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Rok I

Organ Socyalistów Polskich
Gazeta Robotnicza“ wychodzi co sobotę. Przedpłata kwartalna wynosi na wszystkich pocztach państwa niemieckiego 90 fenygów. Zapisana jest w pocztowym katalogu
gazet pod „3. Nachtrag zur Zeitungs-Preisliste für 1891 unter s. polnisch Nr. 29a.“ Abonament miesięczny u kolporterów z odstawą do domu wynosi 30 fenygów.
Pod opaską z ekspedycyi kwartalnie w Niemczech i Austryi 1 markę 30 fen., za granicą 1 mr. 60 fen. — Cena ogłoszeń od wiersza trzyłainowego drobnego druku

20 fenygów. — Redakcya i ekspedycya znajduje się w Berlinie SW., Beuthstrasse 2, w podwórzu 4 piętro na lewo. Listy, przesyłki pieniężne i zamówienia na inscraty
przesyłać należy pod powyższym adresem do Władysława Kurowskiego.

Towarzysze!

Upraszamy Was o rozszerzanie „Gazety Robotniczej !”

Czas odnowić przedpłatę!
Od dnia 1-go lip ca rozpoczyna się nowy abo
nament kwartalny na ,,GAZETĘ ROBOTNICZĄ'6,
organ socyalistów polskich.
Czytelnicy nasi,
którzy nam pozostali wierni pomimo prześladowań,
na jakie są narażeni, wiedzą, co jest naszem dą
żeniem i jakie stanowisko zajmujemy we wszyst
kich sprawach publicznych. Sprawa nasza jest
wielką i świętą i potrzebnem jest współpracownictwo całego pracującego ludu. Prosimy też
usilnie naszych czytelników, żeby ze wszystkich
sił agitowali za rozszerzeniem naszego pisma
i rozpowszechnieniem naszych myśli, bo pismo
nasze jest najniezaprzeczeńszym wyrazem istnie
nia socyalistycznej partyi polskiej pod zaborem
pruskim. W około niego powinni się zgroma
dzać wszyscy towarzysze i starać się mu być
pomocnymi we wszystkiem. Wzywamy do tego
wszystkich ludzi, którzy chcą lepszej przyszłości
pracującego ludu i sprawiedliwszych form spo
łecznych.
Niech się starają o jak najwięk
sze rozpowszechnienie naszego pisma i o przy
sporzenie mu współpracowników.
W boju,
który mamy stoczyć z przeważającą potęgą
nieprzyjaciół robotników, potrzebnem nam jest
wszechstronne wsparcie moralne i materyalne.
O nie też odzywamy się przed rozpoczęciem
kwartału.
Robotnicy, Towarzysze!
Werbujcie coraz
nowych czytelników dla waszej „Gazety Robot
niczej“. Towarzysze! Każdy czytelnik „Gazety
Robotniczej“ powinien zarazem być naszym
współpracownikiem.
,,GAZETĘ ROBOTNICZĄ46 można abonować
na wszystkich pocztach państwa niemieckiego
za 90 fenygów kwartalnie.
Zapisana jest
w pocztowym katalogu gazet pod ,,3. Nachtrag
zur Zeitungs-Preisliste für 1891 unter s. pol
nisch Nr. 29 a.

„GAZETĘ ROBOTNICZĄ“ można dostać
w Berlinie u wszystkich roznosicieli gazet za
90 fenygów kwartalnie z dostawą do domu.
„GAZETAROBOTNICZA“ kosztuje wAustryi
przy sprowadzaniu pod opaską kwartalnie 75 krajcarów, które można przesyłać w znaczkach pocz
towych.
REDAKCYA.

Polityka Chudzińskich.
ni.
Póki warunki ekonomiczne dawały naszej
klasie ster życia i główną w kraju rolę, poli
tyka przez nią prowadzona miała swe chwile
blasku. Rządzące wewnątrz kraju klasy chciały
io panami i na zewnątrz, a w obec braku
mieszczaństwa w Polsce oraz niewoli ludu,
szlachta była niejako pasowaną na przedstawi
ciela interesów krajowych i polityki krajowej.
Nieszczęśliwy przebieg walk o niepodległość,
a co ważniejsza, zupełna zmiana w ekonomicz
nych warunkach naszego życia społecznego

