on tylko wyciągnąć do nich rękę,
a znajdzie w nich najwierniejszych sojuszników.
„Przy Tobie carze wiernie stać chcemy" — oto
co już prawie bez wszelkich ogródek głoszą or
gana stronnictwa narodowo - demokratycznego.
Narodowe draby sądzą też, źe dla podobnych
umizgów dobrą jest każda chwila, bo nie obe
schła jeszcze na ulicach Siedlec niewinna krew
ofiar zbrodni carskiej, nie ucichły jeszcze jęki ty
siąca rannych, a narodowe szmaty warszawskie,
odrzuciwszy wszelki wstyd, przymilają się do
ociekającego krwią ludową rządu rosyjskiego,
uniewinniają go! Przy tej sposobności potwier
dziło się znowu, że polsk.e klasy posiadające
wszystkich trzech zaborów Polski solidarne są, gdy
rozchodzi się o wyżebranie dla nich możności
wyzyskiwania i gnębienia nadal roboczego ludu
polskiego. We Lwowie narodowo-demokratyczne
„Słowo Polskie“ przyłączyło się bez wahania do
szczekania na rewolucyonistów z powodu Siedlec
„bratnich" pism warszawskich. A i u nas w za
borze niemieckim nie zbrakło „narodowych“
pism, które nie potępiły za straszną zbrodnię
siedlecką ,ządu carskiego, lecz owszem stanęły
wyraźnie po jego stronie. Taka „Gazeta To
ruńska“.. stale uprawiająca rusofilstwo, w arty
kule, zatytułowanym „Rzezie w Siedlcach", pisze:
„Miasto Siedlec, na wschodniej części Kró
lestwa Polskiego, liczy 28 tysięcy mieszkań
ców, w tern 15 tysięcy żydów, którzy rozmno
żyli i zbogacili się w czasach, kiedy to rząd
rosyjski, walcząc przeciw unitom, zupełnie
ubezwładnił żywioł polski. Silni liczebnie, bo
gaci, popierani przez czynowników, których
kupowali sobie sutemi łapówkami, byli żydzi
bardzo butni i hardzi. Nie dziw tedy, że nie
podobało im się to, kiedy teraz w czasach
tak niespokojnych — wymowniej i przeciw ży

dom siedleckim ostro zaczęli występów; ć. A
źe i wśród żydów zawsze się znajdzie jakiś fa
natyk, który przez niewzorową gorliwość czy
ślepą zaciekłość naraża ogół na wielkie klęski,
więc też i w Siedlcach niespodziewanie jacyś
szaleńcy wywołali straszny, a niepotrzebny i
bezużyteczny pogrom.“
Niespodziewanie jacyś szaleńcy wywołali stra
szny pogrom, w tym samem stwierdzonem jest,
że od dłuższego już czasu wojsko przygotowy
wało rzeź i na dany znak, wywieszenie na ra
tuszu siedleckim czerwonej latarni, rozpoczęło
mordowanie ludzi i grabienie sklepów żydowskich,
Nie przeszkadza to jednak pismakowi „Gazety
Toruńskiej" starać się zdjąć odpowiedzialność
z rządu rosyjskiego, który — zdaniem jego —
zaczepiony działał tylko w interesie samozacho
wawczymi Caiskie baszybuzyki — to same nie
winiątka, wszystkiemu zaś winni są jedynie i
wyłącznie — przeklęci żydowscy rewolucyoniści,
jak wogóle cała rewolucya w państwie cara jest
dziełem żydów. Całkiem już bez obsłonek wy
powiada to inne pismo „narodowe" — „Gazeta
Gdańska". W artykule tego pisma „Krwawe
żniwo w Siedlcach“ czytamy:
„Straszny cios dotknął żydów w Siedlcach,
ciężkie nastały dla nich czasy w całej Rosyi,
ale czy to nie czasem pomsta zato, że to oni
głównie kierują straszną rewolucyą w Rosyi ?
Oni to wywołali owe straszne strejki w Polsce
i w Rosyi, które wtrąciły w nędzę dziesiątki
tysięcy rodzin, oni to są głównemi sprężynami
tych spisków na życie wysokich urzędników
Rosyi. Oni to są przyczyną, że w Rosyi nie
ma dotąd ładu i porządku. Sprzątają teraz
plon z tego, co sami zasiali.“
Czyli wyraźniej mówiąc, wynika z tego: rząd
dobrze czyni, że tępi żydów, bo sami sobie za
służyli na Siedlce! Nie będziemy tłomaczyć
„Gazecie Gdańskiej", jak mylnie ocenia ona przy
czyny rewolucyi w Rosyi, jedno tylko chcemy i
musimy tutaj przygwoździć: źe znalazło się na
rodowe pismo polskie, które bez wszelkiej że
nady przyklaskuje caratowi, że wytoczył tyle krwi
żydom.
Lecz na tern się nie kończy: narodowa prasa
nie jest w możności zrozumieć, że to, co dzisiaj
spotkało ludność żydowską, może się już jutro
stać udziałem ludności polssiej. Partye rewolu
cyjne w Warszawie z wiarcgodnych źródeł otrzy
mały zapewnienie, że władze rosyjskie przygoto
wują w Warszawie rzeź w dzielnicach żydowskich
i robotniczych. Pierwsze, co należało tutaj uczynić,
to oznajmiać światu o zamiarach rządu. Zrobił to
to w. Daszyński, wysyłając do większych dzienni
ków europejskich odpowiednie zawiadomienia.
Szyki rządu rosyjskiego zostały tam popsute. 1
otóż znajdzie się i w tym wypadku „narodowe"
pismo, które sucho o tern notuje z obowiązku,
jak gdyby tylko dziennikarskiego, dodając jednak
od siebie: „Nader charakterystyczncrn jest, iż
poseł austryacki, socyalista, alarmuje Niemców
rzezią żydów w Warszawie!" Tak pisze „Dzień.
Poznański“, organ polskich obszarników. Pismo
to świadomie zamilcza, że rzeź ta ma dotknąć i
dzielnice robotnicze, zamieszkałe i przez ludność
polską. Lecz są to, podług teoryi „‘największego
patryoty polskiego", Sienkiewicza, podzielanej
przez prasę narodową, również żywioły obce.
Polska burźuazya wypowiedziała tern, źe niema
nic wspólnego z polską klasą robotniczą, która
jako żywioł obcy musi być wytępioną. Nie miała
by ona nic przeciwko temu, gdyby rząd rewolu
cyjnej Warszawie robotniczej upuścił całe morze
krwi. Bo spodziewa się ona, że wtedy w całym

