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Przedpłata wynosi na poczcie miesięcznie 4 mk., z przynoszeciem do domu 4,30 mk.. kwartalnie 12 mk., z przynoszeniem do
demu 12,fO mk., u kolporterów miesięcznie 4,00 mk., pod opaską
miesięcznie 5,00 mk., za granicą pod opaską miesięcznie 6,00 mk.
Pojedynczy num*r 30 fenygów.

Telefonu ar. 1151
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; Cen* ogłoszeń z* jeden wiersz petytowy jednołamowy lub jego ;
: miejsce 50 fenigów. Za reklamy dwułamowe 1,50 mk. Na •
E częściej umieszczane ogłoszenia udzielamy stosowny upust :
Wszelkie listy i przesyłki pieniężne należy adresować:
„Gazeta Robotnicza”, Kattowitz 0.-5., Schliessiach 101.
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Redakcja
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administracja znajduje się w Katowicach, ul. Ratuszowa nr. 12.

Wydawca Józef Biniszkiewicz w Katowicach.

Odpowiedzialny redaktor W. Bobek w Łabętach.

Dalej jak jeden mąż na wiece protestujące!
W niedzielę dnia 25. kwietnia w południe © godz. 12‘|2
odbędą się

Walne wiece protestującego huta polskiego.
Temr niemiecki, (Wywierany na ludności jj
polskiej 1 na komisji koalicyjnej' nie zna
granic.
Lufd mly żąda upsiawiiienienia psni ka
żdym względem i usunięcia w gpoisób prąWiny nadużyć niemieckich.
Ż^lstmy równouprawnić oia Języka pol
skiego W szkołach, sądach i mimintislracj-'
politycznej.
Żądąmy Wianlęcia aüefonkoW! i zastąpi»*
ula ich żandarmerią krajową z Pniaków i
Niemców roiiowityeh Górnoślązaków . m
sprawiedliwy sposób złożoną.
Żądamy usunjłięcia lanidratóW niemiec- |
kich i oddania wiadzjy mr%dn|kóm kóalteyf-1
nyim a) kontrolereni i polskim f niemieckim. |
żądamy iildzlałti polskiego m admini- j
slraejl szkól
Żądamy rozbrojenia niemieckich zbroj
nych organizacji, zagrodzenia drogi sŚa nrzplywiu agentów niemieckich I wydalenia
niemieckich mącieieli spokoju.
Żądamy iialyclwiastowego przywiezie- ,
ula wielkich mas żywności % Poznańskiego, |
która gnije na granicy Śląska Z powodu niaWysy lania po nią maszyn.
żądamy natyehiniaslowego
roeiMalu
0yWhośe% która nadchodzi z Polski pomię
dzy głodującą ludność.
Polska Parija Socjalistyczne?»
J 6ze f Bin i szkicw5cz,
UenTralny'Związek Zawoldowy'To Iski
Józef Äd a nick.
Oddział Górniczy, CZZP.
K1 e m e n s B o r y. s.
Oddział Metalowców CZZP.
' S fa n ~ s ł a w By b i ck L

Żądamy zajęcia dla naszych braci I sióstr
Wydalonych z pyaey z pofeludek politycznych
■ ILlacia i siostry, jak jeden mąż przybys
Wajdę i donośnie głos podnoście o? swe słu
szne i sprawiedliwe prawa- Przybywajcie
protestować bez względu na “to, czy będzie
sionce czy "deszcz.
Wiece odbędą się:
iW Bylsimia: Plac Moltkięgo przy
Tam gromadzą się: Piekary,
Szarlęj,
Rozbark, Wielka Dąbrówka,
Brzeziny,
Kamit-ń, Brzozowiec, Miejska Dąbkowa,
Rokietnice, iMiecbn^ibe, Karb,
Bobrek
'Szombierki, Łagiewniki i Orzegów*
W Kah)wliceeh: Rynek przed teatrem. Zak
fęż-e, Ział. Hałdą Dąb!, Józefo-wjelc Webroy
Wiec, Przełajkla, BańgóWt Madejkowice
Michałkówlce^ Bytków,
Siemianowice',
■Laoraliuia, MałW Dąbrówka, Bogucice,
Zawodzie, Szopienice, Roździeń, Murczkl
Giszowiec, Tanów -Wieś, Nikisz, Katów.
Hałda, BryuóWI i Ligota.
W Wirku: Na plac koło cmentarza: Riajdbb'
szo.wy, Kochiowice, Bykówina^ HugoH
Kol., Eintriaclithuta, Erydbnsbutac, NoWa/
Wieś, Czarny Das, BielszowStae, idą asśMEih'
rek.

W Mysłowicach: Stary Rynek, Jan ów Miej
ski, Słupna,
Brzęckowice,
PodlarysZ
Brzezinka, Kosztowy, Kras ów, Imielin.
W Król. Hncie: Marktplatz (przy Marki -f
halli), Chorzów, Bismarktiuta, Święto,-'1
ciiłowice, Nowe Hajduki, Piaśniki, Lipinyj
ChropaczóW, Godula. Hebżie.
W Zabrzu.: na targowisku poniedziałkowemu
Zabrze, Zaborze, Poręba, Dorota PawłóW
Kunatów, MakoszoWy, Mikulczyce, Grzyb
1)0 wice, W leszowa, Biskupice, Borsigwierłti
Ruda.
,W. Gliwicach: Stary rynek przy ratuszu: ca
ły powiat gliwicki, Sośnica, Knurów I okop
lica.
Wi Radzionkowie: pwolat tarnogórski nh
placu gminnym. Cały powiat tarnogórski.,
;W Mikołowie: Rynek. Górne, Średnie i dolne
Łaziska, Tviokre, Tachy, Czułów Gostyń'
Podlesie i Piotrowice.
W Rybniku: Rynek stary. Cała okolica.
W Wodzisławiu: Rynek. Cala okolica.
W Pszczynie: Rynek Południowa część po
suń* fu Pszczyńskiego.
Rodacy i Rodaczki, zachowajcie podczas. tych manifestacji bezwzględny spokój,
ład i porządek 5 nikomu: żadnej krzywjdjy
nie wyrządzajcie!
Zachowajcie się godnie i spokojnie!