w zupełności podkopały dawną rolę szlachty, także i tych, którzy bardziej są czuli na dobro
która zresztą sama powoli zaczęła się przeobra kraju, ale którym przedewszystkiem idzie o to,
żać, kapitalizując się i wchodząc do rodziny by się otrząsnąć ze wstrętu i niesmaku, wywo
międzynarodowej klasy przedsiębiorców i między łanego bardziej głupiem niż niecnem rzucaniem
się naszych pyskatych warchołów, wierzgających
narodowej szacherki.
Od tej chwili myśl o walce na zewnątrz jak błazny i mimo woli wywołujących rumieńce
ustąpiła miejsce rozpaczliwym usiłowaniom utrzy wstydu u rozsądniejszych obywateli kraju.
To też, mimo oznaków upodlenia i rozkładu
mania się przy swem uprzywilejowanem stano
wisku wewnątrz kraju.
Wobec groźby, że moralnego, jaki się zawiera w receptach poli
uwolniony z pętów poddaństwa lud nasz może cyjnej polityki pana Chudzińskiego, nie napa
wylęgnąć samodzielną myśl polityczną, podąża damy na osobistości z drobnego mieszczaństwa,
jąc do wyzwolenia się zarówno politycznego które jak niewinne dziewczęta nieraz bez złej
jak i ekonomicznego, nasze klasy posiadające myśli otwierają swe ramiona dla zużytych lubież
usiłowały przynajmniej wewnątrz kraju nadal ników, również niewinnie bo nieświadomie idą
utrzymać legendę polityki szlachecko-patryotyc- po drodze zużytej i odumarłej moralnie szlachty.
kiej, by w ten sposób być niejako stróżem Im się zdaje, że polityka lojalizmu i policyjnej
myśli ludowej, jej kontrolerem i strażą, nie po rezygnacyi jest jedynem an tydo tum na warcholzwalającą jej zbliżyć się do europejskiej myśli stwo i błazeńskie krzykactwo „Gońców“ i t. d.
robotniczej, zdążającej do zniesienia wszelkiego Tymczasem, wykazaliśmy już to, Chudzińska po
ucisku, wszelkiego wyzysku i wszystkich form lityka Kościelskich, Komierowskich i spółki
jest dalszym ciągiem, nową formą błazeństwa
rządów klasowych.
I czego pod tym względem nie używały nasze patryotyckiego .zbankrutowanych klas posiadają
klasy posiadające ? Oddały one na łup klery cych. Jest to ta sama sztuka, tylko na inny
kalizmowi Szlązk, by z duchowieństwa uczynić manier! I tak dalece jest to ta sama sztuka,
posłuszne narzędzie swej polityki klasowej. Ma że nasi politycy, którzy dziś na swe konfedeczały ręce w każdej intrydze policyjno-dyploma- ratki nakładają pruskie pikelhauby, zaczynają
tycznej, w każdej awanturze warcholskiej, wcią już puszczać w ruch patryotyckie dzwonki bła
gającej nasz kraj na pole samolubnych 'i nie zeńskie, krzycząc, że to krucjata polska....
cnych kombinacyj gabinetowych, byle tylko roz (polsko-pruska chyba) na Moskwę. Już ksiądz
legał się w kraju dzwonek patryotyczny. Wre Jażdżewski wypolerował patryotycznie dekla
szcie gdy z jednej strony to kłamliwe warchol- rację komierowską, a „Orędownik“ w jednym
stwo i ten patryotyzm komedyancki zaczęły z „Gońcem“ chórze stanął w obronie posła
w kraju wywoływać oburzenie i niesmak, pod Jażdżewskiego w obec sarkań ogółu Koła pol
czas gdy z drugiej rządy, odgadując bezsilność skiego ! A nasza publiczność zalewa się od
i rozkład moralny naszych klas rządzących, wy brawa, nasze Bartki chcą znowu być zwycięz
stępować zaczęły coraz bezwzględniej — w tak cami dla tern większej chwały korony pruskiej,
zwanej polityce polskiej zjawił się zwrot ku nie wiedząc i nie rozumiejąc tego, że wobec
polieyjno-pokomej taktyce, skarbiącej sobie łaski dzisiejszego położenia Europy, wobec wzrasta
rządów obietnicami walki przeciw „przewrot jącej świadomości ludów, carat rosyjski będzie
musiał iść ręka w rękę z cesarstwem niemieckiem.
nym“ elementom, przeciw socyalizmowi.
Ale nietylko głupią jest ta polityka, jeno
Jak temu lat sto polityka polska poddała
i
obłudną
oraz i fałszywą. Jest ona głupią ze
się najazdowi obcych mocarstw i rozbiorowi
kraju, byle tylko uniknąć zmniejszenia przywi strony nieświadomej naszej publiczności, która
leju szlachty w jej rządzie nad ludem, tak dziś sądzi, że dosyć jest dobrze bić hołubce, by
zarówno w Kongresówce, jak w Galicy i lub prowadzić polską politykę. Ze strony zaś Koła
Poznaniu zaczyna się peryod jawnej rezygnacyi polskiego, świadomych naszych przewódzców,
i stania — „wiernego stania“ —- przy rządach jest ona nikczemną, obłudną, która wystawi
policyjnych, by utrzymać lub przynajmniej prze kraj na nowe prześladowania, na nowe próby
dłużyć przywilej własności nad pracą ludową. germanizacyjne, bo rządy nie będą tak naiwne,
Dziś wszakże zjawia się nowy widok przed by nie widzieć tego wciąż wzrastającego rozkładu
oczyma naszemi. Podczas gdy sto lat temu moralnego naszych prowodyrów politycznych.
drobni mieszczanie nasi dawali Kilińskich, któ
Nie traćmy jednak ducha! Cóż z tego, że
rzy swoje interesy łączyli z interesami ludu, w gardłach naszych polityków coraz bardziej
dziś nasze drobne mieszczaństwo ma wodzów chrypnie krzykliwe hasło „.leszcze Polska nie
w Szymańskich, którzy pod sztandarem policyj zginęła“ ? I... niechaj już żadne echo nie pow
nych denuncyacyi wiodą naszych rzemieślników tarza nam krzyków, które umarli starają się
do najbardziej wstrętnej i najbardziej nikczemnej wykrztusić.
polityki, jaką kiedykolwiek w kraju naszym
Nowa rodzi się Polska, Polska ludowa, Pol
ska robotnicza, pełna siły młodzieńczej i woni
prowadzono.
Jest to zrozumiałem po części: sto lat temu wiosennej, Polska, która nie chce przywilejów
chciano wyzwolić lud, ale nie jego pracę. Dziś ani wyzysku pracy ludowej, Polska niewinna
chcą uniezależnić robotnika, chcą uczynić go panem krzywd ludowych, jak dziecko z uśmiechem
jego pracy, więc nasi panowie majstrzy, kła szczerości i z wyciągniętemu rękoma ku rów
niający się batu kapitalistycznemu, chcą wszel- ności, wolności i sprawiedliwości.
Ta Polska się rodzi i żyje w sercach i umy
kiemi środkami zatrzymać w swem ręku tę nie
wielką garść robotników, przed którymi drzwi słach uświadamiającego się ludu robotniczego,
fabryczne się zamknęły.
ona żyje w dzielnej choć nielicznej jeszcze armii
Ta polityka chciwości i zaślepienia, którą socjalistycznej.
proWadzi nasze drobne mieszczaństwo i ci z rze
Pan Chudziński
w tym względzie po
mieślników, którzy wstydzą się słowa „pracu dobny zarówno do wyposażonych jak i Chudziń
jących“, by się ustroić w szatę „przemysłowców“, skich polityków naszych — uważa, że socjalizm
ta polityka, powtarzamy, przyciąga do siebie ma u nas dotychczas „wstrętną“ formę. Widocz-

ie ma on na myśli brak wszelkich frazesów
patryotyckich wśród naszych towarzyszy, brak
tych błazeńskicli dzwonków warcholskich, w które
się stroją wszystkie nasze stronnictwa polityczne.
I czyż nie mieliśmy racyi upatrywać w głosach
panów Chudzińskich tylko dalszy ciąg tej samej
polityki, którą oni potępiają? Ale komedyancki
patryotyzm wszedł już w krew i ciało naszych
polityków i nie są oni w stanie zrozumieć ludzi,
którzy w swej polityce, trzymając się tylko
drogi prawdy, nie używają sztuczek wstrętnych,
mających obieg w nieświadomych jeszcze rze
telnej polityki polskich masach pracujących.
Socyaliści polscy — panie Chudziński — przyjęli tę „wstrętną“ to jest bez reklamy i fra
zesów formę propagandy dla tego, że im szło
szczerze o wytworzenie nowego stronnictwa ro
botniczego w kraju naszym, któreby miało swoją
samodzielną politykę i któreby o swych włas
nych siłach szło. Nie jesteśmy w tym wzglę
dzie podobni do orędowników naszego drobnego
mieszczaństwa, które wprawdzie głośno mówi
0 mieszczaństwie, ale które przy każdej sposob
ności szuka sobie miejsca w orszaku pańskim
1 idzie z panami nawet tam, gdzie jawna jest
•zdrada interesów ludowych. I na co nam trzeba
było frazesów i komedyi? Czyż nie byliśmy
pewni swego ?
Czyż choć raz zwątpiliśmy
w zwycięztwo nasze? Czyż nie powtarzaliśmy
ciągle: baczność towarzysze, dawna polityka
polska bankrutuje; zorganizujmy się, by objąć
spadek po przeszłości i nie pozwólmy na to, by
lud nasz coraz bardziej a bardziej marniał....
Czyż nie taką była zawsze mowa nasza?
I oto dziś my zostajemy wierni sztandarowi
wolności, sztandarowi walki o wyzwolenie na
szego ludu, a ci, co przeciw nam w imię ojczyzny
i patryotyzmu walczyli, uciekają do stóp poli
tyki rządowej, jawnie głoszą o wyrzeczeniu się
związku z ludami litewskim i rusińskim, śmieją
się szyderczo, mówiąc o Szlązku i radzą tylko
schronić się pod skrzydło opiekuńczego orła
czarnego, by ztamtąd ciskać maczugi policyjne
na socyalistów. I oto co nam mówią oni:
A gdyby nawet można było mieć Polskę, to
rządy w niej będą takie jak galicyjskie, to jest
przywileje dla szlachty a nędza i ucisk dla
ludu. To pan Chudziński mówi i ma słuszność.
Nie rozumiemy jednak, dla czego uciekając
z pod bicza szlacheckiego, mamy nastawiać
plecy nahajkom bismarkowskim ?
Nie rozu
miemy tylko, jaką ulgę przyniesie ludowi ta
okoliczność, że nasze sępy pańskie z pod skrzydła
orła czarnego nań rzucać się będą. Czy ze
swego czy z cudzego gniazda sępy te łowić
będą pracę ludową; recepta Chudzińska nam
ulgi nie przyniesie.
Niepotrzebnie więc pan
Chudziński przybiera maskę obrońcy krajowego,
gdy mu idzie wszak tylko, by nasza szlachta
a raczej „ci co się dorabiają“ (roszkoszne to
określenie!) mogli używać przywilejów bez troski
o „zarazę socyalistyczną“.