kraju zapanowałaby w kołach robotniczych cisza
cmentarna. Pragnie ona za wszelką cenę spokoju,
aby módz bez przeszkód uprawiać nadal swoje
rzemiosło wyzyskiwania polskiego najmity.
Dziwnie też obojętnie wieść o planowanej
rzezi w Warszawie odbiła się echem w narodowej
pra ie; wyraża ona jak w „Dzienniku Pozn.“
zdziwienie, źe polfki socyalista ujmuje się za ży
dami. I nic więcej. A jeżeli rząd spłoszony
rzezi zaniecha, to będzie ona potem moment ten
jeszcze wyzyskiwała, aby zapewnić swoich czytel
ników, źe ponieważ socyaliści polscy ujmują się
za żydami, więc udowodnionem jesł, źe pracują
oni za żydowskie pieniądze na zgubę narodu pol
skiego.
Stanowisko narodowej prasy wszystkich 3
zaborów Polski wobec rzezi w Siedlcach i nie
doszłej w Warszawie dało możność sprawdzić
jeszcze raz, jak nisko stoczyła się burźuazya pol
ska, jak wobec zaostrzonej walki klasowej rzu
cone zostały na stronę wszelkie frazesy o dąże
niu do narodowej niepodległości przez narodową
demokracyę, gdyż trzeba zachować największą
świętość narodową: zyski, wyciśnięte z potu krwa
wego polskiego ludu pracującego. Przez cały
ciąg okresu rewolucyjnego co krok obserwować
można było, jak s didarne są klasy posiadające
polskie wszystkich trzech zaborów w zwalczaniu
dążeń polskiego ludu do lepszego jutra. Soli
darności tej klasa robotnicza musi przeciwstawić
solidarność proletaryatu, nie bacząc na to, że
dzielą go kordony graniczne. Robotnicy polscy
w zaborze niemieckim i austryackim wiedzieć mu
szą, że walka robotników polskich w zaborze ro
syjskim o demokratyczne urządzenie polityczne
w granicach jeszcze państwa rosyjskiego, przy
bliża jednak chwilę wyzwolenia całego proleta
ryatu polskiego z pęt niewoli politycznej.
Radują się i denuneyują. Narodowe
polskie szmaty tryumfuj,: udało im się bowiem
zebrać jakoby niezbite dowody, że ruch rewolu
cyjny w Królestwie zaopatrywany jest w broń
przez fabrykantów niemieckich za wiedzą rządu.
Teraz dopiero można będzie krzyczeć na całą
Polskę, źe rewolucya w zaborze rosyjskim to in
tryga pruska, świadomie podsycana przez rząd
pruski, że rewolucyoniści działają w interesie
króla pruskiego, a mi szkodę narodu polskiego.
Pierwsze wystąpiło z tern odkryciem lwowskie
narodowo demokratyczne „Słowo Polskie“, ogła
szając,
„że ma w ręka dowód na to, iż fabrykanci
niemieccy oświndcżyii gotowość dostarczania rewol
werów nie tylko rewolucyojństom rosyjskim, lecz
także narodowoi m polskim, ręcząc za bezpieczny
bez przeszkód dowóz broni do granicy.“

Trzeba na to podłości polskiego chuligana,
aby z -takiego faktu kuć broń przeciwko ruchowi
rewolucyjnemu i zarzucać mu współdziałanie
z rządem pruskim. Zwykła to rzecz na świecie,
źe fabrykanci goniący za zyskiem dostarczać go
towi swoich wyrobów każdemu, kto ich potrze
buje i kto im za nie zapłaci. Czyź dziwić się
można nienreckim fabrykantom broni, źe na re
wolucyi chcą zrobić geszeft, tym samym fabry
kantów, którzy podczas wyprawy wojsk europej
skich do Chin dostarczali również broni rządowi
chińskiemu, tak że z niemieckich armat i karabinów,
niemieckimi nabojami żołnierze chińscy mogli
strzelać do żołnierzy niemieckich, biorących w tej
wyprawie również udział. Chuligańskie pismo
udaje, jakoby nie wiedziało, źe zysk to jedyna
pobudka, którą wszędzie kierują się panowie
wyzyskiwacze bez różnicy narodowości i że ten

moment jedynie jest miarodajnym również i dla
fabrykantów niemieckich.
Na tern sprawa się nie kończy. Twierdzeniu
„Słowa Polskiego“ zaprzeczył berliński półurzę
dowy „Lokalanzeiger“ i odciął się,
że broni rewolucjonistom w Królestwie dostarcza
głównie Galicja i że w Krakowie istnieje nawet
tajna fabryka bomb, które młodzież w kieszeniach
przewozi przez granicę. Z Prus można tylko rzadko
przemycać broń do Rosji i to skutkiem czujności
straży granicznych.“

Tego było zanadto „Gazecie Toruńskiej“,
skorzystała ona ze sposobności, aby się popisać
swoimi zdolnościami denuncyowania i odpowiada
na to:
Mieszkamy nad granicą i wiemy, co się święci.
Pruskie straże graniczne śledzą ludzi i towary
o ile przychodzą z Rosyi, ale o to, co z Prus idzie
do Rosyi, zgoła się nie troszczą. Gdyby to za
leżało tylko od pruskich władz pogranicznych, toby
do Rosyi można przewozić nie tylko całe wagony
rewolwerów i "bomb, lecz nawet armaty.“

Redaktor „Gazety Toruńskiej“ pan Brejski
za wskazówki udzielone w tej notatce władzom
rosyjskim powinienby otrzymać od rządu car
skiego jaką odznakę. Może się doczekamy, że
niedługo pierś jego będzie zdobił rosyjski orderek
św. Stanisława! Bezkrytycznie i bezmyślnie za
„Gazetą Toruńską“ całą tę notatkę powtórzyła
reszta „narodowej“ prasy. To także jest dla niej
charakterystycznem!

Nowe prawo wyjątkowe. Rząd pruski
widocznie uważa, że uchwalona przed dwoma
laty ustawa osadnicza, najwyraźniej skierowana
przeciwko działalności banków parcelacyjnych
polskich, nie jest wstanie działalności tej zupeł
nie uniemożliwić, bo szykuje nowe prawo wy
jątkowe.
W „Gazecie Gdańskiej“ czytamy:
„Przekonawszy się, że ustawa osadnicza choć
utrudniła parcelację, a osadnictwo całkiem nam
uniemożliwiła, jednakowoż instytucji parcelacyjnych
całkiem nie zrujnowała, a pozostawiła nam wybiegi,
jakich choć z trudem Polak się chwyta, rząd nową
obmyśla ustawę jako dopełnienie ustawy osadniczej.
Nie będzie zapewnie mógł iść na lep urojeń hakatystycznych przez wywłaszczanie Polaków — boć po
dobne barbarzyństwo przechodziłoby wszystkie
gwałty w dziejach świata cywilizowanego wogóle
możliwe — ani też zapewne nie zaprowadzi prawa
przedkupna dla komisji kolonizacyjnej, bo trafiłby
może na opór u samych Niemców chciwych „de
szczu złotego.“
Ale trafić chce rząd w samo sedno obecnie możli
wej jeszcze parcelacji. Jak ze strony poinformo
wanej się dowiedziałem, rząd przez różne „poufne“
cyrkularze informuje się i przygotowuje nową ustawę,
która ma zakazać przyłączenia parcel do istnieją
cych już budynków dla robotników, — ustanawiając,
iż także do takiej parcelacji, choć potrzebny nie
jest budynek mieszkalny, potrzebny będzie konsens
osadniczy; tego zaś, jak wiadomo, Polakom nie
udzielają.“

Każde nowe prawo wyjątkowe przeciwko lu
dowi polskiemu, to nowy dowód więcej, że an
typolska polityka rządu pruskiego szybkimi kro
kami zbliża się do zupełnego bankructwa. Za
mierzony skutek wręcz będzie odwrotny: z pod
ciosów praw wyjątkowych lud polski wyjdzie tak
zahartowany, że żadna siła nie zmoże go, ale
tylko pod tym warunkiem, że obronę zagrożonych
swoich interesów ujmie we własne dłonie, odsu
wając od siebie precz opiekuństwo „narodowych"
macherów, za które ci każą sobie dobrze płacić.

