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Pism© codzienno dla polskiego ludy pracującego«
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i Przedpłata wynosi na poczcie miesięcznie 4 mk., z przynoszę- |
• mem do domu 4,30 mk,, kwartalnie 12 mk., z przynoszeniem do 1
,* 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 80 tenygów.
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Redakcja i administracją znajduie się w Katowicach, ul. Ratuszowa nr. 12.
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iso. jeden
icucu wiersz
* petylowy jednoiamowy tub jego
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reklamy dwutomowe
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! mie
: częściej umieszczane ogłoszenia udzielamy stosowny upust .
Wszelkie listy i przesyłki pieniężne należy adresować:
.
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Robotnicza*,, ixauowitz
Kattowitz u.-a.,
O.-S., ocryiesstacn
SchJiess^ach 101.
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Wydawca J. Biniszkiewicz w Katowicach.

Odpowiedzialny redaktor W. Rumpfeit w Katowicach

Plemię Kainów na Górnym Śląsku.

Niebawem imają się spełnić żądania pol
skiego ludu pracującego na Górnym Śląsku.
Potrzeba było jednak setki ofiar, musiała
polać się krew męczeńska ludu górnoślą
skiego, żeby przyznane nam równoupraw-i
nienie przez traktat wersalski stało się fak
tem, Komisja rządząca godziła się wpraw
dzie na przyznanie nam tego równoupraw
nienia, lecz prace jej w! tym kierunku posu
wały się żółwiem Krokiem naprzód. Nasz
lud polski wierzył komisji koalicyjnej; i cze
kał cierpliwie bez szemrania. Ten nasz spo
kój ośmielił i rozzuchwalił Niemców. Nie
miec, ä zwłaszcza prusak musi czuć na swym
karku ustawicznie żelazną pięść. Nim wię
cej ta: pięść jest wobec niego brutalną, tym
pokorniejszym się staje,
„
;
Rządząca komisja koalicyjna nie zna
tych militarnie wychowany cli stworzeń i nie
umie się z nimi obchodzić. Łudzono się,
że samo jej istnienie, wydanie takiego lub
innego rozporządzenia wystarczy by zapeiWnić ła|d i porządek na Górnym Śląsku,
Stało się inaczej.
Rozzuchwalony prusak nie czując pię
ści na swym karku rozpoczyna swe kaj ne
wskie rzemiosło, najpierw z ukrycia; Tu i
ówdzie od kuli i noża padają przywódcy po
lityczni polskiego ludu górnośląskiego. Po
mimo, że Śląsk zasypano policją zieloną,
niebieską i błękitną, to zbrodniarz ucho
dził zawsze bezkarnie.
: f Ręcz Niemcom to nie Wystarczało.
Chwycili się pałki. Bito polskich robotni
ków - socjalistów, bito narodowców od Zje
dnoczenia, bito polskich1 sportowców, bito
artystów warszawskich; Biła policja zie
lona, biła niebieska, błękitna i biło rozpasane żołdactWo pruskie ubrane po cywil
nemu. Jednymi słowem: kto się odważył
brać udział w robocie plebiscytowej choćby
ta robota była najniewinniejszą był kato
wany. Gdyby toury więzienne umiały mó
wić, to byśmy się dowiedzieli ile katuszy
znosiła ludność górnośląska; Utarły się sło
wa,, które brzmią: „biada pokonanym u, a
łny możemy dodać: biada aresztowanym;!
Polakowi na Górnym Śląsku,
Obojętność władz koalicyjnych ośmie
lała coraz to więcej brutali pruskich. Nie
mieli wprawdzie odwagi rzucić się otwarcie
na wojska koalicji ale robili to ukrycie,
przygotowując grunt do otwartego wystąpie
nia. Zaczęli w sposób pośredni prześlado
wać żołnierzy koalicji. Łatwiej było rzu
cić się najpierw na dziewczyny, które z żoł
nierzami koalicji miały jakąkolwiek stycz
ność, podkopując w ten sposób autorytet
siły zbrojnej koalicji. W. kilkunastu wy
padkach' jak w Raciborzu, Gliwicach, By
tomiu i wielu innych miejscowościach bił
rozwścieczony prusak dziewczęta podejrza
ne o stosunek z wojskami koalicji. Wyry
wano im włosy z głowy, wybijano zęby, bito
i kopano. Doszło tak daleko, że żona ofi
cera koalicji nie miała odwagi' wyjść z mę-‘
żem na ulicę lub do kawiarni, nie chcąc się
narażać na publiczne sponiewieranie. At
mosfera stała się poprostu nieznośna, tym
Więcej, że uchodziły te zbrodnie bezkarnie.
Nie słyszeliśmy dotąd, żeby za pobicie Po
laków lub dziewcząt napaśników pochwy
cono i ukarano.
Stwierdzić tu trzeba fakt, że zbrodnie te
cały obóz niemiecki popierał. Komuniści,
niezawiśli^ szajdemanowcy i wszystkich odę