W POGONI ZA BIEDĄ
7)

przez

Iwana Franka.
(Dokończenie).

VIII.
— Do ciężkiej szkoły oddałeś mię, Boże
Wprowadziłeś mię do tego uniwersytetu biedy
i drzwi za mną zatrzasnąłeś! Czy myślałem
też wczoraj, tak lekkim krokiem uchodząc z oj
czystego dworu, że dziś powrócę do niego z wię
zami na rękach, zbity, wzgardzony, porównany
z najniższymi i wobec nich nawet uniżony, bo
zbrodniarz! I jakże prędko ta szkoła napełniła
ciało moje cierpieniem a duszę rozpaczą!
Tak myślał pan, postępując pośród hajduków
na dziedziniec swego dworu. Na ganku siedział
nowy pan — on wiedział, kto to był w jego
własnej postaci, — lecz usta miał zamknięte,
zobaczywszy niezwykły pochód, wyszedł naprze
ciw niego. Spojrzał spokojnie, z wyrazem po
litowania na trupa i na winowajcę, długo wpa
trywał się w niego swymi łagodnymi oczyma,
wreszcie zapytał:
— Dla czegóż zabiłeś mego rządzcą ?
Pan czuł, że na słowie „mego“ głos jego
drgnął niepewnością i domyślił się, że i nowego
pana pomimo zmienionej postaci pasmo świado
mości swego ja nie zostało przerwane, tylko

Nie odbierzemy jednak szlachty i innej wiel
możnej klienteli panu Chudzińskiemu! Dzięku
jemy mu tylko ślicznie za zrobione wyznanie,
ozem mogą być i czem byłyby szlacheckie rządy
polskie! Ody kto z nas to mówił, ogłaszano
go zdrajcą. Teraz nauczeni „Gońcami“ i poli
tyką Jaśnie Wielmożnych z Galicyi nawet drobni
mieszczanie to twierdzą.
Musimy teraz robić Chudzińskim jedną uwagę:
Takie będą rządy klas posiadających i dla tego
też trzeba i w naszym kraju ochoczo pracować
około organizacyi mas pracujących, by i u nas
doprowadzić prędko lud do możności objęcia
sterów rządowych! Teraz i pan Szymański
zrozumie, dla czego chcemy ludowej polityki
i dla czego tylko ludową Polskę na celu mieć
możemy.
Czy drobne mieszczaństwo usłucha głosu
pana Chudzińskiego? Czy zwiąże się ono z po
lityką Kościele kich i kompanii?
Wątpimy,
by ono dłużej zostawało pod czarem pana Rze
peckiego ; wstrętne wybryki i krzykactwo takich
patryotów nie mogą nie stać się ohydnymi dla
każdego poważnego obywatela kraju, nie zamy
kającego oczy przed przepaścią, na której stoimy.
Do wyboru więc dwie są drogi: albo iść
razem z polityką rezygnacyi i policyjnej pokory,
na jaką weszły nasze klasy posiadające, chciwe
dobrej ceny na ziemię, ofiarowaną przez komisyę
kolonizacyjną.
W takim jednak razie nasze
drobne mieszczaństwo zginie śmiercią hańbiącą,
która czeka i naszych prowodyrów politycznych.
Na drodze politycznej zostanie ona tylko echem
obozu pańskiego, a w życiu ekonomicznem czeka
ją zaguba z rąk swych sojuszników pańskich,
którzy chyba tylko dla upiększenia zostawią
sobie na okaz zbiorek naszych rękodziel
ników, tak samo jak dawniej magnaci dawali
przytułek części drobnej szlachty, zaprzęgając
ogół takowej pod jarzmo niewoli czynszowej.
Albo też nasi drobni mieszczanie otworzą
oczy i zrozumieją, że przyszłość kraju naszego
związaną jest z losem naszej organizacyi robot
niczej, a wtedy zrzekną się swych zachcianek
przywileju, by zasiąść około dobrze zastawio
nego narodowego stołu równości!
Jakąkolwiek drogę wybierze nasze drobne
mieszczaństwo — nie zmieni to biegu wypadków.
Jeśli tłuste krowy nie mogły powstrzymać roz
woju mas ludowych, to i Chudzińskie ryczenie
nie zagłuszy sumienia ludowego.
Ono budzić się będzie coraz silniej i coraz
liczniejsze gromady pracowników polskich wy
chodzić zaczną z nocy ciemności, żądni światła
prawdy i praw swoich. Niedalekim jest ten
czas, gdy głos ludowej polityki potężniejszym
odezwie się echem na ziemiach polskich, a wtedy
zarówno na Szlązku jak i na Księstwie, zarówno
w Galicyi jak i za kordonem odezwie się jeden
głos silny i rnęzki, który dla dawnej polityki
polskiej będzie pieśnią grobową, ale zarazem
usta tak samo były zamknięte jak u niegoI odrzekł pan:
— Zabiłem, bo tak było trzeba.
— Cóż on zawinił ?
— Nad niższymi okrutnik, przed wyższymi
kłamca, o siebie tylko dbał.
— Lecz cóż on tobie uczynił ?
— Mnie ? Kazał mię bić za spóźnienie i —
— I co ?
Pan milczał, nie mógł opowiedzieć rozmowy
zabitego z sąsiednim rządzcą.
Tymczasnm przywołano stróżów prawa, któ
rzy od wczoraj jeszcze przebywali we dworze,
gdyż indagowani przez nich przestępcy nie mogli
iść, a fury trudno było dostać. Ci wzięli no
wego przestępcę w swe ręce.
— Za coś zabił rządzcę ?
— Bo tak trzeba było.
Więcej nie mogli się od niego niczego do
pytać.
c — Czekaj, zaraz ty nam więcej wyśpiewasz!
— rzekli i zaczęli go indagować po swojemu.
Lecz chociaż krew tryskała z przewiązanych
batogiem palców, chociaż rozpaloną szyną po
opalano mu łytki, a namoczonymi w soli sznu
rami skrajano do krwi plecy, — nic więcej
nad te słowa z niego nie wydobyto. Dopiero
nad ranem, po odbytych męczarniach, złożono
powiązanych delikwentów na drabiniasty wóz
i odwieziono do miasta.
Gdy wyjeżdżali ze wsi, zabrzmiały dzwony

pieśnią tryumfu
robotniczej!

życ ia dla rodzącej się Polski
Es.

Dola robotnicza.
Cła zbożowe jeszcze ciągle obowiązują
w Niemczech pomimo protestu ludności robotwe wszystkich okolicach Niemiec. Widoki co
do zbiorów nie polepszyły się a również nie
słychać o większych transportach zboża z za
granicy. To też ceny zboża pozostają te same
a nawet podskoczyły o 50 fen. na tonnę (1000
kilogramów), gdy się dowiedziano, że zagranica
zakupuje zboże w Rosyi po cenie wyższej niż
niemieckie, po odliczeniu cła. Wzmaga się też
konsumcya kartofli z powodu podrożenia chleba,
ale tu znów z powodu złego powietrza w roku
zeszłym pozostały zbyt małe zapasy a dużo kar
tofli potrzebują też w gorzelniach. Ceny kar
tofli są teraz dwa razy tak wysokie jak w roku
i dochodzą do 5 marek za centnar. Można
sobie wyobrazić rozpacz niejednej żony robot
nika, gdy chwyta się ostatecznego środka żyw
ności — kartofli i znajduje, że i te są zbyt
drogie. W okolicach Berlina zdarzyło się na
wet, że żony robotników zrobiły formalną re
woltę na targu z powodu, że chłopi żądali po
65 fenygów za liter kartofli. Z rozmaitych okolic
Niemiec też donoszą, że ceny kartofli podska
kują z powodu wywozu za granicę. W ogóle
kartofle dosięgły teraz ceny jakiej nie miały od
niepamiętnych lat.
Z Górnego Szlązka piszą do berlińskiej
„Freisinnige Ztg.u Przed dwoma laty koszto
wał tu funt mąki 9 fenygów, obecnie kosztuje
17 fenygów; 1 centnar kartofli kosztował wów
czas 1,80 teraz kosztuje 3,50 marek; 1 funt
masła kosztował wówczas 70—80 fen., teraz
jednak kosztuje 1,10—1,20 mr.; funt mięsa
wołowego 45 fen. zamiast teraz 65—70 fen.
Otóż rodzina robotnicza złożona z 5 osób po
trzebuje na tydzień przynajmniej 25 funtów
mąki, co kosztuje 4,25 mr., czyli obecnie o 2
marki więcej; 1 funt masła = 1,20 m., czyli
o 40 fen. więcej; 1 centnar kartofli — 3,50m.
czyli o 1,70 m. więcej: w ogóle 8,95 m. czyli
4.10 marek więcej niż przed dwoma laty.
0 mięsie nawet jeszcze mowy nie ma.
Jak górnik przy miesięcznym obrachunku
po strąceniu wydatków na oliwę, materyał,
kary, dostanie 70 m., to jest to już dużo. A na
rok czyni to 840 marek. Z tego musi wydać
na wspomniane 3 artykuły żywności: mąkę,
masło i kartofle 484 marek czyli o 221,40 m.
więcej niż w roku 1889. — Gdzież jeszcze po
zostają wydatki na inne środki żywności, ubra
nie, pomieszkanie i podatki.
Pomimo tego, że robotnicy po strejku otrzy
mali podwyższenie myta o 18 procent, to teraz
przy znacznie podwyższonych cenach żywności
jest im daleko gorzej. — Co na to p. major

z wieży wiejskiej cerkwi na znak, że wkrótce
odbędzie się pogrzeb. Czas był roboczy, więc
ksiądz kazał z rana wynieść na cmentarz trupy
żony i syna Hryćka, by je pokropić i pocho
wać, zanim rosa zejdzie z siana. Przy dźwięku
tych dzwonów, których nigdy nie miał już sły
szeć, skatowany przestępca zapłakał pierwszy
raz ciężko i boleśnie. Czuł, że mu serce taje,
że ciało jego złamane, że wszystko skończyło
się dla niego na świacie i nie pragnął już ni
czego więcej, jak tylko spocząć jak najprędzej
obok swej niańki i swego braciszka.
IX.
Pól roku upłynęło od tego dnia, gdy przez
ulice stołecznego miasta ku wzgórzu za miastem
ciągnął ogromny orszak ludzi. W otoczeniu
uzbrojonych siepaczów jechał wóz, na którym
przykuty siedział człowiek blady, zmęczony
1 przedwcześnie zwiędły. To był zabójca rządzcy,
zasądzony na śmierć, którego oto prowadzono
za miasto, gdzie czekała nań szubienica.
On oczywiście od dawna znał co go czeka
i nie okazywał trwogi. Zdawało się 'nawet, że
pragnął śmierci, inni zaś mówili, że to proste
bydlę o tępych uczuciach, i że spokój ten to
idyotyzm i nic więcej.
Obok winowajcy stał ksiądz i gadał mu
długo i przekonywująco do sumienia, gadał
o skrusze, o pokucie za grzechy w życiu

Szmula, reprezentant tego okręgu ? (Nie w iemy,
ale pfzy głosowaniu w izbie poselskiej nie był
obecnym. Red. „Graz. Rob.“).

Korespondencye.

i o sprawiedliwości boskiej, połączonej z miło
sierdziem niezgłębionem. Lecz winowajca czy
to z idyotyzmu, czy z zatwardziałości nie słu
chał czy nie rozumiał tych nauk.
Patrzcie, ani razu się nie przeżegna —
krzyczały za nim stare dewotki. — Idź, idź
bezbożniku! Djabłuś duszę zaprzedał, wkrótce
się dostaniesz w jego pazury!
— Takiego porządnego, uczciwego i przy
jemnego człowieka zamordował i to zupełnie bez
dania racyi i ani krzty żalu — gadali inni.
— Wiecie, gdyby był skruchę okazał, to
może byliby mu złagodzili karę.
~— E, a ja zawsze mówię, że tu, osobliwie
tu nie można mieć najmniejszego względu.
Raz chłopstwu popuścić, to Bóg wie, na co się
ono odważy.
Pan słuchał tych rozmów, lecz serce jego
było spokojne, nie oburzało się i nie buntowało
się. On rozumiał, że ci ludzie nie wiedzą co
mówią i litował się nad nimi.
Naraz poczuł, że ktoś dotkną się jego ra
mienia. Obrócił twarz i ujrzał obok siebie tego
samego młodzieńca, który ongiś zaprowadził go
do chłopskiej chaty. Twarz młodzieńca była
jasna, promieniejąca. On rzekł:
— No cóż, przebyłeś szkołę?
— I dochodzę do kresu — dokończył pan.
— Próba twoja skończyła się. Może chcesz
wrócić napowrót do życia, do swego dworu V
— Rzucony pod koła machiny społecznej,