Polityka zemsty. W sprawie oporu
dzieci polskich przeciw niemieckiej nauce religii
dowiaduje się „Posener Zeitung“, że władza
szkolna nakazała pozbawić urzędu wszystkich
członków dozorów szkolnych, którzy opierać się
będą nauce religii w języku niemieckim. - Rząd
pruski ma więc zamiar — nie mogąc dać sobie
rady z małą dziatwą — wywrzeć swoją zemstę
na członkach dozorów szkolnych. Czy sądzi on,
że podobną podłą polityką zemsty osiągnąć bę
dzie wstanie to, co zamierza ? Pewni być mo
żemy, że rachuby takie mocno go zawiodą.

Przegląd polityczny.
Rumunia.
Kongres socyalno-demokratycznej party]
robotniczej rumuńskiej odbył przed kilku dniami
swoją dwudniową konferencję w Bukareszcie. Ze
sprawozdania partyjnego okazuje się, że w Rumunii
istnieje obecnie przeszło 30 orgsmizaoyj robotniczych

z 3000 członków. Partya ma na s o usługi tygodnik,
a dotąd wydała cały szereg br szur i pism ulotnych.
W dyskusji okazało się, że już w pierwszym
roku swego istnienia socyalno-demokratyczne związki
prowadziły wiele strejków ze zwyeięzkim rezultatem,
a wiele znów strejków, które wybuchły bez inicjatywy
partyi, doznawały usilnego poparcia ze s'rony związków
zawodowych
Ostatni kongres jest, znakiem ('żywienia partyi
po 7-letnim okresie uśpienia, w którem partya dozna
wała różnych szykan ze strony rządu. W ostatnim
czasie wszczęła partya żywą propagandę między chło
pami na wsi.

Jap*» nia.
(Pierwsza partya robotnicza) utwo
rzyła się w Tokio, stolicy Japonii. Na konferencyi
zwołanej w tym celu uchwalono program, doma
gający się zniesienia monopolów, zaprowadzenia
czteroprzymiotnikowego prawa glosowania dla
mężczyzn i kobiet, obniżenia czasu pracy, znie
sienia kary śmierci i przeprowadzenia innych re
form społecznych, stawianych w każdym kraju
przez ruch socyalistyczny. Widać z tego, że ro
botnicy japońscy przekonali się, jak słuszną jest
zasada: że wyzwolenie robotników może być
dziełem samych robotników.
Chiny.
(Zapowiedź konstytucyi). A więc
i na Chiny przyszła kolej. Trzecie to już z rzędu
państwo azyatyckie, które zaprowadza system
konstytucyjny, a z nim udział ludu w zarządzie
spraw państwowych. Pierwszą była Japonia, która
w kilkanaście lat po zrzuceniu z siebie skorupy
feudalistycznej wprowadziła parlamentaryzm, kilka
tygodni temu znów szach perski dla położenia
tamy nadużyciom biurokracyi zmuszony był za
łożyć fundamenty pod przyszły ustrój konstytu
cyjny w Persyi, teraz zaś przyszła kolej na Chiny.
W chwili, gdy car rosyjski i biurokracya
resztkami sił swoich bronią się przed inowacyami
przydatnemi dla „zgniłego" tylko Zachodu, gdy
grożą sądami polowymi tym wszystkim, którzy
w rzeczywistości niczego innego nie pragną, jak
konstytucyi i parlamentu — Chiny, mocarstwo,
którego nienawiść do wszystkiego, co tchnęło po
stępem, stała się niemal przysłowiową, Chiny
wzorują się na „zgniłym" Zachodzie i wchodzą
na targ konstytucyonalizmu.
A warto zapoznać się ze słowami manifestu,
zapowiadającego tę inowacyę: „Tak długo jak
nasza dynastya rządzi Chinami — mówi w tym
manifeście w imieniu cesarza chińska regentkawdowa — poprzednicy nasi zawsze wydawali
prawa zgodne z duchem czasu. Obecnie wszakże,
kiedy Chiny weszły w bliższą styczność ze wszystkiemi narodowościami prawa nasze i nasz sy
stem polityczny są stanowczo przestarzałemi i
wskutek tego kraj nasz narażony jest na bez
ustanne trudności. Musimy więc zreformować
nasz system polityczny i zbudować nowy kodeks
prawny; w przeciwnym razie bylibyśmy niegodni
zaufania naszych przodków i naszego narodu".
Przed rokiem, kiedy rozpoczął się poważny
ruch reformistyczny rząd chiński zdecydował się
na wysłanie kilku komisyi do Europy i Ameryki
dla zapoznania się z urządzeniami politycznemi
główniejszych państw konstytucyjnych. Po po
wrocie do kraju komisye te złożyły w tej sprawie
swoje spostrzeżenia i rady.
Stosując się do rad zawartych w raporcie regentka chińska wydała też swój manifest obwie
szczający, że za 5 lut najdalej Chiny zostaną ob
darzone nową formą rządu. Tymczasem zaś po
wołała komisyę, złożoną z najwyższych dygnitarzy
państwowych w celu zrewidowania ustaw krajo
wych i przygotowania gruntu pod przyszłą bu
dowę. Przedewszystkiem ma się ona zająć zre
dagowaniem pierwszych zasad wolności obywa
telskich tj. prawami o stowarzyszeniach i ustawą
prasową, potem zaś wziąść się ma do rewizyi i
reformy ustroju sądowego, systemu nauczania, sy
stemu finansowego oraz systemu obrony krajo
wej. Gdy te wstępne prace będą ukończone a
naród powoli będzie wdrożony do brania udziału
w sprawach państwowych, powołanem zostanie
prawdziwe przedstawicielstwo narodowe.

Z Caratu.
W sobotę wieczorem umarł w Petersburgu na
chorobę sercową generał Trepów, największy zbro
dniarz, jakiego Rosja wydała. Miejsce Trepowa objął
generał Dediulin.
Na generała Orłowa, towarzyszącego carowi w
wycieczce morskiej wykonano w chwili, gdy wysiadał
na ląd, zamach rewolwerowy. — Orłów jest lekko
ranny. Jako sprawców aresztowano dwóch majtków
i dwóch oficerów z jachtu carskiego.

Z zaboru rosyjskiego.
Na wieść o pogromie w Siedlcach okoliczni chłopi
uzbroili się w kosy i widły i ruszyli na odsiecz żydom Do-

rząd coś podobnego na przyszłość planuje.

Pułk ostrołęcki przeciw pogromowi.
Z Siedlec otrzymuje „Naprzód“ niezwykle
sensacyjne i zupełnie dotąd nieznane szczegóły
o zakończeniu pogromu. Wiadomości te brzmią:
Pułk ostrołęcki, który sympatyzował z ludno
ścią i dlatego został mimo oporu przemocą translokowany z Siedlec, położył koniec pogromowi.
Mianowicie na wieść o pogromie siedleckim, urządzonym przez pułk libawski, oficerowie i żołnierze
pułku ostrołęckiego postanowili koniec położyć
tej rzezi.
r
J
Dwie roty pułku ostrołęckiego wraz z ofice
rami samowolnie wsiadły na pociąg i przyjechały
do Siedlec. Wobec stanowczej postawy zajętej
przez ostrołęczan pułk libawski musiał zaprzestać
pogromu.
Z obawy starcia wytransportowano pułk li
bawski z Siedlec (podobno do Sosnowca).
Żołnierze pułku ostrołęckiego zabili w Siedl
cach prowokatora, urzędnika Wasilewskiego, który
miał dać pierwszy strzał do wojska.

