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Przedpłata wynosi na poczcie miesięcznie 4 mk., z przynoszęniem do domu 4,SO mk,, kwartalnie 12 mk,, z przynoszeniem do
domu 12,90 mk,, u kolporterów miesięcznie 4,00 mk.. pod opaską
miesięcznie 5,00 mk., za granicą pod opaską miesięcznie 6,00 mk,
Poiedyńczy numer 30 fenygów,
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administracja znpidnje się w Katowicach, ul. Ratuszowa nr, 12.

leleiomi nr. 1150

; Cena ogłoszeń za jeden wiersz petytowy jednotomowy lub -ego 8
s miejsce 50 ienigów; Za .reklamy dwutomowe 1,50 mk. Ha i
i częściej umieszczani, ogłoszenia udzielamy stosowny upust, [
n
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pieniężne Mnlnttt.
należy adresować:
»Gazeta Robotnicza", Kattowitz O.-S,. Schliessiach 101.
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Będzie
W dniu 5 go października został podpisany pokój
preliminarily w Rydze,
Przestanie więc niebawem huk armat na wschodzie
i skończy sir mord pomiędzy ludem polakiem i rosyjskłem*

Komuniści ^ plebiscyt
Bołszewizm sprowadził wielkie żarniejszanie (w! dzisiejszym: ruchu robotniczym.
(Opanowawszy potężne niegdyś państwo ro
syjskie, uczuł się on powołanymi 'do aposto
łowania nowych — zdaniem jego — idei i
[haseł. Uznali się bolszewicy za jedynych*1
[Uprawnionych przedstawicieli ruchu robot
niczego. Miedzy tezami (zasadami), jakie
{przyjął ostatni kongres Trzeciej Międzyna
rodówki w Moskwie, na pierszcm miejscu
naiduje się zdanie, że partja komunistyczna
jest najbardziej uświadomioną i postępową
artją robotniczą. Z tego względu do niej
uleży kierownictwo i rząd nad roboluikai świata całego.
Z Moskwy przeniosło się to samochwal
cze przekonanie i do innych partji komu
nistycznych. Za przewodem swych mi
strzów z Moskwy przybrali i inni komu
niści postawę przewodników i apostołów,
żądając dla siebie bezwzględnego posłuzeństwia. Każdy, kto ich nie słucha, jest
letiług nich zdrajcą sprawy robotniczej.
Nigdzie może nie nabiera takiej wyraziStości to pytanie, czem jest w kraktyce kofnunizm, jak u nas na Górnym 'Śląsku Tu
bowiem! musi komunizm odpowiedzieć na
{późne sprawy, przedewszystkiem zaś okrejślić swój stosunek do narodowości. Komu
nizm, jak i socjalizm, głosi zasadę mięźzybarodbwiości ruchu robotniczego. Jest tó
Ramieniem węgielnym ruchu socjalistyczego. Jeżeli ma się z gruntu wywrócić dziiejszy porządek społeczny, to nie można teo zrobić w jednym tylko kraju. W; takim
owiem razie rewolucja ta zostałaby łatwo
^niesioną*. Dlatego musi się głosić zasadę
{rewolucji światowej.
Ale jedno jest pewnem: Przyszłe życie
społeczeństwa będzie musiało obracać się
{także W ramach jakiejś organizacji, obojętnie, czy to będą organizacje rad roboinijczycti, jak w Rosji, czy organizacje gminne,
its Iwo we, czy inne jakieś. Musi się prze0 wyszukać najlepsze formy organizacji
połeczncj. Jaką ona będzie i być może? W i
zimy, że bolszewicy mimo tego, "że głoszą
1 i ędzyn a r o do wo ś ć, tworzą narodowe repujbliki sowieckie. Stworzyli więc rosyjska re
publikę rad. obwołali ukraińską i białoruską
(republikę sowiecką. Na Kaukazie, opanowa
ny Aserbejżan, ustanowili tam również
publikę As erb ej dżańsk ą; podobnie w Azji
odkowej, podbiwszy kraj Buchara, u two
zy li tam: osobną sowiecką republikę. Nie
dawno odbył się w Baku (stolicy Äserbejżanu) kongres '(zjazd) przedstawicieli na
rodów azjatyckich zwołany przez bolszewi
ków. Na tym zjeździć powzięto uchwalę,
{wymierzoną przeciw Anglji. Tich wała ta
płosi zasadę utworzenia wszędzie narodoRwch republik sowieckich, jak indyjska, tu
recka, perska i inne. Ä więc i bolszewicy,
ci. którzy uważają się za prawowitych przed
stawicieli ruchu robotniczego, których śle
po słuchają nasi komuniści, uznają konie
czność tworzenia republik sowieckich w na
jmach narodów.
Na Górnym Śląsku mamy do czynienia
z komunistami polskim»! i niemieckimi. Na
pozór odnoszą się oni neutralnie w stosun
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ku do plebiscytu. Mówią, że plebiscyt i-cłi
nic nie obchodzi, że wi czasie głosowania
powstrzymają się od głosowania. Czy tak
jest naprawdę? Wiedzą oni dobrze, że ple
biscyt doprowadzi dO połączenia nascego
kraju albo do Polski albo do Niemiec, <io
jednego z dwóch państw, które nie są republikami komunisty cznem i. Komuniści
niemieccy, jakkolwiek głoszą swą neutral
ność w sprawie plebiscytu, przychylają się
oczywiście do stanowiska niemieckiego.
Pragną oni przyłączenia naszego kraju do
Niemiec. Z całą pewnością można powie
dzieć, że członkowie niemieccy partji ko
munistycznej będą głosować za Niemcami
jakkolwiek polskich członków WlID "zAcTTę
cali do powstrzymywania sits od" głosowania.
Jest publiczną tajemnicą; że i w interesie
państwa niemieckiego leży wzrost ruchu ko
munistycznego u nas. W ten sposób pragnie
rząd niemiecki rozbić jednolity front pol
ski. Nie tak dawno przecież powiedział nie
zawisły socjalista w nariamienćle niemiec
kim: poseł Breitscłieidt, że rząd niemiecki
zaofiarował komunistom i niezawisłym socjalistom broń, celem wywołania w naszym
kraju rozruchów bolszewicki cli.
Żc komuniści niemieccy pragną hyc po
łączeni z Niemcami, jest to zupełnie Zrozu
miałe. Rozumieją oni zresztą zgodnie i z
bolszewikami moskiewskimi, że najlepsza
przyszłość robotników, mówiących po nie
miecku, będzie W państwie, składaj a cem sig
Wyłącznie z obywateli po niemiecku mó
wiących. a więc w państwie niemieckiom.
Jak sobie jednak Wyobrażają przesz
łość naszego kraju komuniści polscy — te
go nie wiemy. Jeżeli przyjmują oni konie
czność istnienia republik sowieckich.
to
muszą przyznać, ze będą istnieć republiki
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sowieckie, polska i niemiecka. Do. jakiej
republiki ma Zdaniem ich należeć robot-,
nik górnośląski? Chociaż bowiem, oni nie
uznają narodowości, przecież jest i dla nich
faktem, jak i dla bolszewików, że robotnicy