ciem Kakatyści popierali te napaści. Wy
dawano czarne listy dziewcząt podejrzane
o stosunek z żołnierzami koalicji I je pu
blikowano. Na tych listach czarnych wi
dniały nazwiska kobiet, które nigdy z fran
cuzami nie miały nic do czynienia. Wy
starczyło bowiem mieć złośliwą sąsiadkę
niemkę aby się dostać na listę i być publi
cznie sponiewieraną..
Prasa niemiecka wszelkich odcieni po
litycznych gwałty te popierała i zachęcała
do tym intensywniejszych napadów.
„Zabawka" ta zbrodniarzy pruskich
niebawem ich niezadawalniała. Bicie sąmo
to nic, masowy pogrom połączony z rabun
kiem to się uśmiechało bandytom. W By
tomiu, z okazji napadu na dziewczynę, któ
ra szła z oficerem francuskim ruszyła banda
pruska rycząc „Deutschland, Deutschland
neber alles" przed hotel Łomnica, w któ
rym się mieści polski komisarjat plebiscy
towy. Przypuszczono parokrotny szturm do
hotelu, który Polacy krwawo odparli.
Zrabowano jedynie rzeczy mieszczące się
na dole w restauracji.
Po pogromie bytomskim nastąpiła ma
ła przerwa i rozpoczęło się skupianie sił.
Codziennie przysyłano z Wrocławia nowe
zastępy bandytów na Górny Śląsk. Przy
jechał też przedstawiciel pruskiego rządu w
Berlinie, by się naocznie przekonać czy za
mach stanu na Górnym Śląsku się uda.
Wszystkie grupy polityczne połączono w je
den wielki obóz. Berlin wysypał mil jony
papierków, kupił wszystkich' co się jeszcze
wahali. Niezawiśli i komuniści prześcigali
się wzajemnie w robocie pogromowej. Przy
gotowano skrupulatnie każdy krok i w ostatnim momencie odkryto karty. Masowe
zgromadzenia i zbrojne
demonstracje,
przytem strejk generalny miały dopełnić
miary. Uzbrojone prusactwo socjalisty cznohakatystyczne ruszyło na posterunki wojsk
koalicyjnych1. Równocześnie udała się deputacj a niez awisło - s z a jd eman o wsk o - ko
munistyczna do kontrolera powiatowego
pułkownika Blancharda w Katowicach z żą
daniem złożenia' broni i wymarszu wojsk ko
alicji W ciągu 24 godzin z Górnego Śląska.
To bezczelpe żądanie przekonało nas na co
się zanosi. Wojska koalicji opuściły Kato
wice, a! dzika tłuszcza pruska rozpoczęła
piekielny taniec z Polakami: Jeden sklep
polski po drugim padał ofiarą. Wszystkie
przedsiębiorstwa polskie i gazety zamieniły
się w ciągu kilku godzin w kupę gruzów.
Polała się obficie krew ludności polskiej
Ogarnęła nas wszystkich beznadziejność.
Za wiele liczyliśmy na koalicję i wierzyłliśmy w! jej siły zbrojne, a tymczasem nasi
rodacy w Katowicach stali się igraszką w
ręku rozbestwionych band pruskich. W ostatniej godzinie pomyśleliśmy o samopo
mocy. Polski górnik, polski robotnik nie
mógł pójść spokojnie do pracy, gdy jego bra
ci w Katowicach oprawcy pruscy mordo
wali. Bez hasła stanęły kopalnie a lud
nasz wołał broni żeby przepędzić z Kato
wic zbrodniarzy. Broni jednak nie było,
,to też robotnicy z kijamii i puszkami dyna
mitowymi, które sobie sami zrobili rzucili
się na zieloną policję i ją rozbrajali uzbra
jając się w karabiny i granatki ręczne po
zielonych. Najpierw rozbrojono zielonych
zbrodniarzy w Dąbrówce, w Imieliniu, Brze
zince, w Janowie i ze zdobytą w ten sposób
bronią ruszono na Mysłowice, W krwawej

walce zdobyto szturmem sziafhays gdzie się
mieściło przeszło 200 zielonych. Zdobyto
tam nr. i. karabiny maszynowe rruszono na
Katowice dla poskromienia band pruskich.
Wnet się znalazły wszystkie przedmieścia w
rękach dzielnych górników polskich i gdyd
by nie wojska koalicji, które zdążyły się ze
brać i zastąpiły naszym górnikom drogę,,
byłyby Katowice w naszych rękach, Z ko
alicją Polacy walczyć nie chcieli przeto musieli wstrzymać swój zwycięski pochód.
Za przykładem Mysłowic i Szopienic po
szły wszystkie wioski górnośląskie. Gór
nicy rzucali się z gołą ręką na uzbrojonych
bandytów, rozbrajali i ich przepędzali< Gdy
by nie wo jska koalicji zwycięstwo na«; te 'by
łoby zupełne. Hydrze pruskiej urwą ił łap
polski robotnik. Prusacy zrobili rach unek
bez gospodarza, wypuszczając z kątkudacji
polską ludność górnośląską. Rok teimi t lu
dność tą zmasakrowali zarzucając Ś ląsk
Górny żołdactwem z całych Niemiec. Wf
tym roku poszło im gorzej i jeżeli osięg ję
liśmy tylko połowiczne zwycięstwo, to za
wdzięczają Niemcy koalicji, którą chcl 'di
przepędzić zi Górnego Śląska.
- Rzecz dziwna, że dziś prasa niemiecka %
socjalistyczne niemieckie organizacje, któ w
re stawiały koalicji ultimatum aby wojski k
złożyły broń i opuściły w ciągu 24 godzin
Śląsk Górny, te same organizacje wzywaj#
koalicję aby im pomogła i rozbrojiła górni
ków. Socjalistyczni rycerze jak wsławiony
sza j deman o wiec Kubik i niezawisły Sped uciekli z Katowic i ukrywają się w powiecie
bytomskim skomląc o pomioc u koalicji. Or
gana tych1 odważnych panów ciskają precz
z ukrycia zatrute strzały nazywając polskich
górników „bandami". Uzbrojeni przybysze
z Wrocławia i Berlina, których cała pracą
polegała na próżnowaniu i katowaniu na
szego ludu nie byli bandami, natomiast za
siedziali górnicy - polscy, którzy chwycili
za broń w obronie własnego życia1 f mienia!
tych nazywają niemieckie pisma gadzinowe
„bandami". Jestto iście pruski sposób pa
trzenia na sprawę. Kiedy żołdactwo pruskie
mordo wlało i rabowało w Belgji, we Francji $
Polsce, to prasa niemiecka oczerniała koa
licję rzucając kalunmję na jej armię. To
samo dzieje się obecnie na Górnym Ślą
sku. Zaprawione w mordowaniu i rabowa
niu uzbrojone bandy niemieckie, rzucały się1
nh Polaków! 1 Francuzów mordując, piląc i
rabując a prasa niemiecka wskazuje nąi
górników Polaków wyzywając ich od band
i rabusiów. Znamy taktykę pruskich dy
plomatów! - taliiitarystów. Znax ją też świat
cały, gdyż wojna wszechświatowa przekona-?
ła wszystkie ludy świata do czego prusak'
jest zdolny.
,
Nasze żądania mają być spełnione w|
tych dniach. Twarda dłoń robotnika pol
skiego rozwiązała węzeł gordyjski, który za
wiązał Berlin. Udowodniliśmy światu, że
Śląsk jest polski i chce polskim pozostać,
Kto się przeciwstawi woli ludu górnośląskie
go zostanie wnet poskromiony. Nasz ludl
polski znosił cierpliwie męki i katusze Bdę
miara cierpliwości się przebrała.
Życia naszego i wolności naszej; będzie
my bronili do upadłego. To też cześć tyimi
bohaterom, których niewinnie pomordowa
ły pruskie bandy i cześć tym którzyizbronią
w ręku polegli za wolność naszą. Ich krewi
męczeńska stanie się cementem w gm&chd
wolności, który my wybudujemy,
;