Korespondencje.
Królewska Huta, 16.9.06. (Wyrzucanie
na śmierć głodową w kopalniach fi
skalnych). Mniej więcej w połowie miesiąca
sierpnia byli zmuszeni porzucić robotę czterej ro
botnicy na kopalniach fiskalnych przy Król. Hucie.
Pierwsi dwaj mieli jakieś pozory do tego, trzeci
wypowiedział sam (był mężem zaufania) a czwarty,
(również mąż zaufania), otrzymał wypowiedzenie
za drobne nieposłuszeństwo.
W kilka dni później wypowiedział dyrektor
Bontzel znów pracę dwom robotnikom. Jeden z
nich ha jer, nazwiskiem A. Manowski, przepraco
wał 14 lat; drugi nazwiskiem Fr. Nowak, zwy
czajny robotnik, wiekiem 50 lat, przepracował 17
lat. Obaj otrzymali wypowiedzenie bez podania
powodów.
Na zapytanie, dlaczego zostają z
pracy wydaleni, otrzymał jeden z nich odpowiedź,
źe urząd na mocy § 3 porządku roboczego nie
jest zobowiązany im tego wyjawić. W tym wy
padku pokazuje się, jak niesprawiedliwe i bar
barzyńskie przepisy ustanowili kapitaliści fiskalni
na robotników. W chwili obecnej może się często
zdarzyć, że ten lub ów zostanie całkiem niewin
nie z pracy wydalony, wtenczas człowiek taki
ma już drogę zamkniętą na zawsze i ani myśli
0 tern, ażeby mógł się usprawiedliwić i za szkodę
swą i krzywdę odebrać zadośćuczynienie. Dalej
jest paragraf ten nieludzki, bo — przedstawmy
sobie - - gdyby jaki robotnik wypowiadał pracę
1 na zapytanie urzędnika, dlaczego tak czyni —
odpowiedział: „Panu nic do tego, to jest moja
rzecz“, urzędnik ten zamilkłby wprawdzie, ale
zupełnie słusznie pomyślałby sobie: a to drab
nieokrzesany. Daleko jednak gorzej przedstawia
się urzędnik, który sam w tak grubiański sposób po
stępuje. W tym punkcie robotnicy powinni uznać
swój honor i solidarnie wystąpić jak jeden mąż
przeciwko barbarzyńskiemu przepisowi, który so
bie kapitaliści fiskalni w § 3 porządku roboczego
wtłoczyli. Ponadto dyrektor Bontzel postąpił so
bie zupełnie niesprawiedliwie wobec tych dwóch
robotników, jak również i wobec tego trzeciego,
gdyż ten, co na zawołanie okazał się nieposłu
sznym, mógł być co najwyżej ukaranym, ale by
najmniej nie wydalony z pracy. Dwaj ostatni
robotnicy powinni byli być zawezwani do proto
kołu, aby mieli sposobność wytłomaczyć się z
czynionych im zarzutów. I gdyby się okazało,
źe w czemkolwiek prawo górnicze przestąpili po
winni byli być upomnieni, a conajwyźej także
ukarani. A według metody chrześciańskiej, którą
p. Bontzel wyznaje, powinni robotnicy wogóle
mieć przebaczenie. Tymczasem u nas na Gór
nym Śląsku idzie chrześciaństwo swoją drogą a
buta kapitalistyczna także swoją drogą; ani jeden
kapłan chrześciański nie upomni się o pokrzyw
dzonych robotników i nie wy klnie z kościoła za
taki niecny czyn butnego kapitalisty.
A w końcu co się tyczy samych kopalń fiZ

skalnych, to po prawdzie ani dyrektor ani żaden
urzędnik, ani nawet sam pan minister niema ptc-wa
samowolnie wydalić robotników z pracy, bo ko
palnie nie są przecież ich własnością, lecz wła
snością krajową. Więc każdy robotnik a nawet
każdy obywatel kraju ma do tych kopalń fiskal
nych akurat tyle prawa, co p. Bontzel i pan mi
nister. Wszyscy urzędnicy kopalń fiskalnych z
z ministrem i p. Bontzlem na czele mają obowią
zek prowadzić zakłady tak umiejętnie, ażeby były
pożytkiem całemu krajowi, a nadewszystko tym
robotnikom, co w nich pracują, a nietylko paru
urzędnikom i to jeszcze takim, co sobie z pienię
dzmi rady nie wiedzą.
Co się zaś tyczy wydalania szkodliwych
przedsiębiorstwu fiskalnemu robotników, to prawo
takie przysługuje wyłącznie sądowi procedero
wemu, złożonemu ze znawców praw robotniczych
i obywatelskich, wybranych przez tajne wybory.
Wszystko, co się czyni po za tą miarodajną
instytucyą, robotnicy uczuwać muszą jako bez
prawie i brutalność. Stąd też robotnicy, wyda
leni niewinnie z pracy, protestują przeciw temu
nowożytnemu barbaizyństwu i odwołują się w tej
sprawie do sądu procederowego.
Ponieważ pieniądz sam bez pracy ludzkiej
jest martwy i nie p. trafi nic uczynić, więc też
wszyscy pracujący robotnicy mają przez swą
pracę naturalne prawo do jej owoców i pier
wszeństwo przed tymi, co tylko swój k pitał wło
żyli. Ci bowiem mogą jedynie mieć pretensye
do włożonego kapitału, a do zysku tylko wów
czas, jeżeli nauką swą lub rozumem przyczynili
się do rozwoju przedsiębiorstwa. Ogólny zysk
powinien być własnością wszystkich i równo po
dzielony podług roztropnej sprawiedliwości.
Z życzeniem, a&eby wszyscy robotnicy zje
dnoczyli się wkrótce w jednym wielkim związku,
pozostaję
Bolesław Skończył.
Wrocław. (Fiasko policji). Heca anar
chistyczna dla policji tutejszej bardzo niefortunnie
się zakończyła. To w, Kuss, którego z pracy wprost
na przesłuchy policyjne odprowadzono, nic zeznać nie
mógł. Tow. Cepermk, także w sprawę tą zawiklany,
stał się naraz naiwnym — podług myśli komisarza —
i prosi, aby nasamprzód wyjawiono mu nazwisko denuncyanta, gdyż tylko w takim razie zeznawać będzie.
Na to skromne i słuszne zapytanie tow. C. komisarz
zaznaczył, że denuncyanta nie było. Dziwna sprawa!
Pruska policja to niby Pan Bóg w niebie, o wszyst
kim wie sama z siebie! Czy to aby możliwie?
zwykły ludzki rozum — nie policyjny — nie jest
w stanie tego pojąć. Lecz najkpsze ze wszystkiego
w tej sprawie jest pewien artykuł „Bresl. Zeitung“,
pochodzący podług naszego zrozumienia ze strony, dla
której sprawa ta się staje nieprzyjemną. Czytamy
tam : „Mattaziego trzeba było puścić, gdjż dowiódł
on, że z sprawą tą zgoła nic nie miał do czynienia
Zaaresztowanych poddanych austryackicb zatrzymano,
będą oni po interwencji z rządem austryackim wy
daleni. Dziwią się policy i tutejszej, że w czasie po
bytu cesarza ostro postępowała, ale z myśli i słów
nastają poruszenia, a z tego i bomba wyprysnąć może,
choć by ona się w kształcie masła w chustce rolnika„patryoty“ znajdowała“.
Ze sprawy tej, którą by się podług myśli naszej
nawet ludzie, którzy jeszcze guzików przy spodniach
nie mają, nie zajmowali, policja tutejsza uczyniła tak
wielką akcję, że ją nawet wszystkie zagraniczne
pisma w bombastyezny sposób w świat roztrąbiły.
Pruska policja osiągnęła nowe f.asko więcej
P.