zgruchotany i zmiażdżony miałbym żyć dalej ?
Pragnę końca.
— No, to do widzenia!
Lecz pan siedział pogrążony w myślach i nie
słyszał tych ostatnich słów. Perspektywa życia,
dawniejszego życia tak dawno już znikła z przed
jego oczu, że w pierwszej chwili przy słowach
młodzieńca on nawet uwierzyć nie mógł w jej
istnienie, w jej możność. Lecz w następnej już
chwili odżyły dawne wspomnienia, z ponurej
ciemności wybłysnęła niezniszczone miłość do
życia i on mimowoli wyciągnął ręce w stronę
młodzieńca i krzyknął:
— Ach, nie!... Daruj!... Chcę żyć! chcę
wrócić do tego, czem byłem. Chcę kochać, cier
pieć i walczyć!
Lecz młodzieńca już nie było przy nim,
a słowa jego niezrozumiałe i dziwne, nowe tylko
wzbudziły złorzeczenia wśród dewotek.
— Djabła woła, by go wybawił.. . chce
żyć rozbójnik !
— Obłąkany — mówili inni. — I takich
ludzi wieszają, zamiast ich wziąć pod kuracyę!
— Wilka, czy zdrowego czy wściekłego
zarówno zabijać trzeba. A tutaj szczególnie

Paulsdorf pod Zaborzem. Do korespondencyi
"z Zaborza, w której opowiedziane było o zasą
234 wychodźców przybywa do Królestwa dzeniu Ludwiki Długoszowej na zapłacenie 10
napowrót z Brazylii za staraniem ks. Chełmic- marek za to, że nie umiała mówić po nie
kiego i p. Glinki, którzy byli w Brazylii i po miecku, pozwólcie mi też podać fakt jako jeden
starali się o środki dla nieszczęśliwych wychodź z wielu, który posłużyć może za przykład, jak
ców. Na takie rzeczy u nas znajdzie się pieniądz tu u nas trudno przyjmuje się niemiecczyzna
w głębi kieszeni kapitalistów, którzy wychodź i jak ludzie z powodu nauki w obcym języku
ców będą pokazywali dla odstraszenia ludności nie mogą się nauczyć ani czytać ani też pisać
od dalszej emigracyi. Czy jednak panowie „do czy to po niemiecku lub też po polsku. W tych
broczyńcy“ lub ich narzędzia pomyśleli nad tern, dniach otrzymałem od jednego kamrata kartkę,
co zrobią ci, którzy teraz wracają pod obuch na której stało:
carski i narodowy bat wyzysku? Ziemi albo
„klakę mein vor N. . . N. . . hier.
nie mieli albo też ją sprzedali i wracają bied
21. Abril Var komtrol nahmitak Vor 5 Ur
niejszymi niż byli przed wyjazdem; w prze
kekang Vier Vejk Im falte Hat. Hier ge
myśle znajdą może robotę, ale tylko kosztem
scheit. Franzzech, tu lopf. tuh hast ganüsch,
obniżenia płacy robotników, jeżeli to jeszcze
tu esl Varscht tuch Soltat ja oter nich. tu
możliwe. Pozostaje więc tylko praca przy roli
bist tum. tuh bist esl tu biste tromba. oter
we dworze, z której wyżyć nie można. W tanich ein jahr.
Jetz auf der V ejk tuch
kiem położeniu rzeczy powrót emigrantów nie
Schneikerei tei. So krischte tuch Schneikerei
będzie działał dość odstraszająco, lecz owszem
feine koste zahl wir Vier dir geh tuch Vek.
tylko przekona ludność o beznadziejności jego
mal feine Schneikerei tei feine Rog zarizz ja
położenia w obecnym porządku społecznym. .. .
du feine Vejk Jwar fal tir Jwarte — dir
Ein — frei Hentuch Schabkop.“
Jak się rozchodzi o większych właścicieli
Kochani czytelnicy, to ma być skarga do
ziemskich lub fabrykantów, to bardzo łatwo
władzom się udaje stwierdzić, że istnieje potrzeba Schiedsmanna, ale kiedy nikt nie rozumie, co
to ma znaczyć. Mogę wam zaręczyć, że podob
pomocy państwowej przez cła lub podatki albo
też przez zaliczki pieniężne; inna rzecz, gdy się nych przykładów mamy dosyć, a temu są winne
rozchodzi o robotników, to najlepsze okulary teraźniejsze nauki po szkołach, gdzie koniecznie
z Polaków chcą zrobić Niemców. Winni są
nawet nie pomogą i władze oświadczają, że nie
ma biedy. Tak jest teraz z panującą drożyzną, wprawdzie rodzice, że nie pouczają swych dzieci,
której rządy nie chcą uznać, tak samo też było ale z drugiej strony znów mamy zbyt ciężką
z tkaczami szlązkimi. Tamże w powiecie kłodz pracę, byśmy jeszcze mogli swoje dzieci pouczać.
Powinni się jednak rodzice o ile możności sta
kim i waldenburgskim powstał w zimie głód
rać o wykształcenie dzieci w języku rodzinnym,
i bardzo wiele osób wystąpiło z publicznemi
odezwami, aby wspierano umierających z głodu... zamiast jak teraz, że choć rodzice umieją czy
pracujących tkaczy.
Natychmiast jednak tać, to jednak niedbają o pouczanie swoich dzia
zebrała się garść burżuazyi, która na zgroma tek, bo mówią, Ż8 tam jest nauczyciel na to,
Smutne następstwa mają
dzeniu publicznem oświadczyła, że nie ma nad by dzieci pouczał.
zwyczajnej nędzy między tkaczami w Eulen- takie słowa, bo gdy takie dzieci podrosną, to
gebirge (ci ludzie są już oswojeni z nędzą), widzimy, że mało co umieją. Starajmy się tedy
a władze zabroniły urzędnikom i nauczycielom, 0 swoje dziatki, aby się przynajmniej czytać
żeby nie pomagali pastororowi Klein w niesie nauczyły, bo przez czytanie człowiek zostaje
niu pomocy tkaczom. Teraz znów donoszą ga oświecony. Jak wiele z naszych towarzyszy
zety, że z pieniędzy, które wpłynęły w powiecie żałuje, że nie umieją czytać „Gazety Robotniczej“....
Wasz znajomy.
waldenburgskim dla cierpiących nędzę tkaczy
ręcznych w kwocie o 992 marek, wydano tylko
—
Lwów, 20 czerwca. Minęły — zdawało
5157 marek; resztę 764 zachowano na przy się bezpowrotnie — czasy „świętej inkwizycyi“,
szłość. Tą notatką dziennikarską zapewne chcą
1 dziś z oburzeniem wspominamy smutne dzieje
udowodnić, że składki dla tkaczy choćby w części tajnej a jednak tak strasznej władzy „czar
były nie potrzebne. Lepiejby zrobiono w myśl nych duchów “ (zwanych Jezuitami), z wstrę
tych, którzy się do składek przyczyniali, gdyby tem odwracamy się od tych czasów, w których
te 764 m. natychmiast rozdano między najbied każda myśl swobodna, dążąca do wyswobodze
niejszych, zamiast je przechować dla przyszłych
nia ludzkości z pod gniotącego ją jarzma ciem
czasów głodowych. W ten sposób nie przeko noty, skazaną była na prześladowania ze strony
nuje się nikogo, że nie ma nędzy między tka tych wszechpotężnych — ongi — członków
czami ani też, że jej nie było w zimie.
świętego kościoła katolickiego. U schyłku dzie
więtnastego wieku, gdy postęp ogarnia coraz
szersze masy, rozwiewa ciemnotę i prowadzi
ludzkość ku światłu, „czarna banda“ przy po-

exemplum est statuendum.
I zwolna jak różnobarwna rzeka posuwał się
okropny pochód wzdłuż ulicy, czem raz bardziej
zbliżając się do fatalnego celu.*)
*) Trzeba dać odstraszający przykład.

mocy zidyociałych magnatów, drogą intrygi
i tajnej organizacyi, sięga znowu po władzę,
chcąc zatopić swe szerzące gangreny pazury
w odradzające się ciało społeczeństwa.
Przed miesiącem podniosły dzienniki, z wielką
jednak ostrożnością, że 00. Jezuici organizują
w całym kraju z młodzieży szkół średnich i aka
demickiej jakieś tajne stowarzyszenie, którego
głównym celem, „szpiegowanie i donoszenie za
pomocą szlachetnej denuncyacyi o wszystkiem,
coby się działo lub też mówiło między mło
dzieżą, przełożonym tajnego stowarzyszenia“.
Po okazaniu się takiej notatki w dzienni
kach, gdy między innemi doniesiono, że jednym
z „naczelników“ stowarzyszenia jest ksiądz Jugan, katecheta gimnazyum Franciszka Józefa,
wytoczył dyrektor tegoż gimnazyum śledztwo
i przekonał się, że podana dziennikami wieść
jest zupełnie prawdziwą, ale — nie mógł z tego
zrobić żadnego użytku, bo — okazało się, że
na czele organizacyi, stoi najwyższa władza kra
jowa szkolna, mianowicie pan namiestnik i wice
prezydent rady szkolnej krajowej Dobrzyński.
(Ten ostatni zawdzięcza karyerę swoją służalstwu wstecznej magnateryi galicyjskiej, której
przedpokoje wycierał połami swojego fraka).
Śledztwo zostało zaniechane, mimo istnienia fak
tycznego tajnej organizacyi, wbrew istniejącym
ustawom.
Organizacya ta nosi nazwę: „Kongregacya maryańska“ a za motto jej służą
słowa Stanisława Kostki: „Ojcem moim Bóg,
matką Najświętsza Panna“. Członkowie nazy
wają się „kongregawiści“, lecz nim młodzian
dostąpi tego zaszczytu, musi być przez kilka
miesięcy „aprobantem“, dać dowód zdolności
„szpiegowania“ i innej „podłoty“, poczerń do
piero dostaje dyplom i medal i zostaje kongregawistą. Członkowie mają schodzić się jak naj
częściej w „swej kaplicy“, gdzie funkcyonuje
ksiądz dyrektor z Wydziałem. Medale i dy
plomy rozdaje się dwa razy do roku w maju
i listopadzie. Posiedzenia tajne odbywają się
w domu księdza prałata Gnatowskiego, prócz
którego należą do zarządu ks. Bratkowski i ks.
Jugan a także akademicy Maryan Starzewski,
Wilhelm Rolny, Jurysto wski, Sobański.
Niemiły kongregac-yi młodzieniec, otrzymuje
najpierw list anonimowy — kilka takich po
siada redakcya „Trybuny“ — z pogróżkami,
poczem następuje za pomocą rozmaitych środ
ków, wydalenie ze szkół. Jednego ucznia, ta
kim sposobem wydalono już z gimnazyum Fran
ciszka-Józefa.
Oto są fakta dość jaskrawe, aby przekonać
każdego o dodatniej działalności 00. Je
zuitów wspólnie z magnatami, zwącymi się
„opiekunami“ naszymi i roszczącymi sobie prawo
do „rządzenia niedorosłymi“.
Równocześnie, kiedy sprawa „tajnego sto
warzyszenia“ szpiegostwa i podłoty, zostającego
pod protektoratem najwyższych reprezentantów
władzy, omawia się publicznie, toczy się przed
sądem krakowskim rozprawa przeciwko
dziesięciu akademikom, oskarżonym o „zakłada
nie tajnych stowarzyszeń socyalistyczny cli“. Akt
oskarżenia zredagowany jest na podstawie sa
mych: „zdaje się“, „przypuszczać należy“,
„prawdopodobnie“ i t. d. Rozprawy przepro
wadzają przy drzwiach zamkniętych, ażeby nie
„demoralizować“ publiczności, ponieważ oska
rżeni przy obronie prawdopodobnie będą mówić
o „przewrotowych dążnościach socyalizmu“.
O ile sądzić można z przebiegu pierwszego
dnia rozprawy, trybunał nadto „energicznie“
traktuje sprawę, uchwalając wszystkie wnioski
prokuratora. O wyniku rozprawy doniosę Wam,
dziś trudno przewidzieć takowy, w każdym razie
wyrok, jaki zapadnie, świadczyć będzie o inteligencyi i znajomości nauk społecznych wyro
kujących.
Że Słowacyi. (Komitat Trencsin we Wę
grzech). Zasyłam Szanownej Redakcyi serdeczne
życzenia przy rozpoczęciu 8 kwartału „Gazety
Robotniczej“.
Gazeta Wasza podoba mi się
bardzo, bo jest jedyna, która jest pochopną do
prawdy i sprawiedliwości, jest tern, czem pismo
każde właściwie być powinno. Ma gorącą mi
łość dla Polaków i gdyby jej uwierzyli i wedle
jej rady postępowali, to w krótkim czasie bardzo
podniosłaby się siła narodu. Brońcie też dalej
lud polski od jego wrogów narodowych i wro
gów .. . chleba, jakimi są bezsprzecznie także
głupota i nieświadomość.. . . Chociaż jestem

ubogim Słowakiem, który ledwo zarabia na ży
cie, to jednak chcę pozostać abonentem „Gazety
Robotniczej. Dałby Bóg, żeby lud słowacki się
doczekał również takiego pisma, któreby go za
chęcało do zrzucenia jarzma ciemnoty i biedy
materyalnej. Nasze położenie narodowe w Sło
wacy! jest bardzo beznadziejne, bo nie mamy
dobrych nauczycieli, a rząd węgierski się o to
stara, żeby, Słowacy wyrastali bez nauki. P. K.

Przegląd polityczny.
— Organ tutejszych patryotnickich łgarzy

„Gazeta Polska“ pisze:
„W Berlinie wychodząca „Gazeta Robotnicza“,
traci obecnie abonentów w Poznaniu. Widać, że po
znali się rodacy nasi w Poznaniu na farbowanych li
sach. Na wydawnictwo tej gazety, łożą niemieccy so
cjaliści, które też musi pisać to, co jej Liebknecht
lub Bebcl każe“.

„Gazecie Polskiej“ dał powód do napisania
tej notatki „Kuryer Polski“, wychodzący w Kra
kowie, który lub też którego korespondent po
znański zużytkował naszą korespondencyę po
znańską z ostatniego numeru i nie może się
dosyć nacieszyć z dotychczasowych skutków
podłej działalności patryotyckiej, skierowanej
przeciw naszym poznańskim towarzyszom. Z „Ga
zetą Polską“, która nam jeszcze winna odpo
wiedź na zarzut świadomego łgarstwa, nie roz
prawiamy się, choć do notatki „Kuryera Pol
skiego“ dołgała, co mogła.... niech sobie
szczeka.
Nasi towarzysze poznańscy zresztą
pokażą, o ile prawdziwą jest wiadomość o utra
cie abonentów___ Jesteśmy zdania, że w inte
resie polskiej ludności robotniczej leży coraz
większe rozpowszechnienie naszej gazety i nie
troszczymy się wcale o to, jak nieprzyjaciele
sobie tłómaczą nawoływania naszych towarzyszy...
— W sobotę 20 czerwca zamknięty został
sejm pruski po odbyciu bardzo długiej sesyi,
w której się zajmował „ważnemi reformami
społecznemi“ jak lubią nazywać łataninę pra
wodawczą, do której zmuszone są panujące
klasy. W tej sesyi załatwiono prawo o podatku
dochodowym, o reformie ordynacyi wyborczej,
prawo łowieckie, prawo o dobrach rentowych
i t. d. Niektóre z tych praw omówimy przy
najbliższej sposobności, żeby się lud przynaj
mniej dowiedział, jakie to prawa uchwalają
między sobą panowie reprezentanci kapitalistycz
nych partyj.
— W ostatnich dwóch tygodniach ogólna
uwaga była zwrócona na bochumski proces i na
nieszczęście kolejowe, jakie się zdarzyło koło
Bazylei w Szwajcaryi. Tu załamał się most
kolejowy, zbudowany dopiero przed niewielu
laty, na procesie bochumskim zaś słyszymy, jak
wielką jest chciwość u kapitalistów, kiedy się
aż uciekają do fałszerstw stampili! rewizorów
i przemycają „łatane szyny“ i koła jako dobre
do użycia. Redaktor Fusangel, który panom
kapitalistom z tego powodu czynił zarzuty, zo
stał wprawdzie skazany na ^-miesięczne wię
zienie za obrażliwą formę tych zarzutów, ale na
sądzie się wykazało, że wiele setek tysięcy ma
rek rocznego podatku kapitaliści mniej płacą
niż powinni. A Bochum nie jest ani jedynem
miastem w Niemczech ani też w Europie, gdzie
się takie rzeczy dzieją. W Szwaj caryi nieszczę
ście przyszło ztąd, że dozór kolejowy nie do
glądał mostu dla oszczędzenia wydatków, przed
rewizyą pociągnięto farbą pręty żelazna, które
podpierały most i kontrolerowie nie mogli oczy
wiście skonstatować, czy żelazo jest pęknięte.
Stokilkadziesiąt ludzi musiało zatonąć w rzece,
żeby się przekonano, że podpory mostu są
uszkodzone.
— Pan profesor Biliński powiedział przy
rozprawie etatowej w parlamencie wiedeńskim,
że Polacy z stronnictwami konserwatywnemi
prawicy mają wspólne zapatrywania co do samo
rządu i religii, zaś z stronnictwem liberalnem
łączy ich miłość do wolności. W tern oświad
czeniu co do dwulicowego stanowiska Koła pol
skiego każde słowo jest nieprawdą. Konser
watywne partye nie są zwolennikami samorządu
lecz centrali żacy i, liberałowie znów są zawoła
nymi zdrajcami wolności. Raczej p. Biliński
powinien był powiedzieć: „z konserwatywnemi
partyami łączą nas wspólne szlacheckie interesa
a z liberałami — giełda. Bo otóż widzicie pa
nowie, „ja, p. profesor Biliński, jeszcze nie skoń-

czyłem projektu prawa o opodatkowaniu giełdy,
choć to już trwa kilka lat, ale jak się rozchodzi
0 nowe ciężary podatkowe dla pracującego ludu,
to wnet jestem gotów. Przy wyzyskiwaniu ludu
idziemy ręka w rękę z konserwatywną prawicą
1 z liberalną lewicą“.
— W Belgii w okręgu Szarleroa ciągle
jeszcze trwający strejk górniczy nie daje spo
koju klasom panującym i rządowi belgijskiemu.
Czegoś podobnego w Belgii się jeszcze nie do
czekano ; 20,000 górników strejkuje i głodzi się
z swemi rodzinami już od 60 dni. Nigdzie nie
ma zaburzeń, zderzeń, utarczek i t. p. zbrodni
przeciw porządkowi publicznemu, nigdzie też nie
widać żebrzących. Kopalnie świątkują i po
noszą wskutek tego wielkie straty, ale obydwie
partye wyczekują w swym uporze; wszystkie
próby zudobruchania robotników nie udały się.
Właściciele kopalń oświadczyli, że wszyscy ro
botnicy, którzy aż do 15 bm. nie wstąpią do
roboty, są odprawieni; ale to oświadczenie nic
im nie pomogło. Natomiast usiłuje kilku libe
ralnych posłów przyprowadzić zgodę między
robotnikami a właścicielami kopalń; przewódzcy
robotników nawet chcą się poddać wyrokowi
sądu polubownego. Pokaże się w tym tygodniu
0 ile te usiłowania pojednawcze będą miały za
sobą jakiś skutek.
— Francuzkie prawo o zabezpieczeniu
na starość. Rząd francuzki wniósł do parla

mentu projekt takiego prawa, a izba uchwaliła
nagłość i odesłała natychmiast do komisyi. Od
niemieckiego prawa o zabezpieczaniu na starość
różni się francuzki projekt pod wielu względami:
we Francyi może dostać rentę 56-letni robotnik,
podczas gdy w Niemczech dostaje ją dopiero
70-letni staruszek, który już nie może pracować.
W Niemczech wynosi najniższa renta 120 marek,
we Francyi jednak więcej 'niż dwa razy tyle,
bo 300 franków. Natomiast w Niemczech pod
legają ubezpieczeniu wszyscy robotnicy, podczas
gdy we Francyi prawo się stosuje tylko do ro
botników fabrycznych, nie zaś do gospodarskich
1 rolnych. Ten ostatni fakt objaśnia nas, dla
czego w parlamencie francuzkim głosowali za
rządowym projektem klerykali i arystokratyczni
właściciele większych posiadłości ziemskich: nic
ich to nie kosztowało. W Niemczech zmarły
Windthorst nie miał dosyć słów dla sprzeci
wienia się prawu, które robotnikowi poręcza
wsparcie na starość. — O francuzkiem prawie
zabezpieczenia na starość pomówimy, gdy nam
znane będą bliższe szczegóły.
— W Anglii teraz jest wielka wrzawa z po
wodu procesu, który się niedawno toczył w Lon
dynie w sprawie fałszywej gry. Przyjaciel ks.
Walii pułkownik Cummings miał wyrzec przed
procesem, że sobie odbierze życie w razie, gdyby
ci, co go oskarżają o fałszywą grę, nie zostali
ukarani; zastanowił się jednak i zamiast ode
brać sobie życie — ożenił się z bogatą ame
rykanką.
Teraz ks. Walii, który figurował
w procesie jako świadek, jest celem rozmaitych
pocisków; mówią o nim w gazetach, w towa
rzystwach, na zgromadzeniach a także księża
z ambony nie bardzo pochlebnie mówią o przy
szłym swym królu. W parlamencie angielskim
poseł Cobb powiedział: „Jak Muzułmanin zawsze
nosi ze sobą tapczan do modlitwy, pijak flaszkę
z wódką, a złodziej narzędzia do wyłamywania
drzwi i okien — tak książę Walii nosi ciągle
ze sobą karty i żetony, aby grać w nielegalny
hazard. Gdyby następca tronu został był schwy
cony przy grze w wagonie pociągu kolejowego
— natenczas według ustaw krajowych winien
był być przyaresztowany i skazany sądownie
jako włóczęga i rzezimieszek. Opinia publiczna
zupełnie też tego nie rozumie, jakim sposobem
trybunał nie pozwał księcia, który przecież sam
organizował grę hazardową w pałacu Tramby
Croft“.

liczy Towarzystwo 133 członków. Po pauzie przewod
niczący udzielił Towarzystwu rozmaite wiadomości
z Poznańskiego i samego miasta Poznania i dowodził,
że rzeczy się mają inaczej niż je opisuje „Orędownik“
i t. p. pisma, które wszystko w innem świetle przed
stawiają. Wszczęła się dość żywa dyskusya, w której
brali udział Gemzicki, Jabłkowski, Radomski, Kurowski,
Kempowski, Maciejewski, Gościński i Gostyński. —
W wolnych wnioskach tow. Kempowski odczytał arty
kuł z „Gazety Pol.“ w Berlinie i takowy ostro skry
tykował, przyczem odbyła się znowu dyskusya.
W końcu przewodniczący przypomina towarzyszom
o wycieczce. O 3 kwadranse na 12 zakończyły się
rozprawy Towarzystwa trzykrotnym okrzykiem „niech
żyje socyalizm“.
Andrzejewski, sekretarz.
Przy bardzo sprzyjającej pogodzie odbyła się
w niedzielę 21 czerwca wycieczka berlińskiego Towa
rzystwa Socyalistów Polskich. Zebrało się około 200
osób, którzy się bawili ochoczo przez cały dzień. Po
południu odbywały się gry towarzyskie w poblizkim
borze a wieczorem tańce. Pochód do boru odbył się
przy śpiewie pieśni robotniczej „Czerwony sztandar“.
Wieczorem przemówił tow. Przytulski do zgromadzo
nych Polek. Dopiero ostatni pociąg jadący do Ber
lina zakończył zabawę, z której towarzysze i towa
rzyszki zabrali jak najlepsze wspomnienie. — Na wy
cieczce w garderobie znaleziono parasol. Właściciel
raczy się zgłosić do sekretarza Fr. Andrzejewskiego,
Holzmarktstrasse 54, IV. u Nossak’a.
We wszystkich okolicach Niemiec odbywają się
zgromadzenia robotnicze, protestujące przeciwko cłom
zbożowym. Nietylko po wielkich miastach, ale nawet
w miasteczkach i po wsiach ludność zgromadza się,
przyczem się pokazuje, jaką sympatyą cła się cieszą.
Może rząd nareszcie powie narodowi, co to za ważne
są powody, które go skłaniają do zatrzymania ceł!...
Generalna komisya niemieckich towarzystw robot-.
czych podaje wiadomości o następujących strejkach
Strejk drukarski we Wie dnu zakończony, pozostaje 800
robotników i robotnic bez zajęcia. — Strejk robotni
ków w składach zbożowych w Mannheim trwa już 3 ty
godnie. — Następnie też strejkują blacharze w Göp
pingen, palacze i tragarze węgli w Bremerhaven i piłnikarze w Bielefeld i w Ruhrort.
Strejk personalu omnibusowego w Londynie za
kończył się zwycięztwem robotników. Pośrednikami
między strejkującymi i dyrekcyą omnibusów byli bur
mistrz Londynu i przcwódzća robotniczy John Burns.

Ogłoszenia.
Z dniem 1 lipca ukaże się w Londynie

mr „PRZEDŚWI T“, 3»
Tygodnik socyalistyczny.
Każdy numer zawierać będzie 8 stronnic tekstu i do
datek z 16 stronic (formatu 32°).

Cena kwartalna 2 marki.
Adres administracyi i redakcyi: The Dawn, Ik Hyde
Park Mansions N. W.

Biblioteki Robotnika polskiego
ukazał się tomik czwaty p. t.:
E. Bellamy — Z przeszłości 2000t-I887,

Cena 60 fen. z przesyłką.
Nadsełający 1 markę pod powyższy adres w Lon
dynie otrzyma prócz tej rozgłośnej powieści Bellamy’ego
trzy poprzednie tomiki biblioteki:
Dzień roboczy.
Święta majowe a partya robotnicza.
Rewolucya robotnicza.

W lipcu rb. wyjdzie piąty tomik, który zawierać
będzie przekład broszury obywatela SchippeLa (de
putowanego socjalistycznego) p. t.: Przewrót ekono
miczny a wzrost socyalizmu.

Bestauracya pod „Zukunftstaat“
Adolfa Schoiz’a,
Kastanien-Allee Nr. 35.
(Otwarte do godziny 12 w nocy).
Literatura robotnicza wraz z „Gazeta Robotniczą“ jest
do użytku gościć______________

Ruch robotniczy.

RESTAURACYA T. GRZEŚKIEWICZA

Sprawozdanie z posiedzenia Towarzystwa Polskich
Socyalistów w Berlinie z dnia 10 czerwca. Posiedze

poleca się łaskawym względom Szanownej Publiczności

nie zagaił przewodniczący o godz. 9 min. 15 wiecz.
przy dość licznym udziale członków i gości. Po prze
czytaniu i przyjęciu sprawozdania z zeszłego posiedze
nia, miał odczyt tow. 31. Kraszewski: „0 zbytkach“.
W dyskusyi brali udział tow. Morawski, Gemzieki,
Radomski, Maciejewski i inni. — Podczas pauzy zapi
sało się na członków Towarzystwa 7 osób a zatem

RESTAURACYA AL. IRAŃSKIEGO

Nakładca i odpowiedzialny redaktor: Władysław Kurowski w Berlinie.
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Róg Gelle-Alliance-Placu i Wilhelmowskiej ul.

poleca wyborne piwa i wódki, jako też bilard.

Restauracya I. Jezierskiego
Stallschreiberstrasse 26.

Czcionkami drukami Max Badlng w Berlinie 8W., Beuthstrasse 2.