strony Niemcowi wycofanie >i rzucanie od
powiedzialności za wypadki katowickie na]
szumowiny, nieodpowiedzialne żywioły i
, Rozruchy niemieckie na Górnym Slą- mi na Polaków, zduszeniem wszelkich ob bandytów. Równocześnie zaczęto alarmować
opinję wiadomościami o rzekomych" gwałw
fcku nie były, rzeczą przypadkową. Rzut oka jawów polskiego życia narodowego.
Sposobność była dogodną. Bolszewicy tacb polskich, o udziale polskich wojsk, co:
ka (wypadki ubiegłych tygodni, .wykazuje,
wszystko, jak pisze nawet dziennik niemie
stali
u (wrót [Warszawy. Niemcy ogłosili
td (mieliśmy do. czynienia z .planową robotą
cki „Freiheit™ jest nieprawdą. Rząd! berlin*
neutralność
w
wojnie
polsko
bolszewickiej,
Niemców, zamierzającą do obalenia traktatu która miała na celu uniemożliwić dowóz ma ski Wysiał już dwie noty do Raiły Am basa-:
x>kojowcgo. Już na długo przedf konferen terjału wojskowego do Polski i dopomódz dorów w Paryżu, W których domaga się
cją w Spaa pisma niemieckie poruszały, spra bolszewikom do: ostatecznego zwycięstwa. zaprowadzenia dawnego porządku rzeczy.
ye Górnego Śląska, udowadniając, że kraj Ten środek wydał się znakomitym. Za po Minister spraw, zagranicznych zaś Simons
A
kasz jest niezbędnie Niemcom potrzebny dla’ mocą niego: można było zniweczyć wpływ, i JWj wywiadzie dziennikarskim oświadczył, że
Uratowania ich od bankructwa. Na konfe znaczenie koalicji na Górnym Śląsku. Pow w razie dalszego udziału wojsk polskich W
rencję w Spaa pojechali ministrowie ;nib-* stał więc w obozie niemieckim: krzyk, że Gór akcji samoobronnej, ludności górno śl ą H
Niemcy Wystąpią przeciw Polsce,
jnieccy z gotowym planem wytargowania ny Śląsk jest narażony na niebezpieczeństwo sklej,
Czyżby, wiceminister niemiecki groził na#*
wojny
wi
razie
dalszego
pobytu
tu
Francu
Bląska za przyjęcie zobowiązań finansoWojną? i i ; p1 -- -i ""I
i
"
v
Wychu Spotkał i cli tam jednak' przykry za- zów. Bo w takim razie na wypadek dotarcia
T Jedno jest peWnetn, że plan niemiecki
wojsk
czerwonych
do
granicy
Górnego
Ślą
'ił
[vód. 5Vszelkie ich zamiary rozbiły się o ska,, staną arm je bolszewickie naprzeciw opanowania Górnego Śląska zawiódł icłizii*
zdecydowany opór Francji i Stnglji. Zobo- wojsk francuskich1, które one uwiążąją za pełnie i teraz starają się Niemcy zatrzeć za
p
jYiązania finansowe i węglowe musieli przy swoich przeciwników. Będą więc bolsze sobą ślady. Każdy jednak, kto patrzy /ba<
: Ac"
lać, jednakowoż bez jakichkolwiek ustępstw wicy musieli wtedy uderzyć na~Górny Śląsk, cznie śledzi wypadki polityczne, dochodzi:
ha swoją korzyść w sprawie Górnego Śląska. ia kraj nasz stanie się widownią twalk. Nale do przekonania, że wypadki, których wW
Nie przerazili się politycy niemieccy wy^ żało twięc działać szybko. Urządzili Niemcy downią był nasz kraj we wtorek i środę
.f
hikiein konferencji w Spaa. Otwierała się iwfe wszystkich1 miastach naszego kraju ze 17; i 18 bm. są dalszym ciągiem niezmordo*'
[ni bowiem ponętna,, możliwość odzyskania f brania demonstracyjne za zachowaniem neu wancj prasy niemieckiej, by nie dopuścić do
■Atf
nawnej potęgi i utraconych’ krajów wobec tralności i usunięciem wojsk francuskich. plebiscytu, lub !wj najgorszym razie odbyć
,4
postępów ofenzywy rosyjskiej’. Z dwóch Miejsce wojsk koalicyjnych zająć by miała plebiscyt w takich warunkach, jakie były na
stron Wszczęto akcję, mającą na celu obale- rajchswera, no i w takim razie Śląsk byłby Mazurach1. (Wiedzą bowiem) dobrze, że ina
hie traktatu pokojowego. Z" jednej strony dl a Niemiec uratowany.
czej Górny Śląsk jest dla nich stracony.; ; ; i
•.
:
cywioły skrajne, komuniści i niezawiśli so
O.
zdecydowany opór robotnika pólDemonstracje poprzedziło przygotowa
cjaliści przygotowywali się na przyjęcie nie i podniecenie o pinj i. iWJ ludność górno śkiego rozbił się napad niemiecki. Nie wól*
bolszewików i Wprowadzenie dyktatury pro śląską wmawiały; pisma niemieckie, że Pol- ; tio nam jednak mimo to: -cieszyć się zwjycię*
le tarjatu. Prace ich przygo towawcze skusiwemu i pogrążyć się wi zupełnym spokoju.
Musimy pamiętać, że Niemcy mimo obecną - -M
iwbrzono tam rząd1 sowiecki. Takie wiado-p. kluskę nie przestaną starać sig o gwałtowne
bpanowande naszego kraju jako głównej pod mości przyniosła niemiecka prasa górno-Z jprzyłączenie Górnego Śląska do Niemiec.,
stawy operacyjnej. Z drugiej strony przy- śląska w sam dzień zapowiedzianych' demon*: f Nie zaprzestaną terroru, jeżeli nasza siła od- ■ : ^
^otowywgły zamach na Górny Śląsk żywio straćji, przez co podniecała i tak już rozgoy j poriia osłabnie. Dud górnośląski musi więti
ny prawijcowe, reakcyjne. Szeroko rozgałę rączko wane umysły. Resztę dokonały bo Wlał bacznie stać na straży i być gotowym
ziona organizacja Eschericha t. z w. Orrrąsch, jówki, sprowadzone z głębi Niemiec.
każdej chwili do odparcia nowych gwałtów, V #
Odkrycip centrali szpiegowskiej w Magde
$
Tak więc wypadki katowickie miały za niemieckich.
burgu, /tajne i otwarte zbrojenia się, jak u- cząć nowy okres w dziejach G. Śląska. Za- .
stanpwienie w prowincji brandenburskiej
miarom Niemców było usunięcie wojsk kog-1
Straży obywatelskiej, tudzież skupianie sił iicyinych i komisji rządzącej, oraz wprowa
Prusach Wschodnich dowodzą również, dzenie rajchswery. Wypadki te poprzedziła
że marny do czynienia z planową akcją gorączokowa wymiana zdań między dowo
Pogrom wojsk bolszewickich przesłania nam
kontr rewolucjonistów niemieckich, mającą dzi wem Sicherheitswehry a rządem berliń- * bodaj całków cie moralni klęskę komunizmu, fakt
ha cc du przywrócenie dawnych rządów pru skim.
; . ’ ?v bezporównania donióslejszy, którego pierwszym sku
skie! i i dawnego pruskiego militaryzem. PoDokumenty ogłoszone w „Oberschlesi- tkiem właśnie jest przegrana nr’itarna na ziemiach
niew gaż jednak nie można sobie wyobrazić sehe Grenzzeitung“ dowodzą, że cała äkcja polskich.
potroi pruskiej bez Górnego Śląska, więc Niemców była" ułożona z góry za wiedzą i
;
Polityka rządu komunistycznego republiki so\
pip :wszym celem ataku reakcjonistów nię- przy współudziale rządu niemieckiego. Słu wieckiej w stosunku do Polski od chwili odniesienia
jjnif *ckich musiał być Gó my Śląsk. S ą i mia- sznie więc pisze berliński dziennik „Frei pierwszych zwycięstw nosi charakter typowo burżu- ,.:S
?a pójść dal.s za akma. narusz ę paś siwa nie- heit", że rząd niemiecki ponosi olbrzymią tzyjny: z jednej strony głosi się frazeologię wolno
i111 ieckicgo. Takie były siły, przygotowujące część winy za wypadki na Górnym Śląsku. ść "ową a z drugiej — robi się wszystko, ażeby krajx »
41 a pad na nesz kraj. .
.
y,1;, .
, Spotkał jednak Niemców podwójny za ujarzmić ' narzucić mu swoją wolę zwycięzcy. Rząd
. ■ %a nienr siało w gotowości i cala ni6- wód. Po pierwsze bolszewicy ponieśli sta sowiecki w swoich deklaracjach i notach do rządu
# niecka opin a publiczna. Niema ani jed- nowczą klęskę, przez co rozwiały s:ę marze ,i( angielskiego uznawał całkowitą niepodległość Polski
nego Niemca z wyjątkiem chyba tych, któ- nia niemieckie o wspólnej granicy polsko- etnograficznej, oraz obiecywał jej granice korzyst
rzy grupują się około Gerlacha1 i tygodnika rosyjskiej, o usunięciu korytarza polskiego, ¥ niejsze od granic przyznanych nam przez tak z w.
berlińskiego „Welt am Montag", któryby o przyłączeniu bez plebiscytu Górnego. Iłuję Curzon’a. Należało przeto oczekiwać, że wojska
uczciwie pragnął plebiscytu. PIcbiscvt na Śląska. Po drugie nie spodziewali się oni ód- ‘ łowieckie w myśl zasad, głoszonych przez własny
Górnym Śląsku uważa ą Niemczy tylko za poru ze sirony górnośląskiej ludności frol^1 ; fzad i oświadczeń składanych całemu światu, zatrzykrzywdę, tern większą,.że są pevrai p-rzegra- sklej'. Robotnik górnośląski był zawsze mają się u granic etnograficznych Polski i tym wyhej w razie zapewnienia sprawiecIlRyych dla Ni -tnców ma-.erjąłem, z którym można Tkażą i prolftarjatowi i burżuazji,' że polityka komuKyarunków glosowania. Aby więc plebiscyt zrobić, co chcą. Okazało się jednak, że ro- /mistyczna rzeczywiście różni się od polityki burżuasię udał, muszy Ni m *y;poprzedzić go pddo- botnik górnośląski ma swoją własną wóję" źyinej, że naprawdę jest politykę zasad niezmiennych
bnemi wypadkami, jąkie miały miejsce na i nie chce być narzędziem w ręku zania;-'- zarówno w momentach klęsk, jak też w okresie
Warmd i Mazurach, więc terrorem, nap ad a- ćhowców niemieckich. Zaćzęło się w ę - ze zwycięstw.
Ęt'-',