Ruch zawodowy.
Ruch zawodowy w zaborze rosyjskiem.
W skład pierwszej konferencyi warszawskich zwią
zków zawodowych — o której pisaliśmy już w
jednym z poprzednich numerów — weszło: 10
przedstawicieli związku metalowców, posiadają
cego 6210 członków; 2 przedstawicieli związku
robotników drzewnych, liczącego 1143 członków;
3 przedstawicieli związku krawców, liczącego 647
członków'; 2 przedstawicieli związku malarzy, li
czącego 596 członków; 2 przedstawicieli związku
brukarzy, liczącego 242 członków; 2 przedstawi
cieli związku sztukatorów , liczącego 57 członków;
2 przedstawicieli związku rymarzy, liczącego 92
członków; 2 przedstawicieli związku szewców, li
czącego 348 członków ; 1 przedstawiciel związku
garbarzy, liczącego 500 członków; 1 przedstawi
ciel związku kamieniarzy, liczącego 103 osoby;
1 przedstawiciel związku fryzyerów; 2 przedstawi
cieli związku kapeluszników; 1 przedstawiciel
białoskórników. Trzy ostatnie związki jeszcze nie
rozpoczęły czynności. Ogółem było 31 przedsta
wicieli 9938 robotników. Jeżeli zważymy, że ruch
zawodowy ma do zwalczania przeszkody i tru
dności, stawiane mu na każdym kroku przez

stan wojenny, to uznać musimy, że robotnicy
warszawscy z zadowoleniem spoglądać mogą na
osiągnięte rezultaty — pierwsze dziesięć tysięcy
zorganizowanych. My z naszej strony życzymy
im z pełnego serca jak najlepszych postępów w
przyszłości. Konferencya warszawska była wstę
pem do ogólno-krajowej.
Strejk tapicerów w Poznaniu, który po
jednym dniu trwania zakończył się zupełnem zwy
cięstwem robotników, prowadzony był przez zwią
zek centralny. Ugoda cennikowa, obowiązująca
na przeciąg dwóch lat, od 15 września 1906 do
15 września 1908, zawartą została pomiędzy maj
strami a centralnym związkiem. Majstrowie zgo
dzili się na następujące warunki pracy i płacy:
Czas* pracy dziennej trwa 9 godzin i to latem od
godziny 7 z rana do 5 wieczorem z przerwą po
łudniową, zimą od godziny 8-ej z rana do
7-ej wieczorem z przerwą południową. W so
botę praca kończyć się będzie godzinę prę
dzej, a w sobotę przed Wielkanocą, Zielonemi Świątkami i Bożem Narodzeniem 2 go
dziny prędzej bez straty zarobku. Najniższa płaca
wynosi w pierwszym roku po ukończeniu nauki
21 mk. tygodniowo, od drugiego roku począwszy
24 mk. Dodatkowych godzin pracy należy uni
kać; jeżeli zaś pomocnicy wyjątkowo pracują po
nad przepisaną liczbą godzin, mają otrzymywać
latem w czasie od godziny 6 do 9 ej wieczorem,
a zimą w czasie od godziny 7 do 10 za godzinę
15 fen. dodatku, w czasie po godz 9 latem, a po
godz. 10 zimą za godzinę 30 fen. dodatkowo.
W niedzielę należy unikać pracy; w razie konie
cznej potrzeby pracy niedzielnej otrzymują po
mocnicy 50 fen. dodatkowo za godzinę. Pracę
akordową należy usunąć, a gdzie to jest niemożliwem, tam ma nastąpić podwyższenie płacy o
conajmniej 20 procent i zaprowadzenie gwarancyi
30 mk. płacy tygodniowej. Oprócz tego ugoda
cennikowa gwarantuje tygodniową wypłatę zarobku
i uznanie wskazicielstwa pracy, urządzonego przez
pomocników. Napiętnować należy intrygi i kłam
stwa, jakich w tym ruchu dopuścił się znowu
narodowy polski związeczek. Instynkt jednak
klasowy wskazał członkom polskiego związku —
wbrew ma aczeniom jego zarządu — właściwe
miejsce i stanęli oni w jednym szeregu z kole
gami ze związku centralnego.
Położenie strejku stolarzy meblowych w
Poznaniu pozostaje niezmienionem.
Większa
część małych majstrów cennik podpisała, bo, pra
cując razem z czeladzią, wiedziała, że żądania jej
są usprawiedliwione, a przy panującej obecnie
drożyźnie nawet konieczne. Na ostatniem zebra
niu strejkujących dla niesienia skuteczniejszej po
mocy ojcom rodzin, znajdującym się w strejku,
uchwalono, że każdy członek pracujący płacić bę
dzie tygodniowo 25 fen. na dodatki. Skarżono
się też na stosunki zdrowotne po warsztatach.
Niektóre znajdują się w głębokich sklepach, a
czeladź często pracować musi wśród kur i króli
ków. W takich warsztatach muszą sypiać ucznio
wie. Strejk prawdopodobnie wskutek oporu wła
ścicieli większych warsztatów potrwa jeszcze dłuż
szy czas.

Ruch w Towarzystwach.
(Upraszamy sekretarzyt Towarzystw partyjnych o regu
lamę nadsyłanie sprawozdań z posiedzeńi.)

Katowice. Posiedzenie polskiego Tow. Socyalno-demokratycznego odbyło się w niedzielę
9 września. Po przeczytaniu sprawozdania z
ostatniego posiedzenia przez sekretarza tow. Biniszkiewicza zabrał głos tow. Cepe.nik, który
stwierdza, że na zebraniu nie było 100 osób,
tylko 80; dalej, że na tow. Adamka głosowało
70 obecnych a nie kilkadziesiąt. Do tych wywo
dów przyłącza się tow. Ludwig i dodaje, że i w
drugim punkcie, dotyczącym sądów rozjemczych,
jest niedokładność, gdyż zarzuty jego i Cepernika skierowane przeciw tow. Mieczkowskiemu —
który był na sądzie a sprawozdania w gazecie
nie umieścił - nie są w sprawozdanie dosta
tecznie uwzględnione. Tow. Adamek oświadcza,
że sprawozdanie jest skierowane przeciwku niemu,
że jest w niem zarzut, jakoby on stronniczo prze
prowadził głosowanie, dlatego czuł się zniewo
lonym podać sprostowanie do „Gaz. Rob.“, do
którego jednak Biniszkiewicz oświadczenie na
pisał, które jest skierowane przeciw nam na G.
Śląsku, jakobyśmy tu nie mieli wyrobionych prze
wodniczących. Tow. Biniszkiewicz oświadcza, że
tow. Adamek ujeżdża niesłusznie na uczuciach
górnośląskich towarzyszy. Sprawozdanie nie jest
skierowane ani przeciw towarzyszom śląskim,
ani też przeciw tow. Adamkowi; jako sekretarz
wypełniłem swój obowiązek sumiennie, oddając
wierne sprawozdanie z przeszłego posiedzenia.