: *Lu Zarząd Centralny ZZP.
Józef R yin er,
Oddział górników
Michał G r a j e M
Oddział nre ta łowców
rgnący Sikora.
Oddział kó ł ej r azy!
'ft n i o n i K o walc z y k.
Ddtiaiiał robotników, rolnych i leśnych
Franc, Alaska.

Oddział robotników umysłowych
Jan Bubo s.
Śląski Związek Rolników
Fe Lifks Kupiłaś.
Związek Handlowców
Józef Maciejewski.
Narodowe Stronnictwo Robotników
Pa Wed Du biel.
Chrześcijańskie Zjedn. Ludowe
E <1 w ar d Ry b ar z.

Tmi725 f7VC7P! Z P^wodM *ebr«A dtamonstraeyjMych wszelki« sehraada PPS. 3 CZZP. w nic=
oatóliWf iuwai
dzielę wypadeą, *— Odbędt się tylk# po cbledzie uroczystości poświęceni® sztandaru w Nikiszu,
w Lsurahucie i Zgmzelcu. — Konferencja kółek śpiewackich, amatorskich z t. p. odbędzie się odpowiednio do. komunikatu ogłoszonego
poniżej.
Sekretariat PPS. na Górny Śląsk.

Żądamy równouprawnienie!
Od miesięcy rządzi już u nas Władza koa
licyjna. A jednak my Polacy na Górnym
Śląsku nie jesteśmy jeszcze równo-uprawnieni.
r
Niemcy, którzy w! stosunku do Koalicji
zachowują się prowokująco, Niemcy, któ
rzy szykują wrogie dla niej demonstracje
cdż sami Niemcy są dotąd uprzywilejowania
My zaś Polacy/którzyśmy podczas stra
sznej wojny światowej walczyli w jednych
szeregach z kioaljantami, którzy dążyli śmy zawsze, idd ścisłej z Koalicją współpracy,

licząc siię z Wszyśtkiemi jej wymaganiami,
Ostatnie Wypadki, głupie przechwałki
'my jesteśmy nadal „obywatelami II klasy“. hakatystów, operetkowy strejk sędziów i
Bo któż naprawdę rządzi na Śląsku Gor inne hece mogą dać nam tylko powód do
man? Czy koalicja? Nie. Na SIgsku .Górnym śmiechu. Niemcy nie reprezentują dziś na
rządzą naprawdę leszcze Niemcy, którzy z Śląsku żadnej siły realnej 1 z niemi liczyć
brutalnością sobie właściwą potrafili utrą się nie mamy, potrzeby.
cę każdy niedogadzający im rozkaz koali
To jeno jest smutne, że tych pogróżek
cyjny. Tym samym zbrodniarzom niemiec
niemieckich
ulękła się Komisja koalicyjna.
kim, którzy zniszczyli Francję i Bclgję,
którzy zamordowali miljony Francuzów,
Ustępstwa na rzecz Niemców mogą mieć
Komisja koalicyjna dziś ustępuje.
fatałlne rezultaty. Prusactwo rozzuchwali
iW^ stosunku dó neutralnej Danji potra się do ostatecznego stopnia, będzie mu się
fiła być sprawiedliwą, nie ma jednak tej zdawało, że jego rządy wracają. Ostatnie
energji by zadośćuczynić sprawiedliwymi postępki Komisji koalicyjnej mogą tylko po
żądaniom sprzymierzeńców Polaków,
grążyć kraj W całkowitej anarchji.

Niemcy łagodności nie uznają, jak poj
mują rolę okapania, dowodzą tego 'ich rzą
dy w Warszawie przez"3 łata, gdzie bez sądu
mordowali łub więzili tego, kto im niewygo
dny. Łagodną Koalicję będą uważa ii za sła
bą. Już dziś kpią sobie jawnie z „poezcimv
go wuja“ pana Le Rond*
Robotnik polski na taki stan rzeczy się
me zgodzi.
Nie po to popieraliśmy politykę Koali
cji przez lata wojny, nie po to dawaliśmy
ochotników do wojsk walczących z Prusa
kami, nie po to wreszcie zlał się Śląsk Gór
ny krwią bohaterską powstańców, byśmy
dziś wracać mieli pod jarzmo pruskie z ła
ski koalicyjnej.
_ Robotnik jx)Lski nic pozwoli, by Śląsk
Górny — kraj polski, stał się. widownią dzi
kiej anarchji i rządów hord barbarzyń
skich żołdaków.
Nie chcemy, by powtórzyły się rządy
grencszucu, nie będziemy czekali cicho, aż
Niemcy wprowadzą w czyn gotowaną przez
nich rzeź ludności polskiej. Do tego nie do
puścimy. Jeśli ma być mowa o sprawiedli
wym plebiscycie, jeśli ma być mowa o po
kojowym współżyciu, żądania nasze muszą
być urzeczywistnione.
Nie może być na wolnej ziemi śląskiej
barbarzyńskich hord SicKerheitswehry, go
tującej
cej się do
cło nowych mordów i gwałtów.
gwałtów, j
Nic mogą trwać nadal rządy biuro kra- 5
cji hakatystycznej, tych wczorajszych1 słu- \
gusów krwawego Wilhelma.
_ r
1
Tsie może feyc tych band szpiclów, ge- j
heimów, prześladujących wszystko, co pol
skie, którzy nie są niczym innym, jak zama
skowaną tajną armją polityczną.
Nie może być na Śląsku zbrodniczych
sędziów niemieckich, tych katów ludu robo
czego ! Jeżeli ma być plebiscyt, musimy mieć
swobodę pracy. Nije żądamy przywilejów,
lecz równouprawnienie mieć musimy.

Reforma ratal w Grecji
Parlament grecki uchwalił niedawno rpformę rolną,
która w ogólnych zaryć
»ach przedstawia Się następująco:
iViclkie posiadłości wiejskie mają znik
nąć na korzyść drobnych rolników; i robo Iników rolnych. Wywłaszczenie nie będzie
jednak stosowane do całości obszaru, lecz
tylko do dwóch trzecich każdej posiaidjłości)
pod Warunkiem; atoli, że pozostała jedna
trzecia nie może przekraczać 100 hektarów,
teoretycznego maksimum posiadania, którcm jeden właściciel może skutecznie zarząi
dziać.
Ziemia nie zostanie rozdzielona' bezpo
średnio między poszczególne jednostki. Ci,
którzy chcą brać udział w kupnie nierucho
mości wiejskiej, muszą utworzyć stowarzy
szenie i z tom stowarzyszeniami a nie z jer
dnostkami będzie traktowało „państwo. To
postanowienie prawne sprzyja jak najsku
teczniej powstawaniu organizmów kooperawrsctflw inertf sze*»*ku

Zamorski djabel.
POWIEŚĆ,
(Cigg (Mszy.)
— Przyszedłem razem z Wami wypędzać
cudzoziemców z ojczyzny.. Jestem
heng,
stróż klasztorny! — odpowiedział głośno
Brzeski. — Znam' tu każdą dziurę, gdyż dlą-j
Wno ich śledzę z rozkazu tajnego sto warzyć
‘gżenia U-wej-kian (Bezczynnych)... Może kto
z was pokaże mi znak braterski?
Skupieni wkoło niego robotnicy, odstąp
pili cokolwiek.
— Więc co? — spytał nareszcie cicho
cho jeden z nich.
Naczelnik polecił mi przedostać silę
za mur i otworzyć bramę...
— Silni są bracia U-wej-kian, ale nie
polecisz przecie na skrzydłach?
— Chodzi o to,
żeby brama została
Otwartą przed przebudzeniem się białych
djabłów, żeby nie lała się krew czamogło»
fcVychi
— Glino! Dobrze mówi! — zaszeptano,
— Czy macie drabinę? — pytał ostroż
nie Brzeski.
Nagle poczuł liczne palce, dotykające
naraz jego odzienia, głowy, włosów, twa
rzy... Na szczęście -Wąsy wciąż golił, czesał
Włosy we warkocz po chińsku i nie zanied
bywał najmniejszego szczegółu swej toalety
Chińskiej,
w
— Co? Czego chcecie? — powtarzał, niby oburzony W czasie rewizji, podczas gdy
serce tłukło mu silę wf piersiach, jak złapany

tvwirx ch. które jedvnie mogą zastąpić wysi- 5
Wteę pen$tsą niemieckie wladsy keiejowe,
kk i* inicjatywę wielkiego właściciela. Po- j które nie przydały na czas iekomotyw, waglę.
r
o możliwość kupna nie jest przyznana { dsie Keeisja Międzysejueznicsa, która sprawy
ogólnie ani w. tym samym stopniu wszyslą nie eliminowała. Pt streaie nieaieckiej rei
kim klasom rólulków. Dopuszczeni do ku che id się tu nstaralate o rtzayślną działalaość
a szkodę Polaków. Wielkie traasperty źywsopna i to w dokładnie oznaczonym porząd
ku pierwszeństwa są przedewszy siki em rol ścitwe z Pezaańskiego psują całą rebotę nie
nicy, zamieszkali w granicach obszaru^któ miecki ai podszczuwaczeai, dlatego więc pozo
ry "się wyryła szcza, wdowy po ni cłu jeżeli stawi* się całe sebstws wagonów z źywieścią
mają choć jednego syna; rolnicy, którzy m linji ©itrowe - Kesspno, pozwalając aa te,
żyli w • granicach obszaru, a opuścili go aby cense t wary zgniły. Ludaość góraośląeka
przed mniej niż 10 laty; rolnicy z wsi sąsie protestuje tak najostrzej przeciwko tak lekce
dnich, jeżeli nie mają dostatecznej ilości ważącemu traktowaiiu jej potrzeb i ietaaga się,
ziemi, nareszcie imigranci których wy aby jej przyznano daleko idącą kontrolę w spra
znaczy minis terj urn rolnictwa. Prócz roi- wach aprowizacji.
". r%' mieś!nice, zamieszkali w danym
obszarze, a których rzemiosło jest potrze15-go kwletiia przybył de Kluczborka transbne dla kolonji/mając prawo do kupna i pert z zfemaiakasai, przeznaczenyisi dla Śląska
ogrodu.
'
Cieszypskiege. Zieaawiaki te były z PeznańaKażdy z członków stowarzyszenia, któ- $ kiego. Nieaiey zabrali 11 wegeeiw i wysłali
ry nah rwa dom wywłaszczony, otrzyma pe- \ bsz wszystkiego de stacji Karlsmarkt, Mann
wien przydział ziemi stosownie do urodzaj- j heim-Wrociaw, S hettnitz Oleśnica, Happegarten
ności ziemi i innych warunków miejsco - j Wrocław, H'rsehberay Wrocław, Erbenheim-Wrowych, jale w takiej rozciągłości, by zapew- 1 cła w, Gręsshreitenbech-Wroci&w.
niat utrzymanie jednej rodziny; odporne- \
H;ea3$y śechedzą już do niesłychanej bezRiąd polski z całą stanowczością
dnio do okolic od 8—15 hektarów. Ta mała czelności.
posiadłość nie może już wówczas być sprze poczyni oipcwiedme kroki.
dana, konfiskowana, wolna; jest od wszela
2 zapasów sprowadzonych z Polski oddano
kiej hipoteki i ani nowy właściciel arii jego
opadkobiercy nie mogą jej dzielić. Cenęku- dotychczas O. L. (Górnośląskiej centrali źywnośpha płaci sic zapomocą amortyzacji w okre^- j ciowe) 159 wagonów mąki. Z mąki tej miano
sjfe czasu, który może się przedłużyć aż do j ludności wydać uśsiaiy wydatkowe. Dotąd ani
3Q
" O. L.
lutu lie reed* as 9. "
Tak" stu*» otrzymali
Procedura wywłaszczenia jest prosta i 87 wigoaów kartofli. Zapytujemy z całe« na
szybka. Dekret 'królewski wydany na propo ciskiem, co się % żywnością tą dzieje? Demazycję ministerstwa rolnictwa,
wyznacza ga«y się usilnie, aby zapasy te rozdano jak
ziemie, do których ustawa ma Być zastoso najszybciej! Aprowizacja Górnego Śląska tierwana. Specjalna komisja ocenia wysokość pi m\ lak liczne braki k zderpieć nie mężna
odszkodowania, które ma się wypłacić kią- w że.den sposób, aby z żywnością dla ładu
żdcmu właścicielowi Wszelkie kwestje sperr j śląskiego przeznaczoną obchodzono się w tak
ne przekazuje się trybunałowi pierwszej in dziwny sposób jak to robi O. L.
stancji, a orzeczenie jego, nie dopuszczające
Towary zakupione w Poznaniu lik cukier,
już apelacji, zostaje natychmiast wprowar
dzone W życie. Odszkodowanie, przyznane msrmelada, szmalec, Komisarjst plebiscytowy
właścicielom, wypłaca się w formie obliga chce rozdzielić sam między ludność, niemejąc
cji państwowych, nazywających się „obliga zaufania do O. L. która jest jeszcze w ręku
cjami wywłaszczeniowetoi“, &. mających spe niemieckim. Tymczasem imdemdmatura w Opolu
nie chce na to pozwolić. Ludność górnośląska
cjalne gwarancje.
zaś ze swej strony nie pozwoli na to, aby to
wary sprowadzone z Polski miały być rozdzie
lane bez jej koa troll lub szły do Berlina.

Kiesaei zitrzpają źpaolć!
Polski K©mi$srj6t Plebiscytowy dla G. Śląska
»trzyma? isstępujący telegram:

Na linfi Ostrowo - Kempno stoją takie iWci
wagonów z zie»iiaka«i, że Maja zupełaie zatar*##w*aa. Zaier rzekomo podług oświadcze
ni» tutejszej dyrekcji kolei polega na tern, że
Śląsk nie nadsyła parowozów do przewiezienia
pociągów d© Śląska. Prószę natychmiast po
czernić odpowiednie kroki ©dem usunięcia prze
szkód, Ziemniaki się psują. Dalsze ładowanie
będzie trzeba wstrzymać. Odbiór telegramu po
twierdzić.
Za szefa departamentu aprowizacji.
Drzażdrzyński.

Sn isitssli fiststeliii!
Szanowni Towarzysze 1 czytelnicy 'Gać
zety Robotniczej wybaczą, że tę odpowiedź
dla p. Franza po niemiecku w Gazecie Rod
’bbtriiczęj ogłaszam. 'Czynię zaś to dlatego,
że liczyć -na to nie mogę, ażeby, mi ją ^Yplks*
SVille“ przyjął.
Daję ją zaś dlatego po niemiecku,
ażeby wszyscy obecni f imkcjonarj usze zwi ązków niemieckich, obecni na tern zebraniu,
mieli- możność bez pośrednictwa tłomacza z
jej treścią się zapoznać.
I® der Nummer 92 de® »Volkswille®, ver
sucht Herr Julius Fr#az die Berichtigung, die

ptak. Dobra Wymowa chińska i zimna- krew j pierwszą kulę dostanę ja. Dobrze wam za
pokonały, Wreszcie podejrzliwość napastni- j murem, możecie się nie bać. Dlatego gadakó%L
cie Wiele! .Wystraszony zając zobaczył, cze
— O tak, Fengi Dohrzeby. było dostać go niema, a Wyście radzi okazji, aby zfmyH
się do środka bez przelewu krwi, lecz nie kar! Wszędzie Węszycie zdradę! Nie będzie
miał z was pociechy Wielki Pan Białego
mamy drabiny...
— Drabinę mają tamci przed bramą*... Lotosu! — uspokajał ich Brzeski, zaciągając Węzły sznura.
Niech idzie kto po nią...
Już ślizgał się po sznurze na dół, a (jen
— O nie, nie!.. Bez hałasu! Mam wyra szcze szeptał zgorączkowanemi wargami:
źny rozkaz — szepnął ostro Brzeski — Wej,» ńCicho 1 Cicho!“ Pobiegł przez znajome dzie
dę
barkach ua
na szczyt ze o/,.ur
Szmi s tizince
wsj pouv/ Waszych wttiiwu.n
rvcnto Enaiazi
dzińce i rychło
znalazł snę
się przed ganeczr
ganecZą
rem. Stąd do mieszkań barbarzyńców i do | kiem dyrektorskiego mieszkania. Nacisnął
hnrlln
qIta/d rl
— Tinie iichiNzo
3 ----•>-/
_____
'j,_.
, -Wewnątrz
ettbudki stróża
daleko—
usłyszą.
guzik elektrycznego
'dzwonka.
po^
— To prawda! Zgoda! — powtórzyli ruszono się niezwłocznie i w oknie błysnęło
światło.
j •
/[mu robotnicy, zniżając jak 1* on .głosy.
—
Zginęliśmy!
Zapóźno!
—
pomyślał
Kilku najtęższych podeszło razem %
głosów,
buchać
Brzeskim
do ściany,
ściany. 'Ustawili
urzesKim ao
ustawili się jeden na i Brzeski,
.
’ usłyszawszy
'yv' szmer
° . . ,r
u r
. “f
ramionach drugiego,
■ugiego, niby żywa drabina, a f j"!;CT znagła nazewnąi rz i jednocześnie męzmłodzieniec
** bram^ Z okna wyji^zał dyn
młodzien iec z pomocą
porno cg pozoslałycli
pozostałych Wdra- |
rektor.
pał się na nich'.
—- Co to?
< ’>
— Oho, co to? Zamorskie masz buty?!
— Fabry kaotoczona! Powstanie'!
— krzyknął ostatni z podsadzających go
— Ach, to pan? Cóż to za powstanie?
krajowców.
Gdzie?
Brzeski nic odpowiedział. .Tuż siedział
— Ależ tutaj. Proszę otworzyć natych
jid szczycie ściany jak na koniu i odsuwał miast! Opowiem wszystko,
się szybko od ludzi.
W bramę tłuczono coraz silniej.
— Ach, oni istotnie dobijają się! Boże,
Następnie sznur zadzierzgnął mocno za
krawędź dachówek... .Chińczycy szemrali w Więc to lak! Więc to do nas? Co robić?! Lu
dzie! Mateuszu! Jasiu! Karolu! U łichaj
dole:
Gdzie jesteście? Uderzyć we dzwon! Arma
— Dlaczego nie odpowiadasz?
tę.. celować armatą. Wszak majmy kartaczo*
— Gdzieżeś się podział?
Wnicę! — krzyczał dyrektor, rzucając się po
— Zniknął jak zły duch.,
pokoju.
>. ’
1— Goś brzydko wygląda to wszystko.,.
1 jako odpowiedź nh potęgujący się
1— Leźcie bracia na mur...
gniewny ryk tłumu za bramą, odezwał się
— Trzymajcie go.... Może przebrany
IrWożniti dzwon pożarny fabryki.
— Nie pochwali nas naczelnik! Odia]
— Milczcie, głupcy! Rozbudzicie barba
fOas thtee»naert8pi.$
rzyńców, Gdaczecie jak kury, K tymczasem
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ich nad mein Kollege Wfechwla in Sachen der
vermeintlichen Zusage der Beteiligung unserer
Organisation des Centralny Związek Zawodewy
Polski an der beabsichtigten Pretestkuadgebiag
gegen die Anordnungen der iateralliierten Ko*
missien in der Gazeta Rebotaicza veröffentlicht
haben, und die das Gegenteil dessen feststellte,
was die gesamte deutsche Presse behauptete,
richtigzustellen, indem er seinerseits als Leiter
der betreffenden Verhandlung die Feststellung
macht, daas wir für die Tdlrnrnkmc ge»
stimmt ia»besL
Angesichts dieser Festsiellang des Herrn
Julius Franz, fällt es mir ein bische» schwer
die publizistischen Asstaadsformen zu wahren,
muss es aber dach meinerseits mit Bedauern
feststellen, dass dieselbe zur „Staser dar Wahr»
heit* nichts beigetragen hat.
Neugierig hin ich nur, ob Herr Franz seine
Feststellung tatsächlieh im Einverständnis mit i
den anderen Orgaaiaetiensvertretern gemacht
hat. Seilte dieses ta säehlich der Fall sein, so
würde höchstens bedeuten, dass es für uns pol- j
nisehe Org&aisatioesvertreter gefährlch sei, zu f
zweien in eiaer grösseren Gesellschaft der deutgehen Organisationsvartretern zu verweilen, weil
wir dann schutsle« den „Peststalhugea6 ähn
lichen Kalibers auigsliefart sind. —
Bewundern muss ich des weiteren die
eiserne Ruhe und Gelassenheit d s „objsktivan“
Feststellers der Wahrheit, welcher in wirklich
echt deutscher Malier treu u«d brav das Gegen
teil dessen der stammenden destsehen Leserwelt
kund und zu wissen giebt, wie „hinterhältig“
die Palen im aligesnemen ued die polnischen
Zentralverbäedler im bessndercE sind.
Wie verhielt sich dem die Sache? Herr
Franz giebt dach selbst zu, dass ich erklärt habe
uns nicht vor dea deutschen Wagen
spanmen zu lassem, bemerkt jedoch dabei,
dass wir durch ihn uad die anderen Organisatlonsvertreter eines aaderen belehrt wurden
und schliesslich dafar gestimmt haben.
Gegen diese Sehaaplang muss ich einen
energiashen Protest emlegen, denn sie sckiägt
den Tatsache! direkt ima Gesicht Erstens
brauchen wir über Güte u»d Mängel des Betriebs
ratsgesetzes keime Beiehrung van Herrn Franz,
denn diese kanmtam wir ebenso gut wie er und
gerade darum haben wir m nicht verstehen
können, dass aus Aalass dieses Gesetzes, weiches
die interalliierte Kommission angeblich nicht zulassen wollte, eia Fsuerhrsad ia Oberschlesien
entfacht werden seilte, der sieht in unserem
Interesse lag. Wir habe« damals noch nicht
wissen können, dass der eteerae Wille der inter
alliierten Komwsissien aus Pappe war und vor
leeren Drohung der deutschen Organigtfionsvertreter, zusammenbreche* würde.
Nachdem ich ia der Sache selbst, unsere
Meinung zum Ausdruck gebracht habe, die aller
dings a*f die anwesenden deutschen Organi
sationsvertreter keimen Einfluss au (geübt hat,
aber auch keine« ausüben seilte, — das habe
ich selbst unterstrichen — wurde zur Abstim
mung geschritten. Dafür stimmten sämtliche
deutschen Orgaslsatiensvertreter, ungefähr 15
Stimmen, dagegen hat sich keine Stimme er
hoben. — Wir beide hielten das für zwecklas,
denn hindern koanten and wollten wir die
Gegenseite in ihre«» Verhaken nicht.
Unsere Passivität schien eine Verwandlung
zu erregen den» senst wäre es nicht zu ver
stehen, was Herrn Hoffmsister zu der Aeusse
rung bewegen könnte — wer nicht dage
gen ist, so ist er eben dafür*.
Auf diese Werte des Herrn Hoffmeister
machte Herr Julius Franz, als Le tcr der Ver
handlung, folgende bezeichnende Bemerkung:
„na es ist nicht immer der Fall* wo
rüber ich noch zustimmend gelacht habe.
Diese Bemerk»mg des Herrn Franz — wel
che er nicht bestreite» kaan — beweist aber
genügend, dass er damals, auf frischer Tat,
selbst nicht glaubte, was er in seiner Fest
stellung behauptet.
Meine Bemerkung, „dass ich zu der Ver
sammlung nicht kämme# werde weil Ick ver
hindert bin“, sollte nur den Versammelte# als
Hinweis dienen, weshalb ich in der ProtestVersammlung nicht erscheine» werde, weil iek
sonst gekommen wäre, aber selbstverständlich
in meinem Sinne im die Debatte eingegriffen
hätte.
,
Dieses ist der möglichst ebjektive Sach
verhalt und er deckt sich auch veil und ganz
mit meiner Berichtigung in der „Gaz. Rob.“
welche dem Herrn Franz den willkommenen
Anlass zu seiner „Feststellung“ gab, welche, i

eUvan bin ich üoerzrugt, die Runde über die
ganze Presse machen wird. — Die Entscheiduig
darüber, wer von uns beiden im R chte ist
überiasse ich gern den? Urteil eilen vorurteils
freien und w ahr heiWieben d^ n Menschen.
Uai die vermaintl .he Verwirrung im Polen
lager glossiere i ze ömen, hä i es Hsrr Franz
für angebracht darauf h azuwetsen „'Sass mein
Name unter einem Aubuf st» ad, von dessen
Exztens ich erst niechträgiich erfahren habe.
Desgleichen kommt vor, fällt aber n*uht wesent
lich ins Gewicht angesvhts der Tatsache, dtss
ich «ich sachlich mit äcsgse‘*es dsverstasden
erküre
Ich lasse auch 4 hingestelit, ob e; übli h
sei eine s i he ^temr.-ube i “ Begebenheit,
die man auf Umwegen i t E f hru.ig gebracht
hat, tier 0<ff •atiiub r tit zu übergeben.
K a t e w i c e, dnia 23 4. 20
Stanislaw Rybicki.

POLSKA.
Mąka t* Iokoiuic>!|ywy oll a Polski»
Gdansk. (PAT.) W zeszłym tygodniu
przybył iłu statek poIśkommerykańskiiego'to
warzystwa żeglugi morskiej o pojemności
5280 ton. Statek ten przywiózł 27 lokomoy
tyw i (mąkę dla Polski.
O równouprawnienie języka polskiego
na Mazurach.
Olsztyn. (PAT.) Równouprawnienie* ję
zykowe na terenie plebiscytowym postępuje
ba(rdzo powoli. 1 Upłynęło już 2 miesiące od
przyjazdu. Komisji koalicyjnej i objęcia
przez nią steru rządu, a wciąż jeszcze arty
kuł 2-gi protokołu traktatu pokojowego có
do terenów plebiscytowych jest nie zastoso
wany w praktyce.
Członkowie Komisji, słysząc po więkd
szych miastach rozmowy po niemiecku, nie
zdają sobie sprawy, że większość ludności
miejscowej po wsiach jest czysto polską i
móWi między sobą tylko po polsku. Miasta
bowiem zostały wszędzie zaludnione przez
rząd niemiecki celowo urzędhikajmi i eimiy
grantami niemieckimi.
Artykuł protokołu mówi, że wszystkie
napisy na gmachach rząddWychl i nia dwor
cach mają być w dwóch językach. Słychajć
jednak, ze propozycja, mająca na celu, aże
by umieścić zaraz na dworcach odpowie
dnie napisy polskie, została wysłaną „ad
acta",
'
1f
NIEMCY
WyWory do parlamentu niemieckiego.
Donoszą, że wybory do parlamentu zo
stały wyznaczone ostatecznie na 6» czerwca
b. roku.
Zgromadzenie Narodowe zbierze się po
raz ostatni przypuszczalnie We środę przy
szłego tygodnia.
tiaMnet Saska ustępuje.
Wiadomość o Imającej nastąpić dymisji
prezydema ministrów Dr. 'Gradmauera po
twierdza się. Cały gabinet ustąpi. Jest uważane za pewnik, że nowy gabinet będzie
również koalicyjnym.
Siapipi nie będzie wjyldany.
Nauen. (PAT.) Według doniesień ze
Sztokholmu do „Berliner Tageblattu“, Kapp
jak się zdaje nie zostanie Wydany rządowi
niemieckiemu. Według ustaw! szwedzkich
Szwecja nie wydaje przestępców politycz^
nych.
j
DcEBFonsirucja ślepców, w Berlinie.
Przed parlamentem przeciągnęła we śro
dę demonstracja złożona z 700 oślepionych
żołnierzy. Ludzie ci mieli po części psy, jąko przewodników.
Delegacja demonstrantów traktowała z
przewódcami frakcji
parlamentarnych.
„Związek oślepłych żołnierzy!" żąda stałej
łej opieki państwowej oraz uwolnienia od
Wszelkich podatków, i
Holz zostanie wydany.
Rząd szwedzki nie udzieli schronienia
Kappowi który będzie "traktowany
jako
zwykły, przestępca«
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Zwycięstwo Socjalistów w Czechach.
„Prawo Lidu“ donosi, iż przy wyborach
parlamentarnych socjaldemokraci czescy o*
trzymali 77 mandatów, socjaldemokraci niemieccy 32 mandaty, socjaldemokraci węgiorscy 10 mandatów. Czescy socjaliści narodowa 17 mandatów. Razem — 141 man.4
datów.
Partje burżuazyjne lotrzymały razem 137
mandatów, w czym większość agrarjusze
i klery kali.
Wynik wyborów jest zwycięstwem so*
cjalistów którzy otrzymali
bezwzględna
większość mandatów.
Wiadomość ta niezupełnie jest zgodna
z cyframi przytoczonemu przez nas w po?
poprzednim numerze pisma naszego i wy
maga potwierdzenia — umieszczamy ją z#
berlińską Freiheit.
W każdym razie zwycięstwo socjalistów
jest bezsporne; stopniały wpływy partji
środka, natomiast dość znaczna ilość mank
datów: uzyskała prawica.
Socjaliści Szwajcarscy za OL TOęizjuarori
dówką.
j
Komitet wykonawczy Partji Szwajcar
skiej 20 gł. przeciw 18 gł. wypowiedział się
za III. Międzynarodówką. Wniosek ten bę
dzie postawiony na Zjeździć partyjnym.
Przyjętej rezolucji to'w. Grimma przeciwstawiała się rezolucja to w.
Grab era.
żądającego ścisłego związku z socjalistami
Niezawisłemu i partją francuską.
Postanowiono wziąść udział w konfe*
rencji partji socjalistycznych, które wystą
piły z II. Międzynarodówki.
Polityka) socjalistów: włoskich.
Deputowany Darotti oświadczył wczo
raj na zebraniu Komitetu wykonawczego,
że na powstanie w Turynie należy się zapad
trywać jako na początek ogólnej burzy.
Turati przeciwnie oświadczył, że obo
wiązkiem socjalistów jest usunięcie niebezp
pieczeństwa wojny domowej.
Jest on przeciwny objęciu władzy przez
socjalistów.
_
'
Jako główne dążenia dnia dzisiejszego
Wysuwa on: Opodatkowanie majątków,
Wolność komunikacji, socjalizację przemy*
słu i ziemi.
Ar mj a dliat (tozorowaniig.
Wiedeń. (PAT.) > Z Paryża donoszą:
„Daily Mail“ dowiaduje się z San-Remo, że
marszałek Foch wypracował referat, według
którego do nadzorowania wykonania traktat
tu pokojowego z Turcją potrzebna jest arm,-'
jaSOOOÓO. ,
t
Niepokoje lwi IrlaniijL
Londyński „Evening Standard“ Obnosi,
że Lord French, Wicekról Irland)i, podał się
do dymisji w związku z wypadkami ostatniv
mi. — Rząd wysłał wojsko do okolic najbaiR
dziej wzburzonych. Wi Londonderry tłum
napadł na kasyno żołnierzy i koszary woj„
skowc. Wojsko i policję obsypano gradem
kam Heni i strzelano częściowo
przy ozem
Wojsko równijeż odpowiadało
strzałami.
Rozruchy trwały cztery godziny. Kilkana
ście osób zostało zranionych. W Kilmiliill
(hrabstwo Clare) przyszło do zderzenia mię,
dzy tłumem a żandarmi erją. Jeden z zandkuv
mów został zabity i kilku zranionych; po
stronie demonstrantów również kilku zabi
tych i rannych.
Proices Caillatix.
Słynny proces Caillaux dobiegł końca,
Wt „ostatnim słowie“ Caillaux wygłosił kró
tką mowę, która na słuchaczów wywarła
Wielkie wrażenie. '
Caillaux dowodzi, że przeciwstawiał się
Wojnie, wiedząc z góry jakie wywoła skutki.
Zaprzecza on twierdzeniu,‘jakoby poro
zumiewał siąę wrogiem, twierdząąc jedno
cześnie, że politykowi wolno prowadzić na
wet podczas wojny politykę przeciwną urzędowej.
Następnie Caillaux oświadczył, że po
glądów nie zmienił, nadal jest zwolenni
kiem: demokratycznego systemu podatkowi
go i przeciwnikiem plutokracji.
Wyrok zapadnie‘dziś. Sprawa Ta btidzl
zainteresowanie nie tylko we Francji, lecą
na całym świecie.

Socjaliści angielscy finlą do Rosji.
Zarząd Robotniczej Partji Angielskiej r£-___
f <podaje do wiadomości, że delegaci tej partji
Myslowłct?.
Z
powodu
pewnych
niefor
udający się do Rosji otrzymali paszporty,
malności, przy zużyciu pieniędzy na wy
od rządu angielskiego.
bory gminne 9. 11. 19 f z powodu koniecz
Podział Turcji.
ności zamknięcia różnorodności składko Wa
Holenderskie gazety dowiadują się, że nia, nastąpiło w dniu 22. 4. 1920 następujące
na konferencji w San Romo sprawa Adrja- zamknięcie składek:
tycka rozpatrywaną nie będzie.
Zebrano prze®:
Natomiast konferencja zajmie się spra Tow. Nowaka na standsr
296,75 mfc.
wą traktatu pokojowego z Turcjąą. Turcja
„ Wojtowicza na blok 3879—3889 74,— »
straci połowę swych posiadłości mianowicie
„
„
i Wolfa ma listę
32,— ,
Syrję, Palestynę, Arabję, Mczopotanję; Ar„ Palacza blok numer nieświadome 105,— ,
menję, Trację i Smyrnę. Pas neutralny za Przewyżka zabawy (Wolf) 5/4
80,— .
SAdaną obsadząą Francuzi za Adalją Włosi.
„
składki na zebraaiu 18. 10.19 6,— .
Razem 598,75 mk.
Wydano:
Na agitację wyborczą
308,— mk.
Ołówki i bloczek
2,20 .
Komunikaty,
Tow. Podlejskiemu odszkedewanłe
20,— „
Uprasza się tych skarbników? PPS. któ Sala i wiec wyborczy
50,— .
rzy jeszcze nie załatwili obrachunek za I. Wyszywanie sztandaru tow. Mondra 70,— *
450,20 .
kwartał o rychłe załatwienie, ponieważ ogłon
simy przed 1-szym Inaja pokwitowanie W
Pozostało 143,55 sak.
a,Gaz. Rob.“*
Sumę tą przelano do głófwtnej kasy PPS,
na fundusz Wyborczy.
Prosi się towarzyszy Mecu era i Paw-s
Przez obliczenie to oddano pieniądze1
lenk,ę o nadesłanie materjału statystycznego* gdzie należało, które poprzednio Wyjęto bez
prawnie z kasy CZZP.
"Sekr. palt. PPS,
Z dniem dzisiejszym przestały w Mysło
Znaczki majowe są do nabycia w seUn-r- wicach kursować wszystkie listy i bloczki.
tarjacie PPS. Wszyscy skarbnicy miejscowi Jeden bloczek numer 1976 do 2000 ma tylko
PPS. i CZZP. Winni podać iie znaczków po tow. .Wolff. Inne bloczki lub listy należy!
trafią rozsprzedać. Cena za znaczek wynogS zatrzymać.
Marki majowe tej uchwale nie podle
1 mk. Z tego wysyła es i ę 90 proc. do klasy PPS.
W Katowicach k 10 procent otrzymią skar gają i należy je pilnie sprzedawać.
bnicy, którzy się za, nią sprzedażą znać#O ile później Wydamy jakieś listy to bę-

Z życia partji.

Tania k sprzedania!
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„Wesoły Zygzak"
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szafonlerka, szafy, Masayaa 4© szycia,
lustro, czerwona kanapa piazzawa,
Zegar ścienny, stery $ bardzo ładne
białe dziecięce bnirko do pisania.
Mysłowice ulica stacji towarowej 29,
(Quterbahahefsstr).
146

Humor Śpiew
Siiyra= 1 zuice? ściśle rzetelne źródło zatapra

Pomimo wielkiego braku towarów, jesteśmy w stanie
naszym Szanownym Odbiorcom bardzo bogaty wybór od
najtańszych aź do najznakomitszych rodzajów przedłożyć

=

wszelkiego rodzaju zegarków, klej
notów, złotych i srebrnych towarów.
Specjalność: Najlepsze szwajcarskie
zegarki męskie, damskie i zegarki na
ramienniki, jako to, Longines, Omega,
Eteru a, Audemars Freres:
J. W. C. Schaffhausen i t. d.
Wszelkie zegarki są dokładnie regu
lowane z piśmienną gwarancją.

25go kwietnia w MEmlczyeeclht
26ge kw etnia w Tarm, Odrach
27po kwietnia w P/iiantcćzku
28go kwiet da w 2
144
29»po kwie-aia w
Bliższe szczegóły na afiszach i programach.

Mio» pierścionki ślubne
aieiatovane D. R. P. 99299.

Wielki wybór. Ściśle rzetelna
usługa. Wielki własny warsztat
reperacyjny.
100
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pm<* przeakstela istessa x„*

Jaoobowitz - Katowice
.. klefnoty

ełote I srebrne ternary

Rtj one podpisane pree» przewxtn icz^cefa s
feekretarza i odstęplowane pieczątką PPS,
Zarząd P. P. S.
Za lej s ki, Podlejski.
M. Wolff.
Zarząd C. Z. Z. P.
Tklor. Nowak. Milder,
Rewizorzy:
l
Wieczorek. P. Wolff. Zycha.

Z towarzystw.
Bykiywiroa. W niedzielę 18. kwietnia od
było się zebranie PPS. na sali pana Tichau-i
era. Referował tow. Molik na temat „Walki
klasowej“.
Tow. Molik zadowolił swemi wywodami
Wszystkich towarzyszy. W dyskusji nikt
głosu nie zabierał. W sprawie pochodu
majowego dał tow. Wiertelorz odpowiednie
wskazówki. Zebranie zamknięto trzykrot
nym okrzykiem na cześć PPS.
Sekretarz,

Baesnośś!

Bacsi&oić!

Kółka śpiewackie.
W niedzielę 25. kwietnia odbędzie się f?e*

sledaeslc delegatów w Oezegaw e w
lokalu pains Brunena Pyki, ulic?. Bytomska o
godzinie 9 przed południem. Z powodu satadr
wienia ważnych spraw, u pram się wszelkich
delegatów zabrać za sobą książki aakn tarza i
skarbnika. Także dehfci towarzystw Amatora
kich i muzycznych powinni :ię staw"6.

Pudełka, wysyłkowe
i pudełka do formularzy
wszelkie wielkości, dostarcza i fabrykuje

Oswald Schlesinger
Katowice, ul. Stawowa 17, gmrMmk
Grimdmanna I. piętro.
Telefon 1607.
Usługa pelekaZ

Usługa polska!

Baczność sporüm%
Do gry w piełkę nożną potrzeba odpowiedniego
obuwia. Szuorowaae buciki z lichej skóry
ko&stują wszędzie 350 mk. Z powoda rnay sowego zakupna skóry, wykonuję podług miary

trwałe i gustowne

hitaszM to gry
w p 230 marek n prą. "wm
Walenty Kuss, Król Huta
ulica Następcy trenu 50.

Skied zegarków przemysłu szwajcarskiego.

137

Telefon 1494. ÜMca Sronditiiwna I, Telefon 1494
w domu teatru kinematograficznego „Colosseum“.
mmmmii,nm

' Drukarnia
Gazety Robotniczej
wykoseje
wszelkie draki
szybko i gnstowiie

iw,, imi»

po bajecznie tanich cenach«
Materje na ubrania dla panów
spodnie i palla,
\
^
ifł
4^1
ui. Pnr-yfmim 10

Pocztowa m ^

*

V‘»

aalłca Fryderyków ska
naprzeciw ewang. koś«c4s
polecam
118

zfotnäcze, pier*
ścierniki śltibił®
tamie i rzetelnie.
f -ab.m#•-6:«<■?■■ -■•'■•

$8

Józef Mostowicz.

I Bank Przemysływm
Oddział w Katowicach

M nam
1

róg ul. Dworcowej 3 Pocztowej uaprz. poczty

przyjmuje oszczędności
za Wysokiem oprocentowaniem i według terminu wypowiedzenia.

wydzierano

ziemią i język
ojezpty.
Cena 50 fen.

Załatwia wszelkie sprawy kredytowe,
kupno i sprzedaż pożyczek państwo
wych, zamiana waluty obcej :: ::

Do nabycia

w Administracji
„GazetyRobotniczej“

Biuro Banku Wotwarte
od i £°dziny
g"e] zamknięte.
do 1 sze*niedziele
święta biuro
Ü
4», *****
64

Katowice
uL Ratuszowa 12.

ITROCADEROS
i
|
*

Odtąd codziennie o 8 godzinie

I Wielki nowy program

t

| kwietniowy. d
2 orkiestry

2 orkiestry

Ę Bar i restauracja dziennie ^
od godz. 5 otwarte.

I SaiealBaiiMiealcsaiesKilBa