Niemcy a Górny Śląsk.
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'VjfwW-a! i daje się do wydobycia 68 procent czyli 113 MmWezbędny podstawowy surowiec na dogodnych
.tjardów tonn. O ile będą wydobywane dotych- owamnkach.
.
’
W roku 1913 czynnych było na Górnym
czasowe pokłady, starczy węgla przy rocznej
| produkcji 50 milionów tonn na okrągło 1200 lab y$ląsku jeszcze 10 kopalń kruszczu żelaznego.
Napisał Emil C a i pari (Katowice),
Przy wzroście rocznej wytworccości do 65 mil Pracowało na nich 1011 robotników. Wydobyto
ionów tonn starczy go jeszcze conajmniej na zaledwo 138 204 tonny rud żelaznych wartości
917 599 marek.
Tak samo zdają się wyczerpywać, choć w
na porządek dzienny i sprrwę datsż j - nństwotempie mniej przyspieszonem, złoża kruszczów
1600
względnie
1200
lat
Właśnie
o
to
boga
wc przynależności górnego Śląską. Ludność
cynkowo-ołowianych, stanowiących podwalinę
górnośląska stoi na ' rozstajnej' drodze, ma do ci o węgla na Górnym Śląsku prowadzi Berlin górnośląskiego przemysłu cynkowo-otöwiahego.
walkę
do
upadłego.
Nie
o
polski
lud
górno
wyboru dwie alternatywy: Berlin albo Warszawę.
I ten przemysł będzie mógł być zasilanym zapa-,
Którędy się ima? Interes dobrze zrozumiany śląski, którego synowie w mrocznych podzie
sami złóż rud cynkowo-ołowianych, znajdujących
miach
kopalń
z
narażeniem
każdej
chwili
swego
olbrzymiej części ludności górnośląskiej wska
się jeszcze w wielkiej obfitości w Kongresówce.
życia
wydobywają
czarne
dyamenty,
bogaoąc
zuje na drogę nawiązania jak najściślejszej łącz
W roku 1913 wydobywano na Górnym Śląsku
swą
znojną
pracą
kapitalistów
niemieckich,
cho
ności z Rzeczpospolitą Polską. Dotychczasowi
rudę
cynkowe-ołowianą — według wzmianko
posiadacze Górnego Śląska, tej przebogatej dzi dotychczasowym dzierżycielom Górn. Śląska.
wanej statystyki — na 22 kopalniach, przyczem
W
roku
przedwajennym
1933
—
według
danych
krainy węgla i żelaza, czynią namiętne wysiłki,
uzyskano ogółem 508 404 tonny kruszczów, w
me przebierając w środkach, aby kleibot górno- Górnośląskiego Śtowarzyszenia Górniczo-Hutni tern 107 787 tonn galmanu, 4Ó0.387 tonn blendy
czego
—
mozoliło
się
na
górnośląskich
kopal
ślęsli zatrzymać przy Prusach. Walka o dalsze
niach węgla kamiennego 123 349 górników, któ i 52 572 tonny rudy ołowianej. Ogólna wartość
posiadanie tego klejnotu rozgorzała na dobre.
rzy
wydobyli 43 801 056 tonn węgla wartości produkcji wynosiła 36 222 303 mk., liczba zatru
Bogactwem ziemi górnośląskiej są nade393
664
928 mk. 1 Są to prawie bez wyjątku dnionych robotników 11 198.
Wszystko jej nad wyraz bogate pokłady węgla
Węgiel i kruszcze są podłożem górnoślą
polscy
górnicy.
Tylko gdzie niegdzie spotykamy
kamiennego. Zagłębie węglowe na Górnym
skiego wielkiego przemysłu hutniczo-metalowego.
znikome
grupy
niemieckich
górników.
Śląsku obejmuje okrągło 2800 kwadratowych
W roku 1913 zatrudniał on ogółem 58 736 ro
kilometrów. Ogólny zapas węgla według naj ■f Oprócz węgla kamiennego mamy na Gór
botników. W poszczególnych działach tego prze
nowszych obliczeń fachowców w pokładach do nym Śląsku jeszcze złoża kruszczów cynkowomysłu liczba zatrudnionych robotników przed
80 cm grubości wynosi
ot owianych i żelaznych. Kopalnie kruszczu że stawiała się wówczas w ten spysób; wielkie
ha głębokość
0—tOOO m 86 245 miljon ton laznego coraz bardziej się wyczerpują, tak że w
piece — 5 483, odlewnie żelaza i stali — 3 623,
W ,,
1000-1200 m 20 497 „
„- niedalekiej przyszłości górnośląski przemyśl że
stalownie i walcownie żelaza — 19 636, t. zw.
,, A „
1200-1500 m 22 £85
„
„
lazny całkowicie będzie uzależniony od rudy przeróbcze zakłady żelazne — 16 892, huty pra
1»
,,
1500—2000 m 36 660 '
dowożonej z poza Górnego Śląska. Wrazie przy żenia blendy — 2 875, huty surowego cynku —
taizem 165 987 milionów ton. Do eksploatacji łączenia Górnego Śląska do Rzeczpospolitej Pol
492, walcownie blachy cynkowej — 948 > huty
ba,daje się z tego ogółem 113 995 miij. ton, skiej będzie on mógł korzystać w całej pełni z 8ołowiu
— 777.
mianowicie
:
bogatych złóż kruszczów żelaznych, znajdujących
Wielki przemysł żelazny zatrudniał więc ra
na głębokość
0—1000 m 60 365 milj. tćnn się w bliskiej odległości od górnośląskich hut
zem 45 644 robotników, przemysł cynkowo-oło>»
1000—1200 m 14 460
,,
„
żelaznych na terytorjum dawnej Polski kongre wiane 13 002 robotników. Wartość produkcji
» %'! 1200—1500 m 15 567
„ ’ „
sowej, Górnośląski przemysł, żelazny będzie miał wielkiego przemysłu żelaznego dosięgła olbrzy
($,
„
1500—2000 m 23 603
wówczas zapewnioną przyszłość dalszego pomy- miej sumy 309 560 039 mk,, przemysłu cynkowoZ zapasti^ogólftego.-J 6ń.Jtniliaidów
z>A üupcrp„T/>7i«m?x.
ao ^^i . Av&nn^nii
nlawiawMift.
850 mk
XCiaflL d. jwusU

na Górnym :Śląsku:

Niestety, rząd komunistyczny postąpił jak każdy
Wojska bolszewickie
pałały połowę Kongresówki, ft rząd sowiecki pod
najrozmaitszymi pozorami przeciągał rokowania e ronęm i pokój, ażeby moc dyktować w Warszawie
swoją wolę pięści I przeliczył się...
W zetknięciu się z krajem rodzinnym żołnierz
polski nabrał sił i mocy, a najazd wojsk bolszewic
kich przetworzył nastroie szerokich mas polskich,
zmilitaryzował duszę polską. Front i kraj zlały się
w jedna całość a dotychczasowy tryumfalny marsz
bolszewików zmienił się w sromotną klęskę za wazy.
ytkiemi jej skutkami
Bząd sowiecki miał nadzwyczajną poprostu okasję nietylko zakończenia wojny polskiej, lecz także
zdobycia sympatji i powiększenia autorytetu moralfiego w Polsce i wśród opinji publicznej na całym
i wiecie. Oto należało zatrzymać się u granic polskich
i natychmiast rozpocząć rokowania pokojowe, jako
równy z równym. Byłby to fakt (a nie gołosłowne
frazesy) tak daleko odbiegający od dotychczasowej
rzeczywistości, tak jaskrawy w swojej bezprzybłęd
ności, tak wymowny w swojej idei, że nie byłoby
żadnej siły ludzkiej, któraby potrafiła zmusić żołnie
rza polskiego do ofenzywy przeciwko wojskom so
wieckim, a na zachodzie Europy i w Ameryce wy
tworzyłby taką atmosferę moralną, że żaden rząd
burżuazyjny nie ośmieliłby się wystąpić przeciwko
Bosji sowieckiej, a tembardziej uznać rząd Wrangla.
Etyka busmena, który uważa, że jest żle, kiedy
lnu przyjaciel porwie żonę, a jest dobrze, jeżeli on
porwie żonę przyjacielowi, nie zawsze popłacz, szcze
gólnie w obozach proletariackich.
Jednocześnie z komunistami rosyjskiemi skom
promitowali się moralnie i komuniści polscy, którzy
me umieli czy nie chcieli zaprotestować publicznie
przeciwko inwazji wojsk sowieckich. Umieli to zro
bić komuniści niemieccy nawet dwukrotnie w sw oim
organie „Rothe Fahne“ i w parlamencie niemieckim
przez usta Klary Zetkin wypowiedzieli się katego
rycznie przeciwko wejściu wojsk sowieckich do Nie
miec. Nasi komuniści nio podobnego nie uczynili i
tym samym wyrazili swoją solidarność z polityką
przemocy, zasady etyk* buszmeńskiej wzięli za spraw
dzian polityki swoich towarzyszy rosyjskich.
To, że podobno w liście do komunistów rosyj
skich wypowiedzieli się przeciwko wkroczeniu wojsk
bolszewickich, do Warszawy, nie posiada żadnego
istotnego znaczenia. Jedynie publiczne wypowiedze
nie się w swoim czasie mogłoby mieć skutki prakty
czne, gdyż, ujawniając w całej nagości etykę buszmęcką komunistów rosyjskich, zmusiłoby ich, być
może, do zatrzymania się u granic Polski.
Niestety, komuniści polscy nie dorośli do zadań
przed jakiem! stanęli, okazali się ludźmi małego
ducha i dlatego rola ich w Polsce na długie czasy
skończona. Komunizm moralnie pobity na gruncie
międzynarodowym i specjalnie na gruncie polskim
żadnej poważniejszej roli w Polsce już nie odegra.
Były komunista.

przeciętny rząd turinazyjny.

Walka o Gdaśslt.

Kota rządu polskiego do Komisarza gdańskiego
Towera.
m [Wydział Prasowy Ministerjum Spraw
Zagranicznych komunikuje:
iW sprawie neutralności Gdańska, ogło
szonej przez konstytuantę Gdańska, imię jniem rządu polskiego z polecenia Mini
sterium Sprawi Zagr. Komisarz generalny
Rzeczypospolitej Polskiej pan M. Biesiadęleki wręczył dnia 23. bm. Wysokiemu Komis
Harzowi Towerowi notę następującej treści:’
„Na posiedzeniu Konstytuanty wolnego
miasta 'Gdasńka dnia 2Ü. sierpnia przyjęto
[wniosek Komisji Spraw Zagranicznych, któ
ry postanawia’ odnieść się do Wysokiego
Komisarza z prośbą o ogłoszenie najściślej-«
szej neutralności Gdańska w wojnie mie
dzy Polską as Rosją sowiecką. Rząd Rzeczy
pospolitej Polskiej polecił mi zaprotestować
!U Waszej Ekscelencji, jako tymczasowego
administratora Gdańska z ramienia mor
(carstw sprzyśnierzonycłi, przeciwko tej! Ur
Chwale.
.«
UchWalai ta sprzeciwia się postanowie
niom i duchbwi traktatu wersalskiego (ar
tykuł 104), według którego Polska ma mieć
{wolny i bez wszelkich ograniczeń dostęp do
morza oraz według którego ma Polsce przy[sługiwać prawo prowadzenia spraw zagra
nicznych przyszłego wolnego miasta Gdań
ska. Po myśli też i iw duchu traktatu wer
salskiego zawarta została prowizoryczna u«
mowa między Polską a Gdańskiem dnia
22. kwietnia 1920 r., którą podpisał Eksce
lencja jako przedstawiciel mocarstw sprzy
mierzonych i tymczasowy administrator
przyszłego wolnego miasta Gdańska.
?Artykuł 15. tej umowy zapewnia Polsce
Ze strony Gdańska1 wszelkie ułatwienie prze
wozu transportów wszelkiego rodzaju a tak
że materjałów wojennych przez Gdańsk.
Umowa ta została przedłużoną uchwałą Ra
dy Ministrów z dnia 12 bm. inacKaljpozostaje
dla obu stron obowiązującą. Uchwała Kon
stytuanty łamie powyższe umowy, poriie-

Właz w sWycK praktycznych skutkach dopro
wadziła do zatamowania przez port" gdański
przewozu malerjałów wojennych" dla Pol
ski a nawet zwróciła się przeciwko powro
towi reemigrantów do Ojczyzny. £VJ ten spo
sób uchwała ta spowodowała faktyczną
blokadę Polski f uniemożliwiła całkowicie
dostarczenie pomocy, przyrzeczonej Pol
sce przez AljantówJ i współdziałanie ich %
Polską w walce z bolszewikami*
- • ;i.
:
podp. ML Biesiadecki.

6 prania Maki do Gdańska.
Paryż, (Havas-Pat). Poseł angielski
wręczył Millerandowf notę, W "której Lloyd
Georga i Giolitti uznają konieczność zagwa
rantowanie praw Polski W Gdańsku,
Gdańsk (Pat.) Instrukcje wysłane do
Komisarza Towera przez Radę Ambasado
rów! są bardzo kategoryczne. Przypominają
one,, że wolne miasto Gdańsk w myśl art
104 traktatu wersalskiego ustanowione jest
tylko dlatego, ażeby zapewnić Polsce wolny
dostęp do morza1. Istnienie wolnego mia
sta Gdańska jest ściśle związanem ze spra
wą swobodnego przewozu do Pański f to za
równo drogą wodną jak i kolejową. Komi
sarz Tower otrzymał wskazówki w sprawie
transportu materjałów wojennych- i amuni
cji dla Polski a' zarazem ścisły rozkaz, ażeby
na wypadek, gdyby gdańscy robotnicy por
towi i kolejarze «chcieli udaremnić, postarał
się o wyładowanie materjału wojennego dla
Polski wszelkimi środkami, jakie ma do
dyspozycji
.Gdańsk (Pat) łWj tutejszych kołach
polskich oświadczają, iż koniecznem jest
jaknajszybsze ustąpienie nadburmistrza
Sąhna, którego polityka doprowadziła do:
zhjargu pomiędzy Polską ä Gdańskiem.
*Zdaniem haszem winna koalicja poło
żyć kres sabotowaniu pokoju wersalskiego
przez Niemców*
. '

Rokowania w Mińsku
bliskie rozbicia.
Donoszą do „Naprzodu":: ,§!
Warszawa, 26. Sierpnia ' Dzisiejsza
Wieczorna „Rzeczpospolita“ przynosi na
stępującą depeszę iskrową Z Moskwy : „Wiesinik“ moskiewski podaje szczegóły z &zeciego posiedzenia konferencji pokojowej w
Mińsku litewskimi i zaznacza, że odpowiedź
Polaków na warunki rosyjskie jest właści
wie ich1 odrzuceniem* Oznaczone przez lor
da Curzona granice wschodnie Polski nie
zostały, przez nich1 uznane, sprzeciwili się
wojskowemu rozbrojeniu, odmówili wyda
nia: materjału wojennego, utworzenia mili
cji robotniczej! i Wydania kolei Białystok
Grajewo, odrzucili zatem wszystkie główne
punkty. Mimo to przewodniczący, delegacji
rosyjskiej Daniszewski zażądał w każdym
-fazie rozpoczęcia dyskusji merytorycznej.
Jeżeli Polacy obstawać będą przy sweim
stanowisku, liczyć się trzeba z zerwaniem
rokowań pokojowych.
;
i\Vi sprzeczności z powyższą depeszą
iskrową pozostaje informacja zasiągnięta u
Rady ministrów, ze po przyjaździe wicemi
nistra spraw! zagranicznych Rabskiego do
Brześcia litewskiego uda1 się uzyskać pp.rp;zum lenie.
j
{■■■'■
Do Brześcia litewskiego mają się udać
ministrowie Daszyński i Sapieha, a t może
także premier «Witos.
;
i
Angielski urząd1 spraw zagranicznych
podaje do wiadomości, że Anglją i Ameryka
wystosować do rządu polskiego: ostrzeżenie
przed zbytniem wkraczaniem wojsk pol
skich na terytorjum rosyjskie, o ile tego nie
wymagają konieczności wojskowe.

Rosja topornie Sag® wojnę?
Ezteerin reziptfe z stworzenia armii robotsiezej
? f|
w Polsce.
(Pat) Londyn, 26. sierpnia. „Pal Mali
Gafcette“ dowiaduje Się, jak podiaje, z dobre
go źrócjS, że rząd moskiewski udzielił Ka
ni ićniewbwi wskazówki,, aby opuścił Lon
dyn i że Kauiieniew wskazówkę tę otrzymał,
zanim jeszcze doszedł go list Balfoura.
Dziennik ten dodaje, że w ciągu rozmowy,
prywatnej przyznali członkowie delegacji
rosyjskiej, że ich odjazd równa się wypo
wiedzeniu wojny, pod ądjresem "Anglji W for