To, co napisałem jest prawdą i inaczej pisać nie
mogłem. W dalszej dyskusyi zabierali jeszcze
głos tow. Mieczkowski, Ludwig, Adamek, Bi
niszkiewicz i inni. Tow. Cepernik stawia wniosek
o zamknięcie dyskusyi, który prawie jednogłośnie
przyjęto. Tow. Adamek oświadcza, że na tern
sprawa jeszcze nie jest załatwioną, trzeba teraz
sprawozdanie dać pod głosowanie, czy jest objektywne lub nie. Biniszkiewicz i Caspar! żądają,
aby głosowanie urządzić najpierw nad tym ustę
pem, gdzie się rozchodzi o wybór delegata a po
tem nad drugą częścią, dotyczącą sądów rozjem
czych. Adamek twierdzi, że całe sprawozdanie
jest zakwestyonowane i należy się nad calem
głosować. Biniszkiewicz natomiast oświadcza, że
to nie uchodzi, gdyż w ten sposób prawdziwego
rezultatu nie osiągniemy; jeden towarzysz bedzie
głosował przeciw sprawozdaniu z powodu tego,
a drugi z powodu drugiego punktu i w ten sposób
powstanie niejasność. Przy głosowaniu w jaki
sposób nad sprawozdaniem głosować, wypowie
działa się większość za podzieleniem sprawo
zdania. Tow. Caspar! stawia wniosek, by głoso
wanie przeprowadzić kartkami i aby głosowali
tylko ci, którzy są członkami i którzy byli obecni
na ostatniem zebraniu. W głosowaniu wzięło
udział 20 towarzyszy, z tych jeden głos był nie
ważny, 9 głosów wypadło w myśl protestu a 10
głosów wypowiedziało się, że sprawozdanie jest
objektywne. W ten sposób zostało sprawozdanie
zatwierdzone. Po tern głosowaniu towarzysze
będąc wyczerpani nad drugą częścią sprawozdania
głosować już nie chcieli, lecz żądali referatu.
Tow. Adamek przemawiał obszernie o Fer
dynandzie Lassallu, wzywając obecnych do ener
gicznej agitacyi za socyalizmem. W dyskusyi
przemawiał tow. Biniszkiewicz. Przy punkcie roz
maitości oświadcza tow. Caspar!, że poprzednio
urządzono głosowanie wykazało, że sprawozdanie
tow. Biniszkiewicza było objektywne i dlatego
mandat tow. Adamka jest nieważny. Z tego po
wodu stawia wniosek, aby na następne posie
dzenie stawić wybór delegata na porządek dzienny.
Tow. Trąbalski protestuje przeciw wnioskowi i
dziwi się, że po dwóch tygodniach przychodzą
towarzysze z takimi wnioskami. Tow. Caspar!
oświadcza w odpowiedzi, że żałuje, iż Trąbalski
nie może pojąć, że wniosek ten wynika konse
kwentnie z poprzedniego głosowania. Tow. Adamek
uznaje, że się musi odbyć ponowny wybór. Na
wniosek tow. Mieczkowskiego uchwalono urządzić
na niedzielę 16 t. m. nadzwyczajne posiedzenie
członków z porządkiem dziennym: wybór dele
gata na zjazd w Mannheimie.
Towarzystwo uchwala jeszcze wniosek, aby
sprawozdania z posiedzeń były wpierw przez ze
branie potwierdzane, nim zostaną w „Gazecie
Robotniczej“ ogłoszone. Około godz. 2 przewo
dniczący zebranie zamknął.
Sekretarz J. Biniszkiewicz.

P. s. Na zebraniu Towarzystwa w dnia 16
b. m. został wybrany delegatem na zjazd w Mann
heimie tow. Adamek. Z ogólnej liczby upra
wnionych do głosowania, która wynosiła 80, padło
głosów na tow. Adamka 40, na tow. Biniszkie
wicza 39, a jeden głos był próżny.
Brema. Towarzystwo Socyalistów Polskich
odbyło swe zwyczajne posiedzenie w czwartek 6
września. Tow. Trzaska miał odczyt o strejku
powszechnym (Dokończenie). W dyskusyi zabrał
głos tow. Adamczewski, dając ogólny pogląd na
znaczenie strejku powszechnego w państwie rosyjskicm w roku 1905. Tow. Berent obalał wy
wody, motywując swe poglądy tern, że strejk po
wszechny może jednakowo szkodzić jak i pomódz. Tow. Karwik wypowiedzi A się za strejkiem
powszechnym i dał jasne poglądy z history i
strejków wogóle a szczególnie jasne o strejku
powszechnym.
W wolnych głosach oznajmił tow. Berent,
iż otrzymał ud głównego zarządu z Katowic listy
składkowe na wysłanie delegatów na zjazd w
Mannheimie, ponieważ sprawa nie cierpi zwłoki,
więc na listy te zaczęto już zbierać a teraz stawia
wniosek, aby Towarzystwo uchwaliło a raczej za
twierdziło dalsze zbieranie składek. Przeciw temu
wnioskowi wystąpili tow, Adamczewski i tow. Kar
wik, objaśniając, że po złączeniu się P. P. S.
z niemiecką partyą socyaIno-demokratyczną wszy
stkie podobne rozchody winna pokrywać niemiecka
party a. Tow. Karwik postawił wniosek, ażeby
zebrane pieniądze wysłać a w przyszłości na po
dobne rozchody więcej nie zbierać. Wniosek
prawie jednogłośnie przyjęto.
Sekratarz Z. Adamczewski.

Berlin. Sprostowanie nadsyła nam tow. Ignacy
Kaczmarek na umieszczone w No. 74 „Gaz Bob.“
sprawozdanie, w którem zaznacza, że na zebraniu

Tow. Soc. Pol. nie twierdzi?, jakoby towarzystwo ber
lińskie miało również prawo wysłać delegata na zjazd
Mannchejmski, gdyż wie, że podług ustaw P. P. S.
wybiera zarząd P. P. 8 delegatów na zjazd N. P,
a po zapadłej ugodzie wybierają okręgi.

Zgromadzenia publiczne.
Katowice, 16. 9. 06. Na wiecu publicznym,
który się odbył w niedzielę po południu, zebrało
się około 90 osób. To w. Trąbalski wygłosił dwu
godzinny referat na temat: „Polityka kolonialna
rządu niemieckiego", w którym schłostał należycie
całą dotychczasową gospodarkę rabunkową tego
państwa.
. Na skutek wniosku tow. Adamka odstąpiono
od dyskusyi. Zgromadzenie uchwaliło natomiast
urządzenie składki na pokrycie kosztów, która
przyniosła 4 mk. i 6 fen.
Obecny na zebraniu policyant znów chciał
pokazać swą władzę nieograniczoną, jaką każdy
z nich na Śląsku posiada. Po zebraniu, za na
mową p. Kordy, zaczął się mięszać do spraw nieswoich, a mianowicie chciał zakazać zbierania
składki, jaką zebranie uchwaliło. Na energiczne
wezwanie trzykrotne gospodarza sali tow. Ludwiga,
aby policyant lokal opuścił, policyant oddalił się
jak niepyszny, a przed nim jeszcze p. Korda.
Bytont, 16. 9. 06. W niedzielę, 16 września,
po południu o godzinie 3 ej odbyło się przy licznym
udziale zgromadzenie ludowe w sali Domu związko
wego na Rozbarku pod Bytomiem, na którem prze
mawiał tow. Biniszkiewicz z Katowic na temat: „Dla
czego powinni się robotnicy politycznie i zawodowo
organizować?“
W swojej półtoragodzinnej mowie
tow. Biniszkiewicz przedstawił dobitnie, jak wielce
jest potrzebna proletaryatowi organizacja zawodowa
i polityczna, że nie wystarcza )eżeli robotnicy są tylko
zawodowo zorganizowani, że powinni i muszą się też
i politycznie organizowąć. Dalej mówca zachęcał
zgromadzonych do abonowania „Gazety Robotniczej,“
a zarazem krytykował klerykalne i narodowe pisma,
które tylko na soeyalistów napadają, zamieszczając o
nich różne bzdurstwa, których nie można stwierdzić,
czyniąc to w tym celu, ażeby ludzi od socjalizmu
odstraszyć. Następnie referent wyjaśnił, że socjalizm
nie jest taki straszny, jak go przeciwnicy malują, że
socjaliści nie są ludźmi, którym rogi wyrastają. Potem
mówca wykazał, że już Chrystus nauczał, jak się lu
dzie powinni kochać, że chciał ich wyzwolić z jarzma
niesprawiedliwości, głosząc, że mają miłować bliźniego
swego jak siebie samego, że dla tej sprawiedliwości
wszystko uczynił i ukrzyżować się dał, aby tylko
sprawiedliwość zwyciężyła. W dyskusji zabrał głos
pewien towarzysz, który wyświetlił zebranym jaka
niesprawiedliwość panuje w teraźniejszym ustroju ka
pitalistycznym i zkąd kapitaliści nabrali olbrzymie
swoje majątki.
Trzykrotnym okrzykiem na cześć
międzynarodowego socjalizmu zgromadzenie zamknięto.
Teofil.

za „Głosem Zagłębia“, w jak brutalny sposób
skrzywdzili kapitaliści ślusarza Franciszka Stychnę
z Sosnowca, pracującego przez pewien czas w
Laurahucie, a obecnie znów w tej samej hucie
spotkał podobny los ślusarza Roberta Bednarskiego
z Sosnowca. Nie mogąc pracy znaleść .ia miej
scu, Bednarski przyjął pracę w hucie Laury i
i pracował tam przez trzy miesiące. Obecnie
znalazł znów pracę w Sosnowcu, zapragnął więc
wrócić do kraju i poszedł v ubiegły piątek rano
do kancelaryi po swe papiery.
Inżynier Schmidt i szychtmistrz Pietrak kazali
mu przyjść ponownie ó godz. 11-ej przed poł.,
a gdy się spóźnił i przyszedł dopiero o 3/412, po
słali go po paszport na policyę. Tymczasem tam
go przyaresztoWano i nie wydając ani pieniędzy
ani paszportu, odstawiono do Sosnowca, a ponie
waż nie miał przy sobie żadnej legitymacyi, więc
władze moskiewskie wysłały go do Będzina, gdzie
pozostanie w areszcie dopóty, dopóki się nie wy
legitymuje.
Wiadomość powyższą podajemy na odpo
wiedzialność „Głosu Zagłębia“. Nie możemy
wprost uwierzyć, aby zarząd huty Laury i pulicya pruska pozwalały sobie na igraszkę z robot
nikiem, który żadnego przestępstwa nie popełnił
i nikomu w niczem się nie naraził. Wszelako
na Górnym Śląsku wszystko jest możliwe, nawet
to, czegoby gdzieindziej uczynić nie śmiała ani
polieya pruska, ani też klika -kapitalistyczna.
* Gospodarka policyjna na G. Śląsku zo
stała jaskrawo oświetlona w pewnym procesie w Za
brzu. Okazało się mianowicie, że jeden z policjantów
zabrskich utrzjmywał od długiego czasu stosunki ze
szpiclem niejakim Brunonem Porwikiem, którego wysyłał do kupców, abj ich sprowokować do popełnie
nia karygodnjch czynów. Przed sądem stawała jakaś
handlarka z ulicy Pawła z Zabrzu, oskarżona o prze
kroczenie przepisów procederu wyszynkowego. Oskar
żona oświadczyła, że w ów dzień, w którym ją po
licyant zapisał na karę, przebywał w jej interesie
agent Brunon Porwik, którego jej mąż ugaszczał
jako dawnego znajomego jeszcze ze szkoły. Porwik
nie zapłacił nic. Zawezwany przed sąd w charakterze
świadka, zeznaje w tym samym duchu, dodaje jednakże,
że występował z polecenia policjanta,
od którego odebrał 10 fen. w tym celu, ażeby po
szedł do interesu oskarżonej i napiwszy się piwa, ją
zadenuneyował. Za takie narzędzie dawał się już od
dłuższego czasu używać i wielu kapców zadenun
eyował. Na skutek takiegp zeznania wyraził nawet
sąd pruski swe zdziwienie z podłości świadka Porwika. Wydawało mu się wprost rzeczą niemożliwą,
ażeby ktoś mógł swego dawniejszego przyjaciela szkol
nego za 10 fen. zaprzedać. Oskarżona została uwol
nioną. — Ciekawiśmy, co stanie się z owym poli
cjantem, który innych ludzi napominał do popełnienia
karygodnych czynów? Każdy inny człowiek odcier
piałby ciężko podobne przewinienie. Czy dla poli
cjanta górnośląskiego znajdzie się ta sama miarka ?

* Jak walczą narodowcy? „Wiarus Polski“
pisze: Kopalnia „Shamrock“ (I i II) wysłała do
Polski pewnego socyalistycznego agi
tatora noszącego nazwisko polskie i znającego
język polski, by dla kopalni owej sprowadził ro
* Pan Piechulek obrażony. Przed sądem botników Polaków jako ciskaczy. Obiecują pono
procederowym w Katowicach rozpatrywano w pią najróżniejsze rzeczy".
Jak dotąd uchodzili socyaliści za jedynych
tek, 14 września ponownie skargę zecera Stroiń
skiego od „Górnoślązaka“ przeciw panu Piechni wrogów kapitalizmu, obecnie przerobił ich „Wiar.
kowi. Stroiński pracował przez kilka tygodni Polski“ na obrońców kapitału. A więc zgoda
w „Górnoślązaku“, nrgle Piechulek wypowiedział z nami „Wiarusie! Po co to występować jeszcze
mu pracę na 14 dni. Pomimo to wydalił jednak przeciwko socyałistom, kiedy cni tacy dobrzy?
* Oficerowie nie potrzebują dotrzymać
Stroińskiego już po 4 dniach. S. żąda teraz odszko
dowania mk. 32. Piechulek oświadcza, że miał przysięgi. Redaktor gazety duńskiej, wychodzą
prawo swego robotnika zaraz oddalić, gdyż ten cej w prowincyi szlezwickiej, „Flensburg Avis“
go grubo ob.aził w kawiarni „Monopolu“, wyra napisał, że oficerowie, którzy służyli w wojsku
żając się przy stole do swego kolegi Wicika: szlezwickiem i jako tacy byli poddanymi króla
„Patrz tam siedzi, a drukarze muszą go w sobotę duńskiego i jemu składali przysięgę wierności,
gonić za pieniędzmi.“ Dalej miał mu się wy dopuścili się krzywoprzysięstwa, przechodząc na
grażać zemstą. Świadek Wicik odgrażań nie sły stronę jego wrogów tj. Piusaków. Za to skazał
szał, tak samo nie słyszał pukania krzesełkiem i sąd pruski redaktora na 9 miesięcy więzienia.
napastowania Piechulka, pomimo, że przy Stroiń Sąd był zdania, że oficer pruski, cho
skim siedział. Zresztą oświadcza świadek, że ciaż złożył przysięgę królowi duń
w „Monopolu“ hałasu rob.ć nie wolno, gdyż skiemu, nie był obowiązany dotrzy
o spokój dbają kelnerzy. Przewodniczący pyta mać tej przysięgi.
* Zagadkowy wypadek. W Berlinie umarł
się Stroińskiego, czy nie przyznaje, iż Piechulka
obraził, wskazując nań palcem i twierdząc, że we wtorek wieczorem w pociągu na kilka chwil przed
w sobotę go ludzie gonią. Stroiński odpowiada, jego odejściem do Kolonii niejaki Tomaszewicz pod
że nie, gdyż to, co mówił, udowodni świadkami. dany rosyjski. Po zbadaniu nieboszczyka znaleziono
Sąd przyszedł do przekonania, że trzeba jeszcze przy nim 10 000 marek w złocie, banknotach i pa
jeden termin zwołać i wezwać dalszych świad pierach wartościowych wileńskiego banku hipotecznego,
ków. Stroiński wymienił zecerów Ciemięgę, Zię- zaszytych w ubraniu. Przypuszczają, że pieniądze te
taka i Matuszczyka. Przewodniczący oświadcza, pochodzą z napadów na banki, które w Rosji wyko
że jeżeli świadkowie twierdzenia Stroińskiego po nane zostały.
pią, to pan P. przegra; stąd radzi mu załatwić
* Patryotyzm płatny uprawiają nietylko pol
sprawę na drodze ugody.
skie mieszczuchy, ale również ich zacne kump?.ny
* Z praktyk kapitalistów i policy! górno niemieckie, pasione przez rząd pruski groszem
śląskiej. Donosiliśmy przed kilku tygodniami powszechnym.

KRONIKA.

Wydawca ibzot Biniszkiewicz, Katowice. Odpowiedzialny redaktor Kazimierz Rowecki w Katowicach.

Z Chełmży nadesłał inowrocławskiemu „Kuj
Bote“ pewien hakaty sta taką korespondencyę:
W Chełmży, gdzie Polacy przeciwko Niem
com walczą z wszelką zaciętością (?) ogłosił król.
budowniczy powiatowy submisyę na roboty ziemne
mularskie i ciesielskie domu mieszkalnego dla in
spektora szkolnego powiatowego. W tej submisyi
podali oferty trzej przedsiębiorcy budowlani z
Chełmży, jeden Niemiec z Kowalewa i jeden przed
siębiorca budowlany także z Chełmży, ale wybitny
Polak, Szymański. Różnica stanowiła około 100
marek i roboty oddano Polakowi. Fakt ten wy
wołał w Chełmży pomiędzy ludnością niemiecką
wielkie rozgoryczenie (tj. w kieszeni owego ha
li atysty). Przy rządowych budowlach powinni
tylko Niemcy być uwzględnieni. Rzemieślnik nie
miecki na Wschodzie i tak nie wzbudza zazdrości.
Rząd powinien tę sprawę dokładniej rozważyć, a
na przyszłość tego nie czynić.“
Z korespondencyi tej pokazuje się jaskrawo,
do jakiej zuchwałości doprowadził rząd hakatystycznych darmozjadów. Zdaje im się, że posiadają
przyrodzone prawo do tuczenia się kosztem pu
blicznych pieniędzy podatkowych. Otwartość tych
panów jest wprost zdumiewającą.
Wypowiadają oni swoje życzenia z taką bez
czelnością, jaką tylko u prostytutek napotkać
można.
* Bytom. (Zasądzeni na karę zaagitacyę przedwyborczą) zostali t. t. Paweł Cepermk, Franciszek Słupka, Franciszek Wolny, Paweł
Parczyk i Teodor Dłutko. Podsądni rozdawali odezwy
wyborcze na tow. Szołtyska w dniu 13 maja, w nie
dzielę po godz. 11-ej, gdy ludzie z kościoła wycho
dzili. Kilku ludzi miało tu podobno odczuć, jako
uprzykrzenie i przeszkadzanie w ich nabożnem roz
myślaniu. Zadenucyowtdi więc naszych towarzyszy
żandarmowi Nentwigowi, który sprawę doniósł prokuratoryi. Sąd skazał tow. Cepernika na 10, a resztę
oskarżonych każdego na 6 marek kary, a mianowicie
„ za grubą swawolę“. Wyższa instancja, do której
zaapelowano, potwierdziła wyrok z tein jednak umoty
wowaniem, że nie rozchodzi się o grubą swawolę,
lecz o wykonywanie publicznej pracy w niedzielę.

* Ukaranie bandytów. „Górnik“, organ
P. P. S. Zagłębia Dąbrowskiego ogłasza: W oko
licy Sławkowa grasowała od dłuższego czasu
zgraja bandytów, którzy w imieniu „spiskowo-bojowej organizącyi P. P. S.“ wymuszali na oby
watelach tamtejszych pieniądze, w razie zaś oporu
puszczali domy i zabudowania z dymem. Na
czele bandy stali: Molenda, Jurgała i Tylec, przed
laty członek P. P. S. Ten ostatni został zgładzony
obecnie z wyroku naszej organizacyi. Taż sama
kara spotkała innego bandytę, Augustyniaka, który
ohydne swe rzemiosło uprawiał na Zagórzu. Po
dobny los nie minie reszty bandytów, kalających
wielką chwilę rewolucyi.

Ofiary pracy.
* Zabrze. W kopalni „Królowej Ludwiki“ na
polu wschodniem w głębokości 340 metrów zdarzyło
się okropne nieszczęście. Obrywające się węgle za
sypały szleprów Janiczka, Góreckiego i Siedłowskiego.
Śpiesznie ruszono im z pomocą. Wydobyto ich ży
wych ale strasznie pokaleczonych. Jeden z nich uległ
zranieniu kości pacierzowej, dwaj inni odnieśli złama
nie kości i straszne rany w głowie. Spiesznie umie
szczono ich w lecznicy.

Kalendarzyk zebrań.
Katowice. Zebranie robotników, zajętych przy bu
dowlach i robotach ziemnych. We środę, 19 bm. o godz. 8-ej
w lokalu związkowym.

OGŁOSZENIA.
BREMA.
TOWARZYSTWO SOCYALISTÓW POLSKICH.

mr
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odbędzie się w czwartek d. 20 września o godz.
8 wiecz. na sali tow. Czarneckiego, Nordstrasse. 307.
Porządek dzienny:

1. Odczyt tow. Adamczewskiego: „Kwestya
kobieca."
2. Dyskusja.
2. Wolne głosy.
O liczny udział członków i gości uprasza

ZARZĄD.
vV drukami T. Morawskiej, Katowice G.-S.