mówią różnemi językami. Robotnik górnośląski mówi po poiśku, a więc jalsnem
jest, że powinien się on zualeść tam, gdzie
są inni robotnicy mówiący po polsku, a
więc w Polsce.
Nasi komuniści jednak bardzo zręcznie unikają odpowiedzi na pytanie, co się
stanie z Górnym Śląskiem. Do kogo ma
on należeć? Dlaczego rozbijają oni jedność
obozu polskiego? Jeżeli rząd niemiecki od
ważył się zaofiarować komunistom broń dla
wywołania rozruchów, a niezawisły socjalista wyjawił to dopiero parę tygodni potem;
świadczy to o tem, że nawet rząd niemiecki
nie Wątpi ani na chwilę, że komuniści niemieccy pragną należeć do Niemiec. Komu
niści zaś polscy milczą w tej sprawie. Wobec tego nasuwia się jeden wniosek. Gdy komuniści niemieccy dążą do połączenia
z
Niemcami, a komuniści polscy milczą, a
więc istnieje jakieś ścisłe porozumienie ni ędzy komunistami polskimi a niemieckimi.
Porozumienie to zwraca się
przeciwko
Przyłączeniu Górnego Śląska do Polski, a za
Dołączeniem naszego kraju z Niemcami. Ina
czej nie można sobie ich wstępowania wiytłomaczyć.
Cała więc działalność komunistów idzie
ręka W rgkę z działalnością iraperjalizffiu
pruskiego i zdąża dk> podtrzymania potęgi
niemieckiej. Jaki los czeka robotników pol
skich; czy — jak mówią komuniści — robotnikóW, mówiących po pols-cu, nawet w
niemieckiej republice sowieckiej, łatwoprzewidzleć. Będą oni musieli p zepews ysfkletg
uledz zgermanizowlaniu. Będą musieli wy
rzec się swego Jgzyka. Gdyby więc komu
niści naprawdę starali się p" dobro ludu gór
nośląskiego, musieliby głosić, że robotnik
górnośląski powinien połączyć się z Polską.
Jeżeli zaś komuniści nie wypowiadają
się w tej sprawie, jeżeli oni Zachowują śiĘ
spokojnie Wobec zakusów nawH niemieckich liomuniśtów, zmierzających do przy
łączenia Górnego Śląska do Niemiec, musi
my powiedzieć, że działają oni świadomie
na szkodę polskiego ludu robotniczego nai
Górnym Śląsku. Działalność ich więc 'dńk
na pożytek niemieckich imperjallistó^ I re
akcjonistów.
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Juk kot który umie przycupnąć i przy
zatrzymanem oddechu czekać na swą ofiarę,
tak umieją się Niemcy zachować w walce 6
Górny Śląsk.
Kiedy bolszewicy nastawa ii na Warsza
wę, gdy Polska lada dzień miała kapitulo
wać, wtenczas Niemcy bryzgali na Polskę
błotem, szczuli bezwzględnie Cud i ostalecznie wywołali gwałty sierpniowe które nas
miały na wieki niewolnikami zrobić. Na
szczęście nie udał si% p&n niemiecki. Bol
szewicy Warszawy zdobyć nie zdołali i Pol
ska kapitulować nie potrzebowała.
I Polska ta, wczoraj jeszcze od wszyst
kich' o puszczo da odzyskała od razu przyja
ciel! a dyplomaci zachodu którzy mówili
o awanturze polskiej na wschodzie zaczęli
się wycofywać z, swej rezerwy a nawet z
wrogiego wobec Polski stanowiska.
Wobec faktu, że lud roboczy, chłopi i
inteligencja z Kongresówki i Małopolski
przepędzili bolszewików i uratowali niepod-
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legło ść Polski. Dalej wobec faktu, że
bo lnicy i chłopi górnośl ąscy odparli
mach niemiecki. Niemcy cokolwiek przy
cichli i jak kot wyczekiwali tchórzliwi dal
szego wyniku. Najwięcej ękali się Niemcy
Wieści z Rygi, ze zbliżał się pokój porńlędzy Polska i Rosja.
Wyczekiwanie niemieckie zdaje się ob cenie kończyć i przystępują oni znowu1
do nie ku.
" j
' 1 y
Pisma m'onWchicznegö• bolszewika Siwiny z apełnione sa znowu napaściami na
Polskę i wyczuwać z nich wielką nada krę,
że rokowńnia bolszewicko - polskie się rozbiją, że pokoi nie dojdzie do skutku!
Równolegle z Lem i wiadomościami wy
powiadają Niemcy 'groźby zupełnie niedwm
znaczne.
W numerze 295 „Katlowitzer Zeitung"
zamieszczono telegram Heimalsheue z
Essen zawierający dwa postanowienia tam
tejszych Niemców rzekomo. Górnoślązaków,
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lub
bzy niemieckiej, rządowi niemieckieieru i nie . uzi a zabójcze, skierowane pośrednio
bezpośrednio
przeciw
nimi
samym.
mieckiemu posłowi w Paryżu.
A teraz miljonowe masy ludowe mają
Pierwsze postanowienie brzmi:
tego już dosyć Już nie chcą sie dać oszu
,,W myśl traktatu z Versailles winno kiwać. Naszym wrogiem to głód, nędza,
nieuznanie naszej pracy, zapoznawanie na-..gowanlc na Górnym'§2;
zu-oehile bezpartyjnie. VI ni więc Fran szej siły, naszym wrogiem wyzysk ze stro
wbszćj, fakt, że w ręku dzierżycie środki
cuzi Gó oy Śb k opuścić i ustąpić mlej- ny
produkcji przez nas wytwarzane, że z pracy
sjca Anglikom i NI.ackern.“
naszych rak wy żyjecie pelnem
życiem,
Drugie postanowienie brzmi:
podczas gdy nas karmicie ochłapami, spa
„Wi lk: p Iskl *h aglla <o ów n:Mly na dającymi z waszego suto zastawionego sto
tychmiast wydalić; obywateli nie górno- łu. Oto wzrośliśmy w siły i w bystrość spo
Zwyciężeni, czy pobici, jedna
ślązaków którzy agitują za połączeniem z strzegania.
kowi jesteście. Zwycięstwo wyzyskujecie
Polską oskarżyć o zd a:ię stanu, a terory- da siebie, klęskę odczuwają tylko masy,
zujący element polski wydalić do Polski. podczas gdy wy podniesiecie się łacno na
Przy przyjmowaniu do pracy należy wy szym kosztem.
Tedy spróbować chcemy, czy sami nie
łącznie uwzględnić uciekinierów z daw
niejszych niemieckich dzielnic zagranicz potrafimy pokierować losami naszymi, lo
sami kraju i państwa.
nych i niemieckich bezrobotnych. Wre
I oto w całej Europie szerzy się ruch
szcie domaga się gospodarczego zapewnie mas ludowych oT socjalizację
przedsię
nia ludności niemieckiej,
biorstw i demokratyzację rządów, ludowła
W razie nieuwzględnienia tych żądań dztwo, ruch1 który nie ustanie, dopóki na
grożą zebrani, że nie biorą na siebie ndpo- gruzach dzisiejszych kapitalistycznych
państw nie powstaną ludowe, socjalistyczne
iwiedzćalnoŚci za skutki samoobrony nie republiki.
A? ten ruch to... rewolucja, która
mieckiej i wina spadnie na rząd/*
Wcale nie musi być krwawą. A co bardziej
Tak bezczelnie nie odżywiali się Niemcy godnemu jest uWagif ruch ten wzmoże się,
gdy W Europie zapanuje spokój; bo wtedy
guz oq kilku tygodni;
Do powyżej podanych postanowień nie klasy pracujące będą mogły porządek robić
swoich granic, wywalczyć.to, do
mieckich jest komentarz zupełnie zbytecz Wewnątrz
czego zmierzają; I toż może przyczyna, dla
nym, ponieważ słowa powyższe świadczą o czego państWa zachodnie, dlaczego ich rzą
bezradnej Wciekłośei Niemców i o ich mz- dy burżuazyjne wciąż jątrzą na wschodzie
i do pokoju dopuścić nie chcą, dla czego
paczy.
Becz wymuszenia takie należy sobie do Rosja bolszewicka nieskłonna jest do po
O na tak samo jak rządy burżuazyjne
skonale zapamiętać. Windo mem jest bo koju.
lęka się ery pokojowej, w której nie klika
wiem, że ludzie rozpaczeni gotowi są do dyktatorów lecz lud będzie miał głos de
j&ażdego głupstwa i idio każdej zbrodni. Wo cydujący.
'
bec tego należy czuwać nad tern co Niemcy
Czynią by nas znowu nie zaskoczyli jak w
dniu 17 sierpnia.
Zdaniem naszem winna się atoli również
Pisaliśmy już w jednym artykule o „do
Komisja rządząca i plebiscytowa niedwu brodziejstwach“
wyświadczonych Polako
znacznie wypowiedzieć, czy takie publiczne wi przed wojną światową. Zastanówmy się
{grożenie gwałtem jest dozwolonym' na te- obecnie w krótkości nad leni, oo przynio
sła Górnoślązakowi wielka wojna świato
klenie plebiscytowym.
wa. Czy zmieniło się podczas tej wojny po
stępowanie Prusaka wobec Polaka? Kisffiidy odpowie, że najzupełniej nie. Górnoślą
zaków posyłano jako żer armatni (Kano| nenfutter) dla armat angielskich i francu
Jakoby słowa czyjeś decydować mogły skich. Pchano ich na najniebezpieczniej
baprawdę o biegu wypadków, jak gdyby sze stanowiska poprostu jak banany na rzeź.
one robiły his torję— frazes, wypowiedzia Wyzywano ich najgorszemi słowami jak
ny przez któregokolwiek z mężów stanu i „verfluchte polnische Hunde,
polnische
dyplomatów, lotem obiega całą prasę euro Schweine, es ekelt einen, wenn man so ąin
pejską i pozaeuropejską i wyleciawszy wró polnisches Schwein an schaut“. Ciemiężo
blem, Wraca już nie tylko wołem, bez mała no Polaków, zmuszano ich, aby brali udział
{słoniem ciężko objuszonym, lub innym ja W walce za obcą sprawę, za sprawę ciemiękimś gigantycznym potworem.
życieli. Wi części musiał walczyć GórnoI wnet też ża telegrafami, przynoszą ślązak przeciwko swóimu bratu, mówiące
cymi dane enuncjacje na drutach, lub bez- mu tym samym co on językiem w walkach
drutach pojawiają się g" ęiolco- obmyślane prowadzonych przez Niemcy z Rosją w roartykuły wstępne, rozwałkowujące je na kn 1914, 15 i 16.
Wszystkie sposoby i wysnuwające z nich nie
Ale przypatrzmy się króciutko,
jak
słychane zamiary i ataki rządów obcych', za prześladowano
Polaków
w
czasie
wojny
leżnie od tego, czy interpelowany przez na światowej, w samytnże kraju górnośląskim.
tręta mąż stanu należy do przyjacielskiego,
Wzsełkie ślady polskości. Pol
fezy Wrogiego porozumienia. W rzucają się Niszczono
skich
redaktorów,
polskich
Paty wszelkich narodowości także na takie stronnictw, jako teżprzywódców
związków
zawodowych
(Wypowiedzenia, które nie nadają się zgoła określano jako szpiegów jako „Spione“ i
do traktowania telegraficznego, bo wyra- więziono
ich całymi miesiącami. Tak np.
kają tylko zdania danego statysty, oparte na Czaplę Kazimierza,
radcę sprawiedliwości,
jurniej- lub więcej bystrej obserwacji faktów podkomisarza Naczelnej
Rady Ludowej ui wnioskach z nich wyciągniętych, horo Więziono za to, że bronił polskich
działaczy.
skopy, co do przyszłego ułożenia się stosun Z uwieszano polskie gazety.
Cięży
ków w Europie i iw świńcie całym.
ła na nich sroga f ostra cenzura przez cały
Oto czytamy w dziennikach krótki a czas wojny. „Gazetę Robotniczą“ zawieszo
Złowrogi telegrami Joffe powiedział:
Cóż powiedział? Powiedział, że pokój, no prawie' na c,aiy czas wojny. Pozwalano
zawarty na wschodzie, nie zamknie jeszcze conajwyżej na wychodzenie polskich gazet,
jery rewolucyjnej w# Europie. / nifże snuje aby umieścić w nich wiadomości o zwycię
Isię jakiś no wy atak bolszewicki, nowe wy stwach pruskich i wezwanie do podpisy
ciąganie maćków czerwonych w dziedzinę wania niemieckiej pożyczki wojennej. Zwro
ty takie, jak „Wojska niemieckie“, zmusza
imperializmu ducha.
no
poprawiać na ,,nasze wo jska“ lub też na
rA tymczasem Joffe bez najmniejszego
zamiaru ak^wmogo przyczyniania się ze „nasza zwycięska arm ja“ (Unser siegreiches
Swej stront bolszewików, do zrewolucjoni Heer).
Straszną była niedola polskiego robot
zowania Europy, powiedział, zdaniem nanika. Robotnicy musieli pracować 1/4 dnió
iszem nieodpartą prawdę.
Hi sforja przydziała siedmio mil jo we bu wki dłużej, czasem nawet 14 godzin dzien
ty. Pchnęła ją wojna światowa o taki krok nie, co nazywało się „Ueb erarbeit fuer unser
naprzód, o jaki w ciągu stu lat pokoju nie Heer“. Reklamowany niemiecki urzędnik
hutniczy lub kopalniany bał się frontu i
byłaby mogła postąpić. W gorącym jej za dlatego
pędził do roboty robotnika polskie
trze dojrzały ludy. Klasa pracująca, która
go
by
pokazać, że jest niezbędnie potrze
najcięższe poniosła wojnie ofiary, z wojny
bny
do
„poganiania
polskiego bydła do ro
tej wyszła- z golem i rękami, choć wysyłając
ją w bój, króle, cesarze zfote góry obiecy boty“. Przy takim napędzaniu robotników
wali oświadczając, że wojnę dla siebie wieść polskich do nadmiernej pracy wzrastała z
będą. dla podniesienia swego bytu- i powagi dnia na dzień produkcja węglowa, obracana
na korzyść „naszej zwycięskiej armji“ i
swojej wobec klas posiadających.
Wrócono z wojny. I teraz przekonały „naszych panów“ (Kohlenbarone), którzy
się masy czemu służyły dotąd te krwawe 30 procent dywidendy chowali do swojej
zapasy. "Przekonały się, że wszystkie do kieszeni. W tbuntt robotnika panowała stra
tychczasowe zdobycze kultury osiągnięte szna bieda, żywność była coraz droższa,
pracą ręczną i umysłową całych pokoleń, coraz było jej mniej.

DobrodzIe|śtwa prmsMe
w czasie wolny.

Ale i co do1 wolności osobistej zabró-j
niono robotnikowi polskiemu najniezbęd
niejszych praw obywatelskich. Zabroniono
zgromadzać się, urządzać zebrania i posie-,
dzenia polskich organizacji i
związków.
Straszna zmora ciężyła nad Górnym Ślą
skiem; Zdawało się, jakoby Pan Bóg opuŚcił ten biedny przez kata tak strasznie ciemiężony lud polski.
Aż wTeszcie dotknęła Prusaka ę a spra
wiedliwości. Chcąc ujarzmić świat cały,j
stał się sam niewolnikiem. Niemiecki .Her
renvolk“ stał się „Sklavenvolle“. Zdawało:
się nam, że przychodzi dla nas dzień wyba
wienia i wolności. Nie mogliśmy wytrzy
mać już dłużej niewoli, widząc, że tuż za da
wną granicą pruską wznosi się budowa wiel
kiej" młodej Rzeczpospolitej Polskiej. Chwy
ciliśmy w! sierpniu 1919 za broń, ratując się
przed krwiożerczymi bandami Grenzschu-'
tzu, które wypuściła na nas podłość pru
sacka. Zdawało nam się, że stoimy u pro
gu wolności. Niestety przeważająca, ogro
mna przemoc liczebna pruska nie pozwoliła
nam osiągnąć Wolności. Cięży jeszcze na
dal nad Górnym Śląskiem łapa niemieckich
landratów, żandarmów i urzędników.
{Wyczekujemy więc wybawienia które
nastąpi po plebiscycie przez połączenie się
z? Matką Polską.
i
Przy głosowaniu wysłucha Ind nasz gło
su swojego serca i swego sumienia a głosi
ten każe mu iść do Macierzy swej, do Rzecz-«
pospolitej Polskiej. Tylka W związku z
RzeczuospoRta Polską zaświta tek dła włośclaufna: f»18' I dla robo ludka górnośląski eg®'
jakuajświeWejsza przyszłość.

Drażnienie toiośti pelskiej,
Władze koalicyjne postano wiły wprowa
dzić do wszystkich miejscowości ponownie
królewsko - pruską policję modrą, która w
czasie samoobrony z miejscowości tych po
uciekała. Rano w poniedziałek ubiegły
przyjechała modra policja pod silną eskortą
policji plebiscytowej i wojska francuskie
go do Mysłowic. Kiedy się ludność robot
nicza o tern dowiedziała zebrały się tłumy
na placu Wilhelma. Wojska
francuskie
tłumi energicznie rozpędzały. Zawezwano
personal' biurowy w urzędzie policyjnym
aby natychmiast ustąpił. Pracownicy biu
rowi rozkazu usłuchali i opróżnili biura.
Przybył również prefekt f>. Kühn z Katowic i zaznaczył przed delegacją polską, że
rządząca komisja koalicyjna wydała rozkaz
ponownego wprowadzenia policji modrej.
Wyburzenie wśród górników jest ogromne
z tego powodu i organizacje robotnicze potrzeboWały nie mało zabiegów poczynić aby
łudzi nakłonić do pracy. Wysłano delegację
db komisji rządzącej W Opolu aby jej stąp
rzeczy przedstawić. Górnicy postanowili zaj
czekać ze strajkiem aż delegacja powróci
z Opola.
Organizacje niemieckie i cała niemiecka!
prasa, która dzień w dzień lży Francję I
Anglję, urządziła w ostatnich dniach niesłychaną nagonkę na polskich robotników, denuncjująć ich' że mieli brać udział w wałce samoobronnej. Niemców wściekłość ogarniała. że W urzędzie policyjnym w Mysło
wicach1 zasiadało kilku urzędników Pola
ków. Pisma niemieckie donosiły nstawiczcznie, że to dawna straż obywatelska już
rozwiązana przez koalicję pełni w Mysłowicach precz swoje funkcje. Pisma niemie
ckie zamieszczały kłamliwe koresponden
cje, że urzędnicy mieli bezprawnie ludzi
aresztować i w więzieniu głodzić. Tymcza
sem urzędnicy biurowi nikogo nie areszto
wali.. Aresztowała policja plebiscytowa i
odprowadzała do biur policyjnych, w któ
rych sprawę załatwiono zupełnie popraw
nie ,odsyłając airesztanta z protokółem do
sądu. Sąd zasadniczo zdaje się sprawę od
rzucał.
Z wielu wiosek nadchodzą wieści wprost)
alarmujące o ustawicznych
aresztowa-j
niach robotników polskich za udział w sächodzą, zupełnie bezkarnie po miastach. Py-j
tamy, gdzie są mordercy Mielęckiego? Gdtzic]
przebywają bandyci i rabusie, którzy zbu
rzyli Wzsystkie sklepy polskie W Katowi
cach? Gdzie się ukrywają. zbrodniarze, któ
rzy. spalili polskie biuro plebiscytowe w
Katowicach a ludzi w zwierzęcy sposób
sponiewierali?
Gdzie się podziali zbrodniarze, którzy)
przez całą noc szturmowali hotel Lomnical
w Bytomiu? Nikt tych' zbrodni nie śledzi,
nikt winnych zbrodni nie wykrywa, ale za
to aresztuje się na lewo i prawo robotników1
polskich, którzy w chwili decydującej wy-]
stąpili w własnej obronie i uratowali Już
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WPŚaryżu. DłEt^o to wezwano tam: genocalS
tej pałowanie było poważnie zagrożone.
Le Ronda.
pł Niemcy demmcjuią ludność polska za
I ostatecznie generał L'e Rond po zba
udział w watce samoo oron n. ej, a prasa nie- daniu sprawy w Radzie ambasadorów wra
łniecKa nazywa robotników z bro d niarz am i. ca na Górny Śląsk. Widocznie generał Le
{którzy tę wali ę w obronie własnego życia Rond miał czem poprzeć swoje stanowisko i
i mienia przeprowadzili. Dzieją się. rzeczy
mógł dowieść, że owa rzekoma stronniczość
które jakby zmierzały do prowokacji lu na rzecz „łapczywych“ Polaków a prze
dności polskiej. Czy Niemcy już mają dosyć ciw niewinnym Niemcom nie była zgoła
karabinów i nmnicji i czują się na sfie do stronniczością.
podjęcia ponosvnej walki z nami? W; cie
I tak też było rzeczywiście w Paryżu.
kawem świetle przedstawia się tutaj rzą Generał Le Rond wystąpił z dowodami, któ
dząca komisja koalicyjna; pod której bo re wywołały ogólne zdumienie. Zdemasko
kiem te rzeczy się rozgrywają. Ona to wszy wał krecią robotę niemiecką, udowodnił, że
stko toleruje i kryje swoją firmę. Bito i po władze niemieckie wydrukowały potajem
nie wielką ilość świadectw, uprawniających
niewierano ludność polską na Warmji i
{Śląsku Cieszyńskim po to, żeby kraje te pod do głosowania potwierdzonych przez poli
cję, opatrzonych pieczątkami, ale na nie
iżadnym warunkiem nie przypadły Polsce
(a tamtejsze komisje koalicyjne nie umiały wypełnionym jeszcze druku* gdzie dopiero
jobnonić ludności polskiej przed gwałtami miało być wpisane nazwisko glosującego
i jego własnoręczny podpis. Jest rzeczą ja
prusko - czeskimi. Bito i więziono nas na
jGórnym Śląsku, a koalicja nie mogła nas sną, że w dniu głosowania z taką potwier
również przed' tymi gwałtami obronić. Do dzoną taktyką mógł głosować ktokolwiek,
piero, kiedyśmy się sami obronili, to ko podpisawszy własną ręką kogoś z pośród
alicja zaczęła przyznawać nam równoupra owych dalekich uprawnionych do głoso
wania a wogóle nic o 'tern nie wiedzących
wnienie.
Dziś nam Niemev z tego równoupraw lub nie chcących przyjechać na Górny Śląsk.
nienia wyrywają cegłę za cegłą. Rzekomo Było tu zatem przygotowane ogromne oszu
stwo, które odkryto, dostawszy W ręce owe
Wszędzie w urzę łach mamy mieć zastęp kartki
sfałszowane.
stwo. Tymczasem przysłano nam modrą po
Ale to jeszcze nie wszystko.
licję królewsko - pruską, która będzie wę
tW ręce władz sprzymierzonych na Gór
szyć i aresztować fudnosć polską. W tej
nym Śląsku wpadł dowód jeszcze Jaskraw
policji nie mamy ani jednego Polaka, ani
szy. Jest" to rozkaz tajny (Tb Dowódców od
fteż żadnej kontroli nad jej działalnością.
działów! niemieckich, znajdujących' się w
Mieliśmy dotąd w Mysłowicach spokój, pobliżu Górnego Śląska. Wedle tego rozka
Co dalej będzie, tego nie wiemy. Wzburzenie zu wojska niemieckie miały by wpaść na
Wśród górników jest wielkie, śtrejk wisi
Górny Śląsk w cztery najdalej dni po ple
na włosu. W interesie komisji rządzącej le biscycie bez względu na jego wynik, a nawie*
żeć powinno ludność uspokoić i dać jej przedlewiszystkiem w razie wyniku niepomy
to, co jej przyrzeczone — równo uprawnie ślnego dla Niemców. Były to zatem przygo
nie.
towania zbójecko* - wojenne przeciwko Pol
sce. Nic dziwnego, że dowody tego rodzaju
musiały obalić wszelkie zarzuty stronniczo
ści generała Le Ronda na rzecz Polaków! a
przeciw! „biednym uciśnionym Niemcom“.
Byłoby jednak rzeczą dziwną, gdyby się
na
tern
skończyło. Górny Śląsk miał przy
W arszawa. (PAT.) Ministerstwo spraw
Zarządzenie
wojskowych przesyła następujące rozkazy mini paść Polsce bez plebiscytu.
stra spraw wojskowych generał-porucznika So- plebiscytu jest nieuprawnionem ustępstwem
snkowskiego: W celu kategorycznego ukróce na rzecz Niemców, którzy spodziewali się,
nia wypadków rabunku, plądrowania i bezpraw że przekupstwem 1 gwałtami zmienią wy
nych rekwizycyj, rozkazuję: a) Każdy oficer, który nik głosowania a może zwlekając sprawę,
Śląsk1
spostrzeże dokonywanie rabunku, plądrowania zdołają .wogóle zatrzymać Górny
lub bezprawne rekwirowanie, choćby nie był wbrew „traktatowi.
Tym; zbrodniczym rachubom niemiec
służbowym przełożonym pełniących te przestęp
stwa żołnierzy, ma obowiązek wkroczenia czyn kimi musi się położyć kres. Żądamy, aby
i aby
nego i zapobieżenia przestępstwu, b) Przy tych plebiscyt odbył się jaku a jry chlej
czynnościach każdemu wkraczającemu oficerowi wskutek tego skończył się okres wic hrzeń,
służyć będą w stosunku do nieposłusznych żoł gwałtów i oszustw niemieckich. Po drugie
nierzy wszystkie prawa przełożonego, włącznie żądamy bezwzględnie, aby w głosowaniu
z prawem wymuszenia posłuszeństwa drogą brali udział jedynie mieszkańcy górnoślą
użycia broni. Oficer, który spostrzegłszy doko scy, gdyż dopuszczenie do głosowania tak
nywanie przez żołnierzy rabunku, plądrowania zwanych' osób urodzonych na Górnym "Ślą
lub bezprawia rekwizycji, nie wkroczył czynnie sku dałoby pole niesłychanym nadużyciom:
i fałszerstwom' już dzisiaj przez Niemców
ji odpowiednich środków do powstrzymania prze
stępstwa nie przedsięwziął, będzie uważany za przy go to wanyeb.

lulu mmtm wojnę erzedN
Filii i pliFOMisa.

winnego niewykonania rozkazu służbowego i
,ulegnie karze pozbawienia wolności do lat 6
i wydalenia z wojska. Rozkaz ten przeczytać
przed frontem. Minister spraw wojskowych
Sosnkowski, generał-porucznik.

Górny Śląsk przed Radą
Ambasadorów w Paryżu.
m Paryżu rozpatrywała w ostatnich
dniach Rada Ambasadorów z generałem Le
Bondem sprawy Górnego "Śląska. Niemcy
postanowili nie oddać za żadną cenę Gór|nego Śląska. Już w czasie obrad konferen
cji pokojowej w Paryżu skupili wszystkie
Siły, ażeby uniemożliwić zjednoczenie Gór
nego Śląska z Polską. Wedle pierwotnych
Warunków pokoju przedstawionych Niem
com 6-go maja 1919 miał Górny Śląsk na
leżeć do Polski. W czasie między przedsta
wieniem: Niemcom warunków a ich podpi
saniem, co się stało w Wersalu dnia 28-go
czerwca 1919 r., zdołali Niemcy za popar
ciem: Lloyda Georgen uzyskać plebiscyt na
Górnym: Śląsku pomimo ogromnej prze Wiagi ludności polskiej, która tam żyje.
Ośmieleni tern niespodzieWanem powo
dzeniem, nie spoczęli Niemcy od tej chwi
li ani na dzień, ani na godzinę ustawicznie
troszcząc się o Górny Śląsk. Poruszyli nie
bo i ziemię i użyli Wszelkich środków. Ol
brzymie sumy pieniędzy na agitacje, pota
jemne zbrojenia, spisek, porozumienie z
bolszewikami, wszystko to były środki ma
jące zatrzymać Górny Śląsk dla rzeszy nie
mieckiej. Wi ostatnim czasie zaczęli się na
wet domagać wprost zachowania przy
rzeszy niemieckiej Górnego Śląska, nawet
bez względu na plebiscyt, czyli żądali przeikreślenia traktatu wersalskiego. Obwiniali
generała Le Ronda o stronniczość na rzecz
Polski, tak że rzecz musiała być zbadana

Prawy brzeg Wisły osta
tecznie Polsce przyznany.
Po wyniku plebiscytu na W armj i i Ma
zurach, który na skutek gwałtów niemiec
kich wypadł pomyślnie dla Niemców, Ra
da Ambasadorów zajęła się wyznaczeniem
W tamtych stronach granicy między Pol
ską a Niemcami. Na skutek orzeczenia Ra
dy Ambasadorów Polsce dostał się Wąski
pas ziemi wzdłuż całego pTawego brzegu
Wisły, oraz szereg leżących tam; miejscowo
ści. Ten wyrok Rady Ambasadorów chociaż
ani w cząstce nie odpowiadał żywotnym in
teresom: państwa polskiego, przecie nie po
dobał się Niemcom, którzy protestowali
przeciw odstąpieniu Polsce prawego brzegu
Wisły. Na wzniesione noty protestujące ze
strony Niemiec nadeszła temi dniami odpo
wiedź ze strony Rady Ambasadorów, w któ
rej oznajmiono Niemcom, że poprzedni wy
rok Rady Ambasadorów jest ostateczny iw
niczem zmieniony być nie może. Wo bęc
tego wzywa Rada Ambasadorów Niemcy do
bezwzględnego zastosowania się do wyro
ku wydanego w sprawie polsko - niemiec
kiej.
^

linienie nisiiediieii oszustwa
ptoisiiHiie.
Z Paryża donoszą: Bawiąca obecnie w
Paryżu delegacja górnośląska z Leopoldem
Zającem na czele, jest przedstawicielką kil
kudziesięciu Polaków górnośląskich, za
mieszkałych w zagłębiach Westfalii i Nadrenji jak również w Hamburgu i Berlinie.
Wraz z delegacją przyjechał z
Bochum
przedstawiciel niemieckiej
górnośląskiej

parfji ludowej dr. Jan Pieprek. Przyniósłby
z sobą dokumenty niemieckie, wyjaśniają-]
ce, w jaki sposób Niemcy przygotowują ple
biscyt na G. Śląsku. Dr. Pieprek posiada do-i
wody, że działające w Westfalji i Nadrenji
Fil je Stowarzyszenia „Vereinigte Verbaende
Heimatstreuer Oberschlesier" starają
się
przyciągnąć
Polaków
górnośląskich i
wpisują ich na listy członków stowarzysze
nia. Ma to na celu przecięcie im drogi do
organizacji polskich. W chwili wyjazdu na
głosowanie plebiscytowe Polacy ci nie otrzymają dokumentów niezbędnych, przezeń
wyjazd ich będzie uniemożliwiony, nato
miast dowody osobiste Polaków górnoślą
skich należących do organizacji niemiećkich, posłużą do przewiezienia na G. Śląsk
odpowiedniej liczby Niemców w okresie
plebiscytowym. Pozatem dr. Pieprek oświadh.
czył, iż władze niemieckie stosują te same
środki względem Niemców, usposobionych!
przyjaźnie dla Polski.
.
;
Delegacja polska złożyła Kadzie Aknban
sa (Torów trzy noty opatrzone licznymi tin-,
wodami. Pierwsza nota wymienia sjx>sobjj
przy których pomocy Niemcy zamierzajgj
korpus armji niemieckiej, stacjonowany w|
Wrocławiu, zorganizował bojówki na G,
Śląsku. Trzecia nota zawiera szczegóły dotyn
czące sprzeciwiającej się prawu akcji orw
ganizacji niemieckich na G. Śląsku.
\

Przegląd polityczny.
Powrót wojsk polskich z Syberjj.
Gdańsk. (Pat.) Do portu gdańskiego
przybył okręt angielski „Woronesz“, na pokła
dzie. którego wrócił z Syberji drugi transport
zorganizowanego tam korpusu polskiego. Kop
pus ten po niesłychanie ciężkich przejściach ^
walkach z bolszewikami zdołał częściowo prze
dostać się przez Syberję do Władywostoku, skąd
obecnie wraca do kraju. Imieniem rządu pol
skiego powitali wracających żołnierzy admirał
Borowski i generalny komisarz gdański Biesia-j
decki.

O ustroju bolszewickim.
Londyn. (Havas.) Działaczka angielskaj
Pankhurst, która powróciła z Rosji, stwierdza
klęskę ustroju bolszewickiego.

Chiny i Rosja.
Lyon. (Radio.) Komunikat prasy francu-,
skiej donosi, że rząd chiński ma zamiar położyć
rękę na rosyjskie koncesje w Chinach.

Protest rządu białoruskiego
Litwie.

przeciwko)

Kopenhaga. (Radio.) Rząd białoruską
złożył na ręce Rady Ambasadorów w Paryżu
oraz rządu rosyjskiego i litewskiego protest prze
ciwko traktatowi pokojowemu, zawartym między
Rosją a Litwą, ratyfikowanemu przed paru dnia
mi. Przez odstąpienie Grodna i Wilna Litwie,
pogwałcono prawa białoruskiego narodu. Bia
łoruska Rzeczpospolita Ludowa chce żyć zgo
dnie z swymi sąsiadami i dlatego zwraca się do
Rady ambasadorów z prośbą o zarządzenie plebi-j
scytu, który był podstawą rokowań białoruskich
z Litwą.

Aresztowanie oszusta niemieckiego.
Paryż. (Havas.) Niemiecki porucznik Lepj
per, członek Komisji niemieckiej dla organizacji
powrotu jeńców wojennych, mającą swą siedzibę
w Paryżu, roztrwonił 750000 franków, należących
do tej Komisji, poczem zbiegł z Paryża, został
jednak zaaresztowany w St. Sebastian.

Z

życia partji.

Załęże. W niedzielę odbyło się zebra
nie To w. PPS. o godz. 3 po pół. Ponieważ
przewodniczący był gdzieindziej zatrudnio
ny, zagaił tow. Jucho lek jako członek PPS.
zebranie r udzielił głosu do referatu tow!.
Dróżdżoe. Doskonale oświetliła nam, refe
rentka po to zenie polityczne na Górn. Ślą
sku. Członkowie byli z referatu zupełnie
zadowoleni. W dyskusji zabierali głos tow.
Juchelek i .Węgrzinek. Na koniec uchwalo
no jednogłośnie następującą rezolucję:
Rezolucja:
Towarzysze PPS. filji Załęża na sali p.
Gołczyka uchwalają:
1. Nauczanie w pierwszym’ roku szkol 
nym odbywać się musi wyłącznie i obowiąz
kowo w języku ojczystym.
2. Celem ułatwienia współżycia ludno
ści wprowadza się w dalszych latach szkol
nych naukę języka niemieckiego, w szkołach
polskich, a naukę języka polskiego w szko
łach niemieckich. Liczba godzin obcego ję-

zyka musi być # szkołach obu narodowo kierownictwem p. kontrolera, zastała
w
ści jednakowa.
Wierzchu całkowity spokój. Nikomu o na
Wszystkie przedmioty nauczania odby padzie ani się śniło.
wają się przez cały czas w języku wyłącz
Z teg< przykładu, który niestety nie jest
nie ojczystym dziecka.
wyjątkiem, widzimy, jak prasa niemiecka
Wobec tego, że siły miejscowe niespro- utrzymuje ludność w ciągiem podnieceniu.
stają zadaniu, domagamy się od Polski do Widocznie obiecuje sobie po tern wiele.
starczenia nam nauczycieli.
Sekretarz.
Włoch' mówiący po niemiecku.
Bferiułtowy. Dnia 3. bm. odbyło się w
Pan Karol P. z Załęża, który włada do
naszej wiosce zebranie PPS. Zebranie za skonale językiem włoskim, zatrzymał pew
gaił tow Kuballa i oddał głos to w. Rumpfel- nego razu na ulicy żołnierza włoskiego i
tiowi. do referatu. Jego bardzo pouczające zapytał go po włosku jak mu się podoba
słowa wszystkich obecnych zadowoliły. Re na Górnym Śląsku. Lecz na powyższe ża-r
ferent ogłosił stosunki gospodarcze, ekono-x pytanie nie otrzymał żadnej
odpowiedzi.
biiczne i Id. w Niemczech i w Polsce. Ser Wówczas jeszcze raz powtórzył P. swoje
decznie dziękujemy za jego słowa i życzymy pytanie, lecz w języku niemieckim. Na to
bobie, w przyszłości takich słów więcej u- rzekomy żołnierz wioski odpowiedział do
błyszeć. Na cześć PPS. i zjednoczonej robo skonałą niemczyzną, że go to nic nie ob
tniczej Polski zebranie zamknięto.
chodzi, że on nie rozumie po włosku. Oto
sposób, jakiego Niemcy używają w celach
szpiegowskich. Nie dziwimy się więc, że
Niemcom sprzyja tak wielka ilość żołnierzy
włoskich, pochdząoych z „Verbandu Hei
mattreue
Oberschlesier“. W ten
sposób
Gliwic®. W poniedziałek dnia 4. 10. 20. Niemcy myślą,
że
uratują
swoją
sprawę
nie
Wybuchnął strejk na kopalni gliwickiej zpo- miecką, lecz niesłychane to oszustwo same
(wodu wydalenia z pracy robotników i urzę się mści na nich.
dników! w liczbie pi ęćdzie s i ę ei ucz ter ech.
Drugi podobny wypadek zdarzył się we
Załogowa rada udała się w tej sprawie Wodzisławiu. Pewna Niemka miała swoje
do dyrektora i ten przyobiecał przyjąć z go narzeczonego w dawnym grencsżucie. Na
(powrotem część wydalonych a resztę miała gle spotyka go w uniformie żołnierza włos
fcbadać rada załogowa.
kiego i zdziwiona, pyta się go, co on tu robi
Przyjęcia wszystkich wydalonych zpo- na G. Śląsku w rhundurze włoskim. Na to
fwfroteni dyrektor odmówił i dlatego rozpo ów żołnierz odpowiedział, że został wysła
czął się strejk.
ny z Wrocławia celem udawania przychyl
Na propozycję tow. Duszy wybrano ko nym Niemcom żołnierzy włoskich. Ża po
misję, do której weszli trzej robotnicy za mocą takiego sposobu chcą Niemcy wpro
łogi oraz członkowie rady załogowej Dusza wadzić zamieszanie T nieporozumienfe mię
i Kruczek. Komisja udała się do kontrolera dzy ludnością polską a żołnierzami wło
powiatowego a z nim razem na pertraktacje skimi, którzy niby to Wrogo mają występo
do dyrektora. Panu kontrolerowi przedsta wać przeciwko Polakom.
Ostrzegamy
wił dyrektor zajście ze swego punktu wi przed podobnymi oszustami niemieckimi i
dzenia i dodał: „Daj im; pan strejkbWać, prosimy w razie wyśledzenia takiego agi
postirejkują trzy szychty i powrócą do prą tatora niemieckiego w mundurze Włoskim
dy.“ (Pan dyrektor zna widocznie swoją nie- natychmiast podać władzom, okupacyjnym.
hiiecko - pa trjo tyczn ą załogę. — Redakcja.)
Jak się sprawa skończy, trudno przewi
Żandówie® (w Strzeleckiem.) Tanie kar
dzieć. Dalsze pertraktacje mają się odbyć
tofle nadarzyły się tutaj złodziejowi. Albo
wiem kolejarz K. zostawił już wykopane
kartofle w kupce n;a polu, ponieważ nie miał
furmanki takowych zwieść do domu. Gdy
atoli na drugi dzień przyjechał na pole, za
uważył, że jego ziemniaki już były znala
Jak Niemcy wywołują sztuczne niepokoje. zły odbiorcę, gdyż złodziej zabrał około 9
Taktyka prasy niemieckiej, polegająca centnarów na wóz i odjechał niepdznany.
Racibórz. Były poseł do parlamentu
na Wymyślaniu coraz to dzikszych wiado
niemieckiego
i radca miasta Raciborza p.
mi ości, wywołała w rozmaitych miejscowo daty,
iści ach' G. Śląska niepokoje u ludności me Sapleta, wierny centrowiec starej
zmarł
w
tych
dniach
we
Wrocławiu
wskutek
in i eckiej, graniczące nieraz wprost ze
śmiesznością. Dowodem tego jest między in operacji, jakiej się musiał poddać. P. Saple
ta Wszedł do parlamentu jako centrowiec
dymi notatka, zamieszczona w: „Oberglo w!
roku 1911. Przy ostatnich wyborach nie
Bauer Zeitung“ w dniu 15. września. Notatka
kandydował.
brzmi:
„Dla uspokojenia mieszkańców zawia
damiamy, że alarmowanie tutejszej załogi w
niedzielę wieczorem; r wezwanie 'jej na po
moc Niemcom w Wierzchu było bezpodsta
wne. Wiadomość mianowicie jakoby na tam
tejszą szkołę gotowany był napad, była wy
mysłem. Jak nam podają z wiarogodnego
odbędzie się
Źródła, alarm ten spowodował młody chło
w
niedzielę,
10-go października
piec, który w sąsiednim Oleśnie bawił na uw Mledobczycach
jroczystości dziecięcej i w fantazji jego pow
itał obraz jakoby dwie podejrzane osoby
na sali pana Melchiora Wieczorka.
kręciły sie koło szkoły i zamierzały napad.
Początek o godzinie 3-ciej po południu.
Doniesienie chłopca bez bliższego zbadania
Obecność zarządów filji C. Z. Z. P. konie
przesłano telefonicznie do Głogówka i Ra cznie pożądana.
cławic z prośbą o pomoc. Tłrupa żołnierzy
włoskich, która przybyła na miejsce pod

Sprawy gospodarcze.

o KRONIKA.^

Konferencja C.Z.Z.P.
na powiat rybnicki

Kalendarzyk zebrań.
Zelżania 0.Z. Z. 9. w niedzielę, io-go paźdzMiia
Wielkie Strzelce konferencja robotników rol
nych w „Deutsches Haus“ „Neuer Ring.“ Ref,
tow. Adamek.
Kunatów o godz. 3. u p. Widawski. Referent
tow. Borys.
Książenice o godz. 3. u p. Szolca. Ref. tow.
Caspari.
Leszczyny o godz. 5. u p. Salamona. Ref. tow.
Caspari.
Hubertus o godz. 2. u p. Kuklenski. Ref. tow.
Rozmus.
Tarn. Góry o godz. 5. u p. Prinz Regent. Ref.
tow. Wiechuła.
Kosztowy o godz. 5. u p. Planetarz. Ref. tow.
Klemens.
Szczygłowice o godz. 4. Ref. tow. Szołtysek.
Król. Huta I i II filji o godz. 10 przed pół,
O liczny udział członkiń uprasza
Zarząd.

HM 0.0. S. 10 plafeH 8. października m r.
Gliwice Wiec o godz. 7. po pot w lokalu
„Neue Welt“. Ref. tow. Rumpfelt i Machulia.
Adamowice o godz. 4. po południu. Ref. tow.
Czapski.

Zelrania 0.0. S. la niedziele 18. października
Pszów Wiec o godz. IV/2 u pana Pasamanika
Ref. tow. Caspari.
Rydułtowy Wiec o godz. 3. po poł. u pana
Franice. Ref. tow. Caspari.
Murczki Wiec o godz. 3. po poł. u p. Kufkl
Ref. tow. Czapski.
G. Łaziska o godz. 4. po poł. u pana Musky.
Ref. tow. Mańka.
Kosztów Wiec o godz. 2. po poł. u p. Planidzocza. Ref. tow. Gaszczyk.
Dzieczkowice o godz. 5-tej u pana Szołtyska.
Ref. tow. Gaszczyk.
Zabrze pół. o godz. 1/23 u pana Skoludy ulica
ogrodowa. Ref. tow. Rubin.
St. i N. Radzionków o godz. 3. u p. Krebsa.
Ref. tow. Mysior.
Ligota o godz. 3. u p. Jacobsohna. Ref. tow.
Wittek.
Chropaczów o godz. 2. u pana Więckowica
Ref. tow. Tabor i tow. Rumpfelt. Tylko ksią
żka członkowska legitymuje.
Chorzów zebranie członkowskie o godz. 4%
u pana Benkiego. Ref. tow. Danisz.
Zawadzki o godz. 5. u pana Wolnego. Ref.
tow. Paździor.
Małe Staniszcze o godz. 4. u pana Gerlicha.
Ref. tow. Wojciechowski.
Polska Cerkiew Wiec robotniczy o godz. 3.
Ref. tow. Wojciechowski.
Kszanowice Wiec robotnicy o godz. 5. Ref.
tow. Choroba.
Wieszowa o godzinie 3. Referent towarzysz
Machulia.
Janów o godzinie 3. u pann Schönguta. Ref.
towarzyszka Dróżdka. Tak samo członkowie
śpiewu Arja.
Planowice o godzinie 3-ciej. Referent towarz.
Bobek.
Zborowskie o godz. 1/24 u pana Cichończyka.
Ref. tow. Brzęczek.
Łagiewniki o godz. V2 2 u pana Lamki. Ref.
tow. Danisz.

Rodzice! Uczcie dzieci
wasze czytać i pisać
po polsku.
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Papierosy bULIMA

pierwszorzędne
są wyjątkowej jakości

są pod gwarancją z czystych
Papierosy SULIMA tytoni orlentalskich bez żadnej domieszki

SULIMA Pik MM z mimdszfciMem
jest najulubienszą marką palacza jakości
SULIMA Mafrapss Er. 25
bez mundsztuku sprzedaż detaliczna 25 fenigów

jest atralscią czasu obecnego.
Do nabycia we wszystkich1 odpowiednich sklepach.
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