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Pismo codzienne dla polskiego ludy pracującego.
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.Gazeta Robotnicza*, Kattowitz O.-S., Schliessfach 101.
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Wydawca J. Biniszkiewicz w Katowicach.

Odpowiedzialny redaktor W, Rumpfelt w Kitowi each

Robotnicy Zachodu wobec Polski
Organizacje uświadomionych) klasowo
robotników na Zachodzie przechodzą cięż
ki kryzys wewnętrzny. Zarówno organizacje
zawodowe, jak polityczne ogromnie wzro
sły w liczbę i siły, ich znaczenie narodowe
t międzynarodowe przejawia się w takich)
choćby faktach', jak niezaprzeczony wpływ
na politykę zewnętrzną Anglji, Włoch, Belgji, jak sprawa bojkotu Węgier.
Ale zarówno organizacje zawodowe, jak
też polityczne są ideowo rozbite. Rozbicie to
z natury rzeczy mniej się uwydatnia w orga
nizacjach zawodowych, ale zato z tern więk
szą występuje siłą w organizacjach polity
cznych, w partjach socjalistycznych'.
Trojakie jest źródło tego rozbicia. Po
pierwsze — wojna; która zepchnęła partje
socjalistyczne z normalnego toru rozwoju
pokojowego w odmęt krwawych' walk na
rodowościowych) i (wykoleiła niejeden umysł
socjalistyczny, zbyt prostolinijnie i szematycznie ujmujący zjawiska życiowe.
Powtóre — wyjałowienie głębszej myśli
socjalistycznej z powodu śmierci wybitniej
szych przywódców ruchu socjalistycznego.
Dość powiedzieć, że taka Francja po śmierci
Jauresa nie posiada w swym obozie socjali
stycznym reprezentanta, godnego świetnej
tradycji rewolucyjnej tego kraju, w Którym
grasować mogą „Maraty owadów“ rewolu
cyjnych, jak Paul Louis (onże Varine).
Po trzecie — i ten punkt jest w chwili
Obecnej najważniejszy — rewolucja rosyj
ska.
Stopień rozbicia myśli socjalistycznej
na Zachodzie jest różny, zależnie od tego,
jaki jest stopień hypnozy, wywieranej przez
Rosję bolszewicką, przyczem hypnozie tej
towarzyszy często tak niezawodny środek
usypiający, jak złoto („Daily Herald“ uprajlWia zawodowo politykę antypolską za pie
niądze bolszewickie).
Najgłębiej wżarł się grzyb bolszewik mu
!We Francji, gdzie niema łudzi, którzyBy m\*eli dość autorytetu i odwagi, by się przed nim
zabezpieczyć, gdzie taki Longuet, lżony i
oplwany stokrotnie przez Moskwę, i wyrzu
cony przez nią zaocznie z partji... francu
skiej, kruszy kopję w obronie sowieeiarzy
rosyjskich, oddając w ten sposób niedźwie
dzią przysługę socjalizmowi.
*
kW) Niemczech następuje stopniowe, ale
radykalne otrzeźwienie Szwajcarja Już, zda
ją się, jest ha drodze rekonwalescencji po
.Iwejść nie możev tak samo w Belgji, Austrji.
(Wj Czechach komunizm rozwija się na tle
konfliktów narodowościowych, we Wło
szech ruch robotniczy trąci ećtiem leninizmu, Me zasadniczo zachował swój charąlcfćr nokiełznanego żywiołu. WTiigosiawfi*,
Rtifgarji i łTumnnjT młdcfa fatórośł komu
nizmu wpatrzona jesr wiÓTkiemi niewtnnemf
oczętami1 w ,ma tuszkę^ bófśzewizmu r jep
posłuszna jest rozkazom.
Ale jest jedna jedyna sprawa, wobec
której robotnicy Zachodu wszystkich orga
nizacji zawodowych i politycznych jednoli
te zajmują stanowisko,
i
Sprawą tą jesbsprawa Polski.
Tu uwzględnimy tylko stosunek Za-,
Chodu do Polski z ostatnich kilku tygodni.
Otóż stwierdzić trzeba, że stosunek ten
w niczem nie uległ zmianie na lepsze. W kry
tycznych dniach grożącego upadku War
szawy nie było bodaj socjalisty na Zacho
dzie, który nie uważałby, że Polskę zasłużo
na spotkała „kara". Po odparciu najazdu
bolszewickiego przypomniano sobie, że i

Polska ma prawo do samodzielnego życia.
„Freiheit" berlińska Wówczas napisała ar
tykuł, w; Którym twierdzi, że niepodległość
Polski Jest dTa mej sprawą bezsporną. „Feuple“" bęrufcseiŚKI w kilku artykułach na
pisał bardzo ciepfe srowa pocr adresem'Foiski i to w. Daszyńskiego.
Ale jednocześnie i niezawiśli Niemiec i
socjaliści belgijscy z całą powagą oświadćziają. że wystąpienie ich1 przeciw popieraniu
Polski amunicją i bronią nie godziły bynaj
mniej w niepodległość Polski, albowiem nie
podległość ta- wcale nie była narażona ną
szwank, ponieważ rząd sowiecki uroczyście
obiecał uszanować niepodległość Polski.
1 tak się mówiło i pisało wówczas, gdy
bolszewicy właśnie dowiedli czynnie, jak
ani rozumieją to uszanowanie niepodległo
ści Polski, gdy wojska polskie jeszcze oczy
szczały kraj nasz od czerwonych „sowietonosców“.
A1 dalej. Wszystkie organizacje robotni
cze skwapliwie pochwyciły znane warunki
pokojowe bolszewików, jako bardzo „umiar
kowane“. Dziś, gdy Polacy odrzucili te wa
runki (które odrzuciłaby każda partjä ro
botnicza Zachodu, gdyby była na miejscu
Polski), podnoszą się głosy o „imperializ
mie" polskim; o tern, że Polska nie chce po
koju itp.
I ci sami, co oskarżają Polskę o to, zenie
Chce pokoju, cieszą się na myśl, że armja
czerwona ma podjąć nową ofensywę, ma
rozpocząć nowy pochód na Warszawę. Pro
szę posłuchać, co pisze Pauf Louis W „Humanite“, (osobnik, który potrafił jednocze
śnie pisywać w dziennikach socjalistycznych
i w reakcyjnym „Petit Parisian“): „Jakich
(Polaków) przodkowie pobili Turków, tak
dzisiejsi feudałowie (!) polscy chcieli zgnę
bić rewolucję socjalną... Polska zapragnę
ła Łotwy (!), Rygi (!!), Kijowa (?) Polski
o 60 milj. mieszkańców (?!). Dlatego nie
chce pokoju, odrzuca warunki rosyjskie
(szczyt reakcjoniści! Red.), nie chce roko
wać w Mińsku (?), ani w Rew!u (??). Gd vby
Enten ta chciała wywrzeć nacisk na Polskę,
to by napewno ustąpiła (z jednej strony
krzyczą bolszewicy i ich przyjaciele. aby
Enten ta nie mieszała sięTfo sporu po rśko-ro
syjskiego, ale gdy Polska śmie odrzucić wa
runki bolszewickie, woła się na pomoc Ententy. Red.) Koło odwraca się jeszcze raz.
Czerwona Rosja z łatwością wyleczyła się z

porażki i Polska pożałuje chęci dalszej
wojny.“
Czy nie lepiej by było, gdyby p. Louis
mniej wojował swoim piórem?...,
Albo oto co pisze umiarkowany tygo
dnik „New Statesman“:
.Przedstawiciele Polski mogą byćnieklęska zdaje się być niezbędnym warun
kiem poważnych1 rokowań. Rosjanie mogą
być zmuszeni doprowadzić do upadku War
szawy.“
Tak też przemawiał Trocki, że Polacy
zmuszają go do wzięcia Warszawy.
Ma się wrażenie, że lekki obłęd dotknął
najtrzeźwiejsze mózgi.
1 jeszcze więcej. Londyńska „Rada Dzia
łania“, reprezentująca ogół robotników an
gielskich wydała odezwę, w której chwali
rząd sowiecki za to, że wycofał na żądanie
Lloyd George‘!a warunek co do milicji robo
tniczej. Ale dodaje przy tern, że Rosja mogła
tego ustępstwa nie poczynić,
albowiem
Lloyd George sam zgodził się na poprzednie
warunki bolszewików. A więc Lloyd George
jest wyrocznią, gdy idzie o narzucenie Pol
sce ciężkich Warunków pokojowych. Ten
sam Lloyd George, którego ci sami robotni
cy zwalczają codziennie za jego pblltykę ze
wnętrzną i wewnętrzną?
A radykalny „Nation“ posunął się dJo
tego, że wytyka Lloyd George‘owi cofnię
cie wspomnianego warunku, jako coś zdro
żnego, ponieważ wobec... Niemców wcale
nie krepowano się takiemi drobnostkami
Robotnicy Zachodu chcą pokoju. I słu
sznie. Ale pokoju nie przyśpiesza się, gdy
się zajmuje jednostronną postawę, przy
chylną (aż do zaślepienia) wobec bolszewi
ków, a wrogą (aż do nieprzyzwoistości) wo
bec Polaków, gdy się każe Polsce zawierać
pokój za wszelką cenę, a nawet kapitulo
wać przed Rosją, a wyraża się radość o ma
jącej nastąpić nowej ofensywie Rosji na
Polskę.
Nie odbuduje się jedności socjalistycz
nej na jedynym wspólnym punkcie progra
mowym: niedopuszczania amunicji i broni
Polsce.
J. M. B.
(Z „Robotnika“ warszawskiego.)

Czy nowa zmiana stanowiska
Lloyd Georgea?
Przed 14 dniami, gdy rząd sowiecki
ogłosił swe warunki, pokojowe, które zamie
rzał narzucić Polsce, Lloyd George się obu
rzył. Będąc przed wyjazdem na urlop do
Lucerny .zagroził Kamieniewowi zerwaniem
stosunków, wydaleniem go z Anglii, przyłą
czeniem' się do Francji w Sprawie Wrang fa,
słowem — wystąpił z całym arsen eLm gróźb
aż do wysłania krótkoterminowego ultima
tum włącznie. Minęły dwa tygodnie: wa
runki sowieckie pod wrażeniem klęski zła
godniały; Llovd George wrócił z Lucerny,
gdzie nie z Millerandem, a z Giolittim kon
ferował; Kami en i ew i Krasin siedzą dalej
spokojnie w Londynie, a ostatnia wiadomość
z niedzieli podaje, że Lloyd George przyjął
Kamieniewa i Krasina. Do tej wiadomości
dodaje rozszerzające ją półurżędowe biuro
Reutera, że „sądzą, że (w tej audencji) chodzi

o propagandę bolszewicką i o pojęcie sto
sunków 'handlowych, nie zaś o sprawę pol
sko - rosyjską“.
Wierzmy, że sprawa propagandy bol
szewickiej i podjęcia stosunków han Iłowych
więcej leży Lloydowi Georgeowi na sercu,
niż sprawa polsko - rosyjska. Przed kilku
dniami czytaliśmy, że En wer pasza z Mo
skwy organizuje ruch muzułmański w Azji,
a ruch’ taki może "być skierowany tylko prze
ciw Anglji. A materjału palnego dla wznie
cenia pożaru nagromadziło się dość: świat
mahometański w Azji oburzony jest na An
gl ję za jej postępowanie wobec sułtana
Kalifa, a specjalnie mahometanie indyjscy
mają z Anglją porachunki na tle ucisku po
litycznego. któremu przeciwstawiają żądanie
samorządu, a nawet żądanie zrównania stąnowiska Indji do Anglji analogicznie do sta-
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Drugs sprawi: nawiązanie stosunkowi
ßändt owych jest już rozwiązana; yć duchu
żądań angielskich sfer hand! owy cli, które
[już nawiązały stosunki Handlowe z Rosją i
Okręty angielskie już przewożą towary do
portów rosyjskictf. Jeżeli więc telepani
Reutera mówi o „ponownem podjęciu sto
sunków handlowych“, to jest.to trochę nie
ścisłe .gdyż stosunki nigdy nie zostały zer
wane, a za -^ n chodziłoby tvlkos o ich —
%2:
- -.
ekna sprąwąipi, a. spr,L\yą polsko .- rosyjską,
musi sięjf do j.ń do tego r >zuU itu, jaki nam.
kię zawsze prze ’stawiał w tej matorji, mia
nowicie; że dla Anglji u perso n ifiko w an ej
Iw obecnym jej premierze sprawa polska jest
tylko jednym z atutów podrzędnych, który
Się wygrywa przeciw bolszewikom, gdy ci
ser jo czy dla postrachu — poruszają tak
czułą dla Anglji strunę, jak Indje. Trzeba
Reutcr podnosi mięr% poWższemi

łącznie symnatją lub antypatją — nie — te
bsobiste uczucia stoją z pewnością na osta
tnim pianie, a na pierwszym — ochrona lnti j i. która jest kluczem do polityki angiel
skiej.

Druga sprawa — nawiązanie stosunków
handlowych' jest tak ściśle związaną z isto
tą państwa angielskiego, że niema ofiary,
której by ono dla niej nie poniosło. Boć tyl
ko dla handlu Anglja wbrew swym tradyclom i swemu przyzwyczajeniu wdała się w
Wojnę z Niemcami jak wogóle wszystkie
Swe wojny koionjalne prowadzi tylko dla
Utrzymania i dla rozszerzenia swego Handlu,
'test zatem: zupełnie naturalną rzeczą, że
Lloyd George nie zrywa nici toczących1 się
wi Londynie rokowań, bo taki, jak Rosją
bynek zbytu z jednej i dostawy surowców z
drugiej strony nie śmie być w kalkulacji an
gielskich kupców pominięty.
Jasno przedstawia się sprawa dla tych,
którzy znają drogi i metody polityki angiel
skiej. Nie pójdzie ona na awantury w gu
ście mi llerando wskiego uznania Wrang! a, nie
spali ona żadnych mostów za sobą w rodza
ju wydalenia delegatów sowieckich z Lon
dynu; nie będzie się krępowała czyimś inte
resem, gdy jej okaże się zagrożony. Jeżeli
te wytyczne polityki angielskiej będziemy
Uiieli w pamięci, to będziemy mogli powie
dzieć: Lloyd George nie zmienił swego sta
nowiska, szczególnie w sprawie polsko-ro
syjskiej. Dla niego, dla reprezentanta imUerjum brytyjskiego, sprawa przedstawia
hę w odwrotnym porządku: pierwej jako
Sprawa rosyjska, a potem dopiero w wiel
kim odstępie jako sprawa polska.
Maksvm Gorkij.

Konferencja w Äix-Ies-Bains,

tują wzajemną swobodę1 dziaMna
publiki’ sowieckiej i zgodnłe są w życzeniu,aby w Rosji nastała sytuacja, którąjby umo
żliwiła powrót tego wielkiego państwa do
‘koncertu pokojowego narodów.
,
,
Millerand podkreślił wielkie znaczenie
szybkiego uregulowania kwestji adrjatyckiej
przez bezpośrednie porozumienie intereso
wanych stron. Francja powita takie porozu
mienie z głęboką sympatją i już z góry daje
swoje przyzwolenie.

lAix-les-Bains. (Pat.) Hitlerami przyjął
W! poniedziałek przed' południem rumuń
skiego ministra Take Jonescu. G godz. 10
została podjęta znowu konferencja między
Millerandern a Giolittim. W rokowaniach1 uczestniczyli Bonin-Bongare, Aliothi, Berthe
lot, Barr ere. ’a południu toczyła się dalej
konferencja.
> iedze iiu przedrx)'udnio""
i " j \ k ra
| m
; co;- )$ :
/ ci/g i wieczora
Do
ze
I Lloyda Georgen zos da wystana depesza.
i
i etc ; si rozejść, nie wyraziwszy poprzednio
ser leczą /eh i przyjazn ch pozdrowień. Pre
zydenci ministrów Włoch i Francji mieli
Do żegnających go dziennikarzy oświad
znów sposobność stwierdzić zupełną zgo
czył
wiceminister:
dność ich poglądów ogólnych, jakoteż i za
„Wyjeżdżam z wiarą, że usiłowania
sadniczą konieczność ścisłego przymierza
nasze
tym razem doprowadzą do pomyśl
między Anglją, Włochami i Francją, aby
nego
i
tak bardzo przez wszystkich upra
zapewnić uregulowanie zagadnień europej
gnionego rezultatu. Pobyt delegacji pol
skich ir przywrócenie pokoju.
skiej w Warszawie i wymiana myśli z
Giolitti i Millerand uznali, że pierwszą
przedstawicielami naszego rządu doprowa
podstawą pokoju, który musi być sprawie
dziła
do zupełnie jednomyślnej opinji co
dliwym i trwałym, jest ścisłe porozumienie
do
zasad,
na których oprzeć się może po
sprzymierzonych. Traktaty muszą polegać
kojowe
nasze
współżycie ze wschodnimi
na wzajemnej solidarności i muszą być ka
sąsiadami.
Zasady
te nie różnią się wi
mieniem węgielnym nowych stosunków mię
swej
istocie
od
instrukcji,
z któremi dele
dzynarodowych. Zwycięzcy muszą okazać
gacja
nasza
wyjeżdżała
do
Mińska, ponie
prżytem ducha życzliwego umiarkowania,
waż
rzeczpospolita
polska
nie zamierzi
zwyciężeni nieograniczoną lojalność. Prze
wyzyskać
świetnych
zwycięstw
naszej arprowadzenie traktatu wersalskiego jest dla
mji
w
ceru
narzucenia
przeciwnikowi
po
Francji koniecznością rzeczową, a sumienne
koju,
lecz
niezmiennie
dąży
do
trwałego
i
przestrzeganie zobowiązań jest i slotu em usprawiedliwego
pokoju
porozumienia.
zasadnleniem prawnem ludów do należenia
Jak wynika z natury pokoju porozu
do koncertu narodów. Aby ten rezultat uzy
mienia,
zasady nasze będą stanowiły temat
skać, jest koniecznem, aby przedewszystdo
rokowań.
Byłoby zatem rzeczą przed
kiem położono kres wojnie między Rosją
wczesną
podawać
szczegóły, na których
a Polską i krokom nieprzyjacielskim mię
zamierzamy
oprzeć
nasze propozycje. Ifdzy nacjonalistami tureckimi a rządem kon Ważam
za
rzecz
pewną,
że jeśli strona
stantynopo Iskim. Co do obydwóch tych
przeciwna1 przystąpi do rokowań z dobrą
punktów wymienili premierzy francuski i
wolą zawarcia pokoju, to będzie musiała
włoski swo je poglądy, które stwierdzają zgo
uznać umiarkowanie i słuszność polskie
dność tychże.
1
go stanowiska, a w tym wypadku ustalę-:
Niepodległość i Wolność Polski’ która
nie podstaw, preliminarnego pokoju, prze
jest w granicach etnograficznych bronioną
ciągnięcie linji rozejmowej i granicznej
przeciw wszelkiemu atakowi, stanowi cel, do
itd. nie powinno natrafić na trudności«'
którego obydwa rządy równomiernie dążą.
Mam nadzieję, że na dobrą wolę strony!
Są one przekonane, że szlachetny naród pol
przeciwnej w Rydze napotkamy i na tej
ski przedłoży sowietom warunki pokojowe,
nadziei opieram przekonanie, że rokowa
które będą w chwili zwycięstwa odznaczały
nia doprowadzą do pokoju." ,
się takiem umiarkowaniem', jaką była sta
Odjeżdżającą delegację poFską ’żegnali
nowczość Polski w obronie swej wolnóści. na dworcu szef sztabu gen. TTo z wadowski,
Giolitti i Millerand byli szczęśliwi, że mo min. kolei Bartel z szefem sekcji Jasińskim,
gli stwierdzić, że ich poglądy polityczne co grono posłów, dziennikarzy, oraz bardzo
do Turcji i jej nietykalności są zgodne. licznie zebrana pbiiczność. Delegacja skła
Ogólny pokój nie będzie mógł być urzeczy da się ogółem około 80 osób. Skład jej sta
wistniony bez poprzedniego rozwiązania nowią: wiceminister Dąbski, jako przewo
wielkich zagadnień w Europie. Na pierw- dniczący, gen. Kuliński, imieniem wojsko
szem miejscu stoi odnowienie normalnych wości, sześciu posłów sejmowych, oraz do
stosunków z Rosją i uregulowanie kwestji radcy techniczni. Razem z delegacją wyje
adrjatyckiej. Rządy Włoch i Francji respck- chało grono dziennikarzy.

Nie mam żadnego powodu, by się cie
szyć — proletariat nikogo* ? nic nie zwycię
żył. Tak jak sam die zostaF zwyciężony,
gcfy system poiTcyjny TrzymdZ go za gardło,
tak i dziś, gdy on burżuazję schwycił za
Walka wgksztakoa^h z aimnksztaleoaemL
gardło, burżuazja jeszcze nie jest zwycię
Rewolucja pogłębia się...
żona. Zwycięzscy są zazwyczaj wielkoduszni
Niepohamowana demagogja łudzi, któ — może dlatego, że są zmęczeni, ale prole
rzy rewolucję „pogłębiają“, przynosi owoce tariat nie jest wielkoduszny, jak widzimy
Zgubne dla bardziej uświadomionych i wy na przykładzie Panina, Bołdyrjowa, Korto
kształconych przedstawicieli interesów kla wa! owa, Bernackiego, Kartuszowa, Dbłgorusy robotniczej. W fabrykach1 i warsztatach kiej innych, którzy, nie wiedzieć, dlaczego,
zaczyna się już zacięta walka między wy gniją po więzieniach.
kwalifikowanymi robotnikami. Niewykwa
Oprócz wymienionych głodują w wię
lifikowani uważają, że ślusarze, tokarze, gi- zieniach tysiące, tak jest, tysiące robotników
terzy itd. — to „burżuje“.
i żołnierzy.
Rewolucja pogłębia się ku większej
Nie, proletariat nie jest wielkoduszny,
chwale ludzi, którzy urządzają eksperymen ani sprawiedliwy; tymczasem rewolucja po
ty na żyw om ciele klasy robotniczej. Ale ro winna była wprowadzić w kraju możliwie
botnicy, którzy rozumieją tragizm chwili, największą sprawiedliwość.
pełni są najwyższej troski o fos rewofiicjL
‘Proletariat nie zwyciężył; w całym kra
„Lękam się — pisze mi jeden z nich —
ju wre wojna domowa, setki’ i tysiące fudzi
te niedaleki jest już dzień, kiedy masy, nie morduje się wzajemnie. Oszalali ludzie pod
Znalazłszy zaspokojenia w boiszewizmie, burzają w .Traw'uzie": ..'Zabijajcie burżu
Rracą wszelką wiarę w lepszą przyszłość, jów! Zabijajcie stronników Kaledina!" Ale
kby się zwrócić ku monarch izmowi. Ale wte burżuje i stronnicy Kaledina, to ci sami
dy walka o wyzwolenie ludów stanie się nie chłopi i żołnierze; morduje się ich, S oni
możliwością na wieki.“
wzajemnie mordują cz erwo no g wardz ist ów.
Sądzę, że stać się musi, bo bolszewizm
Gdyby chociaż wojna domowa polegała
kie może spełnić nadziei ciemnych tłumów, na tern. że pan Lenin by chwytał pana Mi
a nie wiem, co my, wśród tych tłumów sto łakowa za małomieńszewickie włosy a Milujący, czynić mamy, aby uchronić od zaga kow Lenina za bujne kędziory.
rnięcia wiary w socjalizm i w lepsze życie
„Bardzo proszę, bijcie się, panowie I“
aa ziemi.
Ale biją się nie panowie, lecz sługi i niema
„Położenie bardziej oświeconego robo żadnego powodu, by mniemać, że się ta bój
tnika wśród oszalałej masy, to położenie ka prędko skończy. Jakże się cieszyć, kiedy
Wo wieka, który się czuje obcy pomiędzy najlepsze w kraju żywioły giną, tępią się
własnymi braćmi“ — donosi mi inny.
wzajemnie? Atoli ulicami miasta przeciągają •
Skargi podobne, które coraz to częściej krocie ludzi i krzyczą, rak gdyby chciały wy
słyszeć się dają, świadczą o groźbie możli szydzić same siebie: „Niech żyje pokójf"
wego rozłamu w łonie klasy robotniczej.
Lud opanował bank? Dobrzeby to było,
Natomiast inni robotnicy mówią mi i piszą: o ileby w bankach nagromadzony był chleb,
„Powinniście się liczyć, towarzysze, że którym by dało się nakarmić chociaż dzieci.
proletariat zwyciężył."
Ale w bankach niema chleb a, dzieci są gło-

0ś d
Wiceministra S-bsüege
przy ąyidza polskiej de.epeji

da Bsii-

Seine i śmiertelność między niemi z każdymi
dniem wzrasta.
Wojna domowa zniszczyła kolejnictwo1,
choćby nawet chłopi dawali chleb, nie możnaby go prędko dostarczyć db miast
Ale co mnie najbardziej zdumiewa i
przeraża, to fakt, że rewolucja nie niesie
żadnych zapowiedzi duchowego odrodzenia
człowieka, że nie czyni człowieka uczćiwk
szym, nie podnosi poczucia własnej godno
ści, ani poszanowania dla pracy jednostek,
które idą z podniesioną głową i przypomi
nają zawodowego zapaśnika, co właśnie
przeciwnika swojego na kark powalił: o
tych nawet mówić nie warto. Na ogół jedna
kowoż nie można zauważyć w masach, aby,
rewolucja podniosła społeczne uczucie ćzłowieka. Zycie ludzkie ceni się tak nisko, jak
dawniej. Nawyki dawnego porządku społe
cznego nie znikają. „Nowa zwierzchność"
jest tak samo grubiańska jak dawniej, ą
nawet ma jeszcze gorsze zachowanie się,
W nowych okręgach policyjnych akurat tak
samo jak dawniej krzyczą i tupią nogami.,
•Nowi urzędnicy zupełnie równie chętnie
biorą łapówki i wysyłają ludzi masowo db
więzień. Wszystko co stare i szpetne trwa
W całej mocy.
Jest to zły znak; dowodzi, że fizyczna
Władza przeszła z jednych rąk do drugich,
ale przesunięcie nie może
przyspieszyć
wzrostu sił duchowych.
Tylko rozwój wszystkich duchowych
sił naszych i zdolności może nadać sens ży
ciu i usprawiedliwić wszystko, co w niem
jest pospolitego:
„Zawcześnie jeszcze mówić o tern, naj
pierw musimy dostać w ręce całą władzę,“
Niema bardziej pospolitej trucizny, niż
przemoc nad bliźnimi, o tern musimy zawsze
pamiętać, jeżeli nas posiadanie władzy nie
ma zatruć i jeżeli nie mamy stać się jeszcze
ohydniejszymi ludożercami od tych, z któ
rymi Walczyliśmy przez całe życie.

Cośt^ślało zprezydemem

Franki?
, ’ Słyszymy: oil paru miesięcy o ciężkiej
chorobie prezydenta Francji DeschaneŁa,
'wskutek której od dłuższego czasu wszystkie
czynności reprezentacyjne, należące do pre
zydenta republiki, spełnia prezydent miniptróW Millerand. We Francji to przydłuższe
Zniknięcie głowy państwa z widowni wy
wołało niepokój i podejrzenia, które zna
lazły wyraz nawet w prasie. Organ partj i
Socjalistycznej „1‘Humanite“ poświęcił tej
Sprawie w numerze z 4 września artykuł
wstępny p. t. „Tajemnice pałacu Elizejskie
go“ (siedziba prezydentów Francji).
Artykuł ten zawiera między innemi
następujące ustępy: „Co się stało z prezy
dentem? Mówią nam, że jest w Rambouillet
(W rzeczywistości nikt nie może się pochwa
lić • aby go widział. Ukrywają; go... Czy jest
chory ? Czy nie jest? Czyj umarł i pochojwjano go?... Tyle pytań’, na które nikt nie dał
fen i początku odpowiedzi, mogącej zadowo
lić opinję publiczną... Opowiadają, żć nie
szczęsny Descłianel został rzucony do wil
gotnego FöcTPu i Millerand własnoręcznie za
łożył mu kajdany, że głodzi się od! miesimy
f jest w agonji... Że pojechał do- Rosji inco
gnito i został tam zabity... Mówią jeszcze, -—
ile czego nie mówią... To się musi skończyćPokażcie nam Deschanela! Powiedźcie nam
czy on chodzi, czy leży wi łóżku, czy mówi,
czy pisze, czy podpisuje, czy śpi, czy żyje,
czy umarł... Jeśli Deschanel padł ofiarą ja
kiegoś wypadku, nie jest pierwszymi prezy
dentem; któremu się to zdarzyło... Cokol
wiek się stało z Deschanelem, poinformuj
cie nas I“
/
Artykuł ten kończy się słowami: „Czy
tyjemy w Paryżu czy w Wenecji dóżóW i
(Rady Dziesięciu?“

Komuniści przgznaroaią się do mordów
i paliów katowiekieh z gnia 17-go
i 18-go sierpnia.
Do Wychodzącego w Wiedniu organu
komunistów „Świt“ napisał znany nam au
ßer korespondencję którą zamieszczono W
numerze 36 tegóż pismla z dnia 10. sierpnia.
!Aby towarzyszom; wykazać jak marnymi
iSą te kreatury które próbują P. P. ST. roz
pijać podajemy tą korespondencję dosło
wnie; "
!-:!;! I
„Na Górnym Śląsku,
1 v''
Huta Królewska dl 29/VIII.
Górny Śląsk stał się kością niezgody
pomiędzy Polską i Niemcami i tonie dziś
W szale rozpętanej nienawiści nacjonali
stycznej. A właśnie w tym zakątku pro-,
letarjackim, gdzie robotnik tak nielitoścdtwie jest wyzyskiwany przez kapitał, gdzie
potrzebne jest skupienie wszystkich sił do
wWki z kapitałem, wpychany jest on w
bagno Walk narodowościowych; gdy tyl
ko zrywae się do solidarnego wystąpienia
klasowego, tylec razy prowokują bandy
Korfantego zamieszki szowinistyczne ina
te tory starają się sprowadzić walkę ro
botniczą. 1WT rezerwie ich stoi PPST., któ
ra umie radykalnemi hasłami oszukiwać
imieckiemu, podobnież podjudzonemu na
cjonalistycznie,
»
Takie właśnie podłoże miały zajścia
dnia 17. sierpnia \yj Katowicach. Była to
prowokacja nie dto przebaczenia. Rewo
lucyjny odruch proletarjatu śląskiego,
manifestację wi imię solidarności między
narodowej protestującą przeciw usiłowa
niom1 Ententy uczynienia1 z Górnego Ślą
ska terenu koncentracji swych sił do wal
ki z Rosją Sowiecką, wyzyskali dla swojlcH niskich1 celów płatni nacjonalistyczni
prowokatorzy Korfantego i Hakaty Nie
toogli oni ścierpieć pochodu pod, sztanda
rami, na których widniały hasła między
narodowe! solidarności Masy robotniczej
Chcieli oni za wszelką cenę wywołać za
męt w szeregach spokojnie demonstrują
cych robotników. Rozwijając swe sztan; dary poczęli jedni" śpiewać „Boże cos Pol
skę“, drudzy „Deutschland^ Deutschland
neben alles“, czym spowodowali wzburze
nie i zamieszanie, które przeszło W otwar, tą walkę nacjonalistyczną.
Po jednej stronie brali m niej czynny
udział P. P. S., po drugiej11— Szajdemano„Włcy Enten# zaś wysłała przeciw tłumo}jWl „zieloną policję“, zaopatrzoną w kulo
mioty i granaty która otworzyła1 ogień

'
maniresSaiiróin. ^npiem ^pxaiz^izenie >v srawie Wydalenia, jednak za: go było kilku zabitych i nlkutiziesS^cru - rządzenie.;co do zamknięcia szkoły utrzyr rannych.
fe dniach-42 astęjmycłi, pomimo roz*
~
porządzenia Ententy która 'ogłosiła, że V
rządu sowieckiego tfc> oficerów armii
podobne demonstracje będą surowo tłu- i
gen. Wrangfa
< . -

y^jatu“ i „cała władza w ręce próletąr- zhić w interesie IdapitalistÓW francuśŚĆh 1
jatu“, wypisanymi na sztandarach demon angielskie??. Öcfezwä pocQ>iśana Jesf przez
strujących mas. Pod temi hasłami prole Kalinina; Denina, Trotzkiegn i Brusslłowa]
tariat — po raz pierwszy na Górnym Ślą jako przewoduiczącegp Bady sztaba gene
sku — w wielu miejscowościach rozbroił ralnego.;
policję, w innych zaś wypędzić ją i na jej
&fccsimek Włoch i Francji do Rcsjl
miejscu utworzył Komitety samoobrony
robotniczej, składające się ze wszystkich |
bolszewickiej.
partji robotniczych polskich1 i niemiec
A
r ix Ce Bains. (Playas.) BZąd'Wioski'!]
kich. Jest to zapowiedzią, że robotnik francuski, uznając wzajemnie swobodę dzisk
śląski, że ma jednego wspólnego wro^a — łania stosunków« rządu sowieckiego, godzą;
kapitał.
1 Reforma.“
się na podjęcie z nim stosunku hand&oesBegpW
Z powyższej korespondencji wynika wy
raźnie, że grupka Królewsko hucka z icłi woSecjsliąei oloscg przeti® łgktatam u#
'r tarz związku pracy Daragone' przeciwko
a>a ich barki spada więc rbwmTez nie wszelkiej dyktaturze prolctarjatu i jej ten
winnie przelana krew Dr. Mielęckiego; oni
bolszewickim.* Dodał nadto, że Zan
są- też winowajcami zniszczenia drukami dencjom
rząd
partji
socjalistycznej jest zdania przeci„Gazety; Robotniczej“,
>
WnCgo,
atoli
związek pracy obstaję,
Z korespondencji tej mogą się też toWz£- i przy swoich ogólny
poglądach
JesT'przekonaniay
srzys»e przekonać, ze godna ta1 spółka urnie że proletariat nie jest W istanie
zaprowadzić
tylko kłamstwem] i Zbrodnią operować.
dyktatury. P orządek dzienny, proponować
Każdy uczciwy człowiek chociażby Nie ny W tym duchu przez DUragone, zosfcaS
miec przyznaje, że awantury katowickie by przyjęty Większością, 185' tysięcy głosów;,«
ły czysto niemieckie, i, że Polacy a w szcze podczas gdy porządek dzienny,. proponować
gólności P. P. S. W nich udziału nie brali, ny przez zarząd.1 partji, został 'odrzuconym
Tylko wyżej wymienieni prusko - bolszewi „Giornale dTtalia“ podkreśla doniosłość te^
ccy agenci śmią co innego twierdzić.
go głosowania, które stanowi przygrywkę
Z przyznania powyższego jesteśmy bar do porozumienia w kwestji strejkiu robotni^
dzo zadowoleni' I życzymy sobie więcej ta ków metalowych. Dziennik ten donosi, że
kich korespondencji a socjalistyczni robot porządek dzienny Daragone uzyskał głosy
nicy polscy zrobią z tend panami rwcliło Wszystkich wielkich' związków robotników
porządek.
rolnych I tkackich we wszystkich wielkich
centrach, które stanowią siedzibę najwięk
szych socjalistycznych związków. Porządek
dzienny maksymalistów skupił głosy izb ro
botników i iżby robotników rolnych pro
wincji
Toskana,
f v.
Przed konferencją w Rydze. ,
Paryż. (PATJ)- Tutejszy ambasador
Warszawa, (PAT.) Jak" się dowiadu ski ogłasza notę w Tdóref donosi, że WBreWjj
jemy, do chwili przybycia do Rygi podsekre informacjom pewnych dzienników, przed
tarza stanu dr, Wróblewskiego oraz szefa stawiających sytuację we Włoszech W ko
departamentu ministerjum spraw zagrani lorach bardzo ponutych, rokowania pomię
cznych Olszowskiego, podczas rokowań po dzy robotnikami a przemysłowcami prowaN
kojowych w Rydze zastępować ich1 będą po dzone są w dalszym ciągu i uprawniają do
słowie polscy Kownie WasileWski i w Ry jak? najlepszych nadziei. Konflikt ogranicza!
dze Kamieniecki,
1 ,
się całkowicie 80 spraw ekonomicznych. >
Ryga. (PAT.) Rosyjska delegacja po
kojowa przybyła tu dnia 13. bm.
Rząd łotewski proponuje Polsce i Litwie
Rygę na miejsce rokowań oraz swoje pośre
Zawiadomienie.
dnictwo.
Warszawa. (PAT.) Wydział Prasowy
(Wi dniu 7-go maja 1912 Irpkti wykluć
Ministerjum Spraw zagranicznych komuni- czono z P. P. S. towarzysza Franciszka TrąkUje;
balskiego w Katowicach.
f
Minister, spraw zagranicznych oTrzymaf
Obecnie zwrócił się Trąbalski który za
öd posła polskiego w Rydze zawiadomienie, mieszkuje w? Lipsku do Komitetu Wyka-f
że rząd łotewski proponuje rządowi poi- nawczego P. P. S. z wnioskiem o, przyjęcie
skiemu i litewskiemu swoje pośrednictwo | go napowTót do partji.
W rokowaniach między Polską a Litwą, ma
Zaniem sprawę rozpatrzono zasadniczo,
jącą na cel ii pokojowe 1 przyjazne rozśtrzy
wysłał Komitet «Wykonawczy Trąfcalskienm
gnięcie kWestji spornych, które, zdaniem rzą następujące zapytania:
du łotewskiego, ni etyl ko stanowią przeszko
1. Czy przyrzecze, że podobne zajścia ja-:
dę w ustaleniu bliższych stosunków między kie były powodem wykluczenia się nie po
państwami bałtyckiemi, lecz są również po wtórzą.
wodem godnego« pożałowania rozlewu krwi
2. Czy stoi obecnie na stanowisku załą
między obydwoma narodami. Rząd łotew czonego programu P. P. s.
ski proponuje delegacjom' polskim i Litwy
3. Czy zastosuje się wl swej taktyce do
Rygę na miejsce rokowań. ~
i* uchwał ostatnich konferencji Pi R. Si na
‘Wi odpowiedzi na propozycję powyższą okręgi 65, 66, 67; z dnia 11-go i 17-go kWie^
minister spraw zagranicznych polecił po tnia b. r.
1
słowi polskiemu w Rydze Wyrazić podzię
Listem z dnia 13. 9. 1920 odpowiedział
kowanie rządowi łotewskiemu oraz zawiado Trąbalski wyraźnie:
4
* ,
mię g*o, iż zgodnie z postanowieniami rządu
„Na Wszystkie trzy zapytania, która że
polskiego i litewskiego; delegacje Polski i Li
twy rozpoczną rokowania dnia 14. bm. W ście mi stawili się godzę Iwyraźnie
Kalwar]l Rząd polski zaproponuje rządowi Wam tę.* po twmrdmm.‘6
Materjał ten przedłożono szerszemu Ko
litewskiemu przeniesienie rokowań z Kalmitetowi ’wykonawczemu na Górnym Ślą
WcTji do Rygi w czasie najkrótszym:
sku, na posiedzeniu W dniu! 17. 9. 1920.
SpraWy łotewskie.
1 '
Jednomyślnie uchwalono, że towarzy
Ryga. (PAT.) Konstytuanta łotewska szowi Trąbalskiemuwolno znowu należeć
t
•
ratyfikowała traktat rosyjsko - łotewski o- do P. P. S.
gronmą większością głosów.
Uchwałę tą podajemy w myśl ustawy
Ryga. (PAT.)’ Konstytuanta łotewska u- dó Wiadomości towarzyszów.
chwaiiła; że właściciele wywłaszczonych
Katowice, dnia 18, 9. 1920.
posiadłości, będą mieli prawo *db władania
Komitet Wykonawczy P. P. SI
taką ilością ziemi, jaką posiada przeciętny
W. Rumpfelt, sekretarz.
włościanin łotewski
mBosam
Zamknięcie szkoły polskiej przez Czechowi j
B-irtnitowy. Klub amatorski z PPS. z
Morawska Ostrawa. (PAT.) Przed kil- I Birtułtoów; urządza w niedzielę dnia 19. bm
koma dniami zarządziły władze czeskie f na! sah P&&& Staniny w BirtułtoWacB
zamknięcie szkoły polskiej w Małych 'Koń- j
Teaffir, ainaEors&S,
i
czycach. Również czeska Komisja atimini- I na który zapraszamy Biję z PPS,, i CZZP z
stracyjna zarządziła wydalenie stamtąd mie- | okolic, jak Niedobczyce. Popielów, Chwiaszkających tam Polaków. Na protest ze jj iowice, ’Marklowice, Radlin, Obszary, Pszów
Strony polskiej władze czeskie oomęlyroz- | i Rydułtowy.

1 życia partju

I towarzystw.
Piotrowice. Posiedzenie Tow. P. P. S. od
było się przy dość licznym odziale w niedzielę
dnia 12. b. m.
Przewodniczący zagaił posiedzenie I po od
czytaniu porządku dziennego udzieli! głosu tow.
Dróidżce, która w przeszło godzinnym referacie
rozwodziła się w jędrny i d bitny sposób o
przeszłości poszczególnych narodów, walczących
wieki całe o wolność, a szczególną uwagę zwró
ciła zebranym na hislorję narodu polskiego,
który wieki cały był krzywdzony i wyzyskiwany
pod t zema zaborami i wskazywała nam, że
właśnie naród polski z pod zaboru pruskiego
najwięcej był krzywdzony, lecz dzięki przewro
towi lat ostatnich zgładzono trzy trony ciemięz
ców i naród polski zdobywa wolność. W go
rących słowach zachęcała mówczyni do walki
samoobronnej, jeżeli s?ę okaże konieczna po
trzeba. W końcowym referacie zachęcała ze
branych do abonowania „Gazety Robotniczej* i
wstępowania do PPS., która test jedyną wyrazidelką walki klasy robotniczej.
W dyskusji zabrał głos tow. Węgrzynek,
podkreślając wywody tow. Dróźdżki.
Następny punkt był wybór delegatów z tow.
PPS. do miejscowego Komitetu Plebiscytowego
3 wybrani zostali ttow. Syczygieł Jan, Ksiądz
Karol i Bluszcz Paweł, lecz /zarazem członkowie
z PPS. protestują przeciw zarządowi miejsco
wego Kom. Pleb. i wyżej nowo wybrani dele
gaci nie biorą udziału tak długo, dopóki przy
najmniej jeden delegat z naszego stronnictwa
nie zostanie przyjęty do miejscowego zarządu
Kom, Pleb.
,
Na zakończenie odśpiewano pieśń „Czer
wony Sztandar* i hasłem „Cześć Pracy* zam
knął przewodniczący posiedzenie.
BI.

o KRONIKA, o
Oświadczenie.
SM dniu 5-go września r, b. wydaną zo
stała odezwa do wszystkich) członków; Zwią
zku Górnośląskich' Pracowników Plebiscy
towych, zaopatrzoną w podpis „Główny; zafcząd Kupką Koczur, Tkacz,
i
Oświadczamy, że odezwę tę wydał prze
wodniczący Z. G. B. P, p. Kupka] na własną
rękę i bez naszej wiedzy i woli umieścił na
sze nazwiska pod odezwą. Zaznaczamy, że
Z treścią tej odezwy nie zgadzamy się, pro
testujemy tak przeciwko odezwie samej, jakf
przeciwko nadużywaniu naszych nazwisk.
Pozaifcemi p. Teofil Kupka zamierza wyr
dać tłrugą odezwę skierowaną przeciwko
Komisarjatowi Plebiscytowemu i jego or
ganizacji plebiscytowej. Duch i treść tej

'w&wy yest7wrszew$ekąT pNWbpd%a^g
jest przez wrogów Polski zapłacona robotą,
Potępiamy stanowczo tę zgubną i wareholską robotę p. Kupki, gdyż praca taka służy
wyłącznie celom pruskim' i niemieckim.
Bytom, dnia 15. września 1920.
Alojzy Tkacz. Koczur. Adolf Bampner.
Członkowie Zarządu Głównego Związku
Górnośląskich Pracownikowi
Plebiscytowych
j
Dwie miary.
!
(Wysłane przez p. O. z Gliwic w1 dniu,
3. bm. pocztówki z fotografją zamordowa
nego przez Niemców Niedumego zostały
mu niebawem zwrócone z urzędu poczto
wego z doniesieniem, że treść ich jest draż
niąca i szezująca, a więc jako takie nie
mogą Dyc ^wysłane, Ciekawer Prusakom
wolno bić i mordować a nam nawet mówić
o takich faktach nie wolno, bo to; zdSraźni
t szczuje. Jak zawsze, dwie miary.

Od Redakcji.
Towarzyszowi E. <f. w! Starem DubtofisKu. Artykuł .Wasz filozoficzny jest bar
dzo dobrze myślany lecz nie chcemy n#
Wn rozpocząć polemiki.
Jedni są bowiem mniej luh więcej reli
gijni a mamy też takich którzy i nic n(ie
Wierzą.
Pozostawiany więc rieiigję rzeczą pry
watną.
i
i ,( {
i • 14::I i i
r~'
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Do naszych abonentów W Katowicach'.
Dziewczę które roznosi „Gazetę Robot
niczą“, żali się, że czytelnicy ospale płacą
prenumeratę.
1
Poniewfaż porządek utrzymuje świat,
przeto prosimy o regularne i punktualne
płacenie,
“
Administracja.

tf p. korzonka- joś" -godz, 2.'
Rief, tow, Klemens. '
' '
Pyskowice u p. ProdBadaego b godz, Z
Ref. tow. Czajor,
Bielszo wice u p. Gluksm^nna o godZ. 2.
Ret tow. Meisner.
Mikołów u p. Rudzkiego a godz. S. Ret
tow. Rozmus.
Niedob czyce b godz. 4. Referent towL
iWesoły,
Nikisz W cechowni o: godz. 10L Referent
tow. Klemens.
,
Załęzka Hałda u p. Benbenka' o godz. %
Ref. tow. Kotyrba;
1 * ,
Czer wionka u p. SzepadKa b godz. 2,
Ref. tow, Borys.
'
i 1 .
£
C z uch ó w u p. KerbTa o godZ. 5, Ref*
tow,'Borys. "
1 .
. i
Leszczyny u p. Salamona b godz. 3. Ret
tow, Brzoza;
i*
p\
Górny Łaziska U p. MuC% o godz. 2.
Ref, tow. Rozmus.
i " |
>
Nowe Hajduki u p. NawTata (os godz, 3
Ret tow, Jucheiek.
i
! ;
Katowice u p. DigonBs O godz, 9 i pół,
Ref. towi Rybicki.
•
!
j
'
S z ar lej wi restauracji p. Fargowiska o &
Ref. tow. Dębik.
<
i r
Pietrowice u p. Krawczyka b godz, 3/
Ret towi. Rybicki.
[ i
Kalety na starem miejscu o godiż. 3i pół.
Ref. tow. O german.
1 ()
Zawodzie u p. H-echta o godz. 10. Ret,
tow, ^iechuM. I l
1#;^
! .
' "w, ITi
Zebranie ToW. PPS: W niedzielę m
bto. o godz. 2 po południu n p.( Gołczyka*
Ref. tow. (Wojciechowski, i i v i i \>Ą

Wróciłem

lekarz dentysta

Kalendarzyk zebrań.

Roźanowicz

Zebrania C&ZP. W niedzielę 19: 9. 20
Skrzyszów u p. Kupki o godz. £ Ref,
tow. Kandziora,
j ,
Zabrze Wji eś u p. Herda o godz. 9 i pół.
Ref, tow. kWitek.
N. Piekary u p. Dudygi o godz. 2 Ref,
tow, Giemza.
!
Załęże u p. Golczyka o godz. 3. Referent
tow. Piątek,
i
His m ar khuta u p. Koctimanna o 3.
Ref, toW. iWiecBuła. *
j ,
Łagiewniki u p, Damie o godz. 3, Ref.
tow, Szymura. 1
i .
KrÓL Huta ulica Spodnia ojcu 5: o godz.; 10,
Ref. tow. Jucheiek. , ;
i j
| «

Katowice, ul. Fryderyka

KOCYNDER
Wesołe I satyryczne czasopismo górnośląskie,
zawierające wiele wesołych pisanych i malo
wanych wiadomości z Górnego Śląska, wychodzi

w Bytomiu 3 razy na miesiąc (1,10 i 20)
Adres redakcji i administracji:

Wgteraictoo Jtoegaira“ (Karol MÜO, 8|ioa Bireg
ulica gIWcka 10, pokój ii.
„Kocynder** można też odtąd zamówić na poczcie. Prenume
rata kwartalna z odnoszę iem do domu wynosi 6,45 mk. (Za
mówienie na IV. kwartał 1920 należy uskutecznić de 25. wrze
śnia b. r.)
Przy zamówieniu na poczcie prosimy wypełnić poniższy kwit,
odciąć go i oddać na poczcie.
50
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Postbestellschein

N

ca

(Kwit do zamówienia .Kocyndra“ na poczcie)
Unterzeichneter abonniert hiermit bei dem hiesigen Postamt für das
IV. Quartal 1920 auf die in Beutben OS. erscheinende Zeitschrift

Friedrichstr. 5. Tel. nr. 1628.

Pokojowa
znająca dob. obal i pras.

mąsk. bielizną potrzebna
ol 1. października.

Zgłosz. z odp. świad,
Dom Haasenau bei
Hennigsdorf (Breslau.)

Mala Dąbrówka.

W niedzielę, dnia 19*go września odbędzie się

o godzinie 3 w Małej Dąbrówce na sali pana
Bielicera

Zabawa letnia

połączona z tańcami z ramienia PPS., na którą
zapraszamy ttow. z Bogucic, Małej Dąbrówki,?
Roździeń-Szopienic, Janowa, Nikiszu i Giszowca.
Za legitymację służy książka członkowska.
48
Komitet zabawy P. P. S.

"Mł Mysłowice.

Zebranie Członków
Centn Zw. Zaw. Polskiego
odbędzie się

w

niedzielę,

dnia 19. b. m.

o godz- 4 po południu
na sali p. Hornika przy ulicy Piaskowej nr. 12}
Uprasza się wszystkich członków C. Ż. Z. P.j
o przybycie, ponieważ muszą dać swoje własno-,
ręczne podpisy pod ustawy Rob. Stow. Spoi. j
Oszcz. »Przyszłość* w Mysłowicach. Wymaga
tego sąd handlowy.
49'
Za
Robotnicze Stowarzyszenie Spożywcze 1 osz
czędnościowe „Przyszłość“ na górnośląski
okręg przemysłowy w Mysłowicach
Stowarzyszenie zarejestrowane z ogr. poręką
W zast obmana: Jan Pałasz kontroler.

O
Baczność!

Baczność!

„KOCYNDER“

Klnb amatorski „Werbel" z Świętochłowic

(unter »Polnisch* 13. Nachtrag, Seite 303)
für 6,45 mit Abtrag

urządza w niedzielę, dnia 19. wrzefoia, na sali p. Fojtzika

Vor- und Zuname:
Imię i nazwiskoj:
”
———
Wohnung:
Mieszkanie: -----““-------------------------------------- --------Obige
erhalten zu haben, bescheinigt

Odegraną zostanie bardzo ładna i wesoła sztuka:

den ________ _______ -1290
Postamt

Zabawę teatralną

u
co

o

öl

<

Stary Piechur i syn jego, huzar
krotochwila w 3 aktach.
warzystwa P. P. S. i C. Z. Z. P,
Nowych Heidnb, Król. Huty, Einf, Chropaczowa, łupiny o łaskawe
przybycie na ową zabawę.
Otwarcie kasy o godz, 5. Początek punktualnie o podz. 6»

Po teatrze taniec.
Z tow. pozdrowieniem

Zarząd,