mie ataku na udperjum brytyjskie na tia*
lekim wschodzie.
'
:\
Ą
(Pat.) Wiedeń, 26) sierpnia’ "Przedsta
wiciel berlińskiej „Deutsche Atfgem. Z tg. “I
W Lucernie dowiaduje się, że rząd! angielski!
zerwał stosunki ż Rosją sowiecką.
>
(Pat.) Londyn, 26. sierpnia1. Z1 urzę
dowej strony wyjaśniają, że niesłusznem jestf
twierdzenie prasy, francuskiej, jakoby rząd
angielski zmienił swoje stanowisko, oraz że
idide z rządem francuskimi ręka w rękg ze
względu na sukcesy polskie. Rząd! angielski'
nie zmienił stanowiska i ma taki sam poi
gląd na traktat pokojowy polsko) - rosyjski
jak przedtem i z tego też powodu oświad
czył się przeciw wprowadzeniu milicji robo*
tniczej w Polsce*
i*Ot
(Pat) Londyn, 26. sierpnia. Cziczerin przesłał do KamienieWa nową notę, W
której krytykuje ostro angielski kapitalisty-1
czny system i broni systemu rad rosyjskich^
a dalej powiada, że rząd! sowietów ma za*
miar zrzec się warunku postawionego W
propozycji pokojowej, dotyczącego stwórzenia polskiego wojska robotniczego, który toi
warunek wywołał różnicę zdań z lAnglją I
.Włochami i spodziewa się przez to przy
wrócić znowu zupełną zgodę, którą przed*
tein istniała.
•r \
(Pat.) Amsterdam, 26. sierpnia. „Ti*
mes“ dowiaduje się, że wiadomość o zażądaniu paszportów! na wyjazd przez Kamie*
niewla i Krasina jest nieprawdziwą, Obaj:
sowieccy delegaci oczekują najpóźniej do ju
tra zado walniaj ącej odpowiedzi swego rzą
du na notę Balfoura.
i :<

Miodowe frazesy p. Benesza w
Belgradzie, a syk prasy czeskiej.
i Podczas bytności swojej w Belgradzie p*
Benesz wypowiedział na bankiecie, dlań urządzonym, przemówienie, którego główny
ustęp brzmiał:!
*
„W chwili, gdy na wschodzie dWa naro
dy słowiańskie walczą ze sobą, mamy OboK
wiązek ściślej zespolić się wzajem, ażeby
pokazać Europie, że dWa inne narody sło
wiańskie chcą współdziałać jak najserdecz
niej przy uspokojeniu’ Europy i budować
podstawy Europy nowej, pokojowej, spräk
Wiedłiwej! 1 demokratycznej. Mamy obowią
zek zaakcentować współdziałanie słowiań
skie w chwili, gdy wszystko jest jeszcze
zmącone w Europie środkowej.“
Gdy polska otrzymała była od Lloyd Gek
orge'a złą notę, Jako pasńtwO „zaczepnej
'— p. Benesz rozczulał się sam naci Czecha5-?
ani i zachwalał je przed Europą, że są tak
przykładne, że w obrębie swej1 dosięgalności chcą widzieć pokój, chcą' współdziałać'
przy ustaleniu go... Wi to wierzymy.
Natomiast mniej* nas wzrusza deklama
cja1 p. Benesza, przedstawiającego Czechy,;
jako ostoję nowej, sprawiedliwej Europy...
To określenie: „sprawiedliwej“, obwie
szczane na bankiecie — bezpośrednio niemak
potem, jak Czesi wyspekulowali sobie od!
ententy pas najcenniejszej1 ziemi polskiej —ich1 wskróś-Słowiańskie serce ani drgnęło
na? myśl o krzywdzie wyrządzonej i państwu
polskiemu l odnośnej' ludności — ukazuje
się, jako frazes krągły, kielichowy, toastów
wy„ dyplomatyczny — jak kto chce ^tył*
ko sprawiedliwej wiagi mu brak. *
Że Czechy nasycone, przesycone na?w%
■Ąboc ha croźładkę cały, odcy ZtTa ‘SłbWyM
ków im dano) chcą trawić spokojnie dary
ententy — to co innego; — tu p. Benesz
o włos nie odchylił się od rzeczywistości *
Ale to nie jest wynikiem ich zacnego,)
przyrodzonego pacyfizmu, lecz wynikiem te
go,'że im wszystko podano gotowe fo nie
ha serio palców sobie pąrzyć ń$e potrzep
bo Wały.
i
I
'i' !
' 1 \
Natomiast popatrzmy, jak „Sprawiedli
wie“ spoglądali Czesi na najazd! bolszewicki"
na Polskę
i ! .
i
. 1 i
Taki ,„Venko\t w! artykule „Zf ostatnich
dni polskiej! Warszawy“ bez zająknięcia
pisał, że w Warszawie „wygłodniałe wojsko)
wraz z ludnością rzuciło się na1 sklepy, z:
żywnością, wyrabownło fe doszczętnie“, Że
,„gmach ministerstwa spraw zagranicznych!
zupełnie spustoszono“ itdl, przedtsąwiając
stolicę Polski, jako miasto, odgarnięte anaT*
chją, rozszalałe głodem.
■
<
„Czeske slovo“ znów! poczuło apetyt? n®)
dalsze „zaokrąglenie“ Cieszyńskiego kosztem
ginącej (w! jego przekonaniu) Polski.
{
Tak moźnaby przebiedz całą pras^ cze
ską, napotykając Wszędzie radość na wfdtok
Polski skrwawionej, borykającej się. z nawa*
łą rosyjską.
Jeżeli ententa względnie Francja są
dziła, że darowując Czechom całe zagłębie
karwińskle i przecinając spór o nie — spo
woduje, że Czesi staną w jednej linji z Po*
łakąnii • mogła z głosów! nienawistnych*

Unrein i prasa czeska raziła powalonych1,
jak sądziła Polaków1, przekonać się, że tego;
belu nie osiągnęła. ' x : ; . :
I jest to zresztą objaw! psychologiczny
fnany, te strona, która z Cudzej krzywdy,
korzyść odnosi, odczuwa o*d|rąz£ de strony,
krzez nią pykrzywdzonej.

Nareszcie nas opuszczają żaby
zielone.
aI Dd 27 sierpnia; wywozi się poza granice
terenu plebiscytowego członków s ich erbe itsWehry, którzy nie są górnoślązakami. Nap
pierw, usunięci zostaną żołnierze z Katowic,
Bytomia i Królewskiej Huty. Dopiero za kil
ka dni wyjechać mają sichertieitswehrzyści
gliwiccy. Pozostanie na Górnym Śląsku około 1700 żołnierzy, którzy na rkzie nie bęIdą pełnili służby. Ogólna liczba żołnierzy

będzie francuski kapitan.
v
TTym.czasom organizuje się pb poszcze
gólnych gminaclf milicja z mieszkańców,
która ma przejściowo dbać o; porządek

Przegląd politgezng.
general Wegpni do Xaazelnika Piłsudskiego.
Warszawa (Pat.): Od generała Weyganda nad
szedł do Naczelnego Wodza list, który w tłumaczeniu
brzmi:
»Warszawa, 25. 8. 20. Panie Marszałku! PoŚcig za nieprzyjacielem zatrzymujący Pana zdała od
Warszawy, nie pozwala mi pożegnać się t Panem
po raz ostatni. Żałuję tego bardzo. Chciałem Panu
podziękować za okazane mi zaufanie w okresie prze
silania, które zostało rozwiązane tak świetnem zwy
cięstwem.
Chciałem również wyrazić Panu osobiście moją
wdzięczność za nadane mi przez Pana wysokie od
znaczenie. Z dumą będę nosił krzyż „Victuti Miilitari“. Odznaczenie to byłoby dla mnie jeszcze cen
niejsze, gdyby okoliczności pozwoliły mi otrzymać
)e z własnych rąk Wodza, którego dowództwo dało
Wojskom polskim zwycięstwo.
Raczy Pan, Panie Marszałku, przyjąć wyrazy
pźci i hołdu.
Weygand.

prześladowanie polaków «a Warmii.
Warszawa (Pat.) Bandy niemieckie na sąsia
dujących z Pomorzem obszarze plebiscytowym ponie
wierają i wypędzają przemocą osiadłą tam zdawna
ludność polską. Między innemi zbito i wywieziono
proboszcza Działow&ckiego i ziemianina Tragsteina.
Wiele Polaków zmusza się do ucieczki, grożąc im
śmiercią. W Biskupca więziono bez powodu apte
karza Wolskiego i 7 innych osób Władze pruskie
Wszystko to tolerują i milcząco popierają.

Pomimo Wielu ofiar; i tycti cierpień, po
stawiliśmy, na swoim i jesteśmy Wdzięczni,
że nasz przewodniczący tow. PPS; i C%ZP.
to w. E, Student tak energicznie nam tu pomógł. fit) ft!
, ' |.y. Znany.

KRONIKA.
Pszczyna. Jak Verband heimattreuer
Oberschlesier rósł w liczbę i dobre uczynki.
Tutejszy k&seblacik pod firmą „ O effentlieh er Anzei
ger“ podawał niedawno w cytrach olbrzymi rozrost
heimattreuerów w powiecie pszczyńskim. Jak ten
rozrost się dokonywał niech poświadczy następujące
oświadczenie, którego oryginał zachowujemy w na
szych aktach.
Guhrau (Góra) Kr. Pless, den 20. August 1920.
Erklärung.
Wir Unterzeichneten erklären hiermit, dass die
Eintragung unserer Namen in die Listen des Ver
bandes der Heimattreuer Oberschleaier gegen unserem
Willen und ohne unser Wissen erfolgte. Wir sind
Polen, streng polnischer Gesinnung und wollen in
keiner Weise unser polnisches Vaterland verraten.
Wir verbieten es uns in irgend ein Verhältnis mit
dem Verbände Heimatstreuer Oberachlesier zu bringen.
Podp. Jan Kucz, Franciszek Grzebiaoga,
Walenty Grzebinoga.
A więc nie tylko liczby się pomnażały przez
doposywanie zer, ale na przynętę wpisywano nazwi
ska, porządnych Polaków. Listy te sporządzał karcz
marz w Górze. Co podobnych wypadków znajdzie
się pewnie wielką ilośó.
Kolej ów. Tragiczną śmiercią zginął nasz
towarzysz Józe fBuchta' z Przygendzy.. Na
leżąc do straży gminnej, 'poszedł z iniieoä
robić rewizję za bronią. Nagle padły strza
ły. z okna myśli wda Gaj era* I to warzyszJBu-»
chla został śmiertelnie ugodzony. Ohydnie
zamordowany towarzysz urodził się 19 mari
ca 1899 ir. i zginął więć bardzo smłpdy za
sprawę polskiego ludu roboczego, za spra
wę Sprawiedliwości.
TV
* > O.h
Cześć jego pamięci!
„■I—.1 — Ml—
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Rozmaitości.
Amatorzy warkoczy niewieścich. Polićja
W Bostonie (w Ameryce Półn.) jest od kib
ku tygodni coraz bardziej zaniepokojona coh
raz częściej powtiarzającenń się wypadka-,
mi obcinania niewiastom włosów. Jeden z
tych wielu wypadków; miał przebieg następ
pujący:
' - "
)
Do panny Estelle podjechał automobil«;
Gdy szofer "zaczął z nią’ rozmowę na temat'
drogi, prowadzącej tło jednej z pobliskich;
miejscowości, drugi z siedzących w maszyn
przeszedł przez ulicę i zaraz pochwycił ją,
i wsądzi} do ‘automobilu, zakrywszy "jej usta)
ręką, by nie mogła zawołać pomocy. Dwaj;
usta, by nie mogła1 w-ołać a zaś dwaj inni 5
obcięli jej włosy, poczem wyrzucili ją z auv
tomobilu.
" :
' '
1 ‘' \! ""-‘Vif1

Sprostowanie.
iW; korespondencji z Pszczyny w „Gaze
cie Robotniczej“ z dnia 26. 8. zrobiono mi
ciężkie zarzuty, wobec tego oświadczam:
1. Prawdą jest, że jako listowy rozdaję^
ludziom wszelkie gazety, które sobie,
na
poczcie zamówili.
1
2. Prawdą jest, że się schodzę z narodem >
niejcdnakiego zdania, bo muszę to w mej)
służbie przymusowo czynić,
, ;
3. Nieprawdą jest, że wciskałem narodom,
wi polskiemu gazety, i pisma hakatystyczne^
4. Nieprawdą jest, że rozpowiadam ó]\
Polsce rzeczy niestworzone.
>
Pistelok, listonosz.
^
Poczta Pszczyna Stara Wieś.
1
»<#»<»>

Towarzysze!
Popierajcie swoje pismo
polsko-robotnicze.
Takiem pismem jest

foszuknją

Czeladników krawieckich
pierwszorzędną robotę
§ pod najlepszemi warunkami l

Hadamik

Gazeta

I
10 j.

kraw.se!ki,

Katowice» ulica Pocztowa.

Robotnicza
Zawczasu zaabonujcie „Gazetę Ro
botniczą“ na miesiąc wrzesień.

Korespondencje.

ilanEichhorn
Drukarnia - księgarnia
Katowice, ul. Poprzeczna nr. 7
wykonuje

,> Bańgów. Heimatstreue uprawiają tu łapichłopistwo f obiecują "tani materjat na ubrania.,
i pudełka do formularzy
Niestety, idą im na lep też i niektórzy
wszelkie
wielkości, dostarcza i fabrykuje
^
w zakres drukarstwa wchodzące
(Polacy i" posyłają tam swoje dziatki
Wzywamy (Was, aby się nikt na niemie
Introligator
3 P> szybko i po umiarkowanych
cką taniochę nie łaszczył i nie posyłał tam
cenach.
swych dziatek ani też sam nie chodził.
<§> Pojedyńcze numery gaze i polskich zagrazag
; Przedewszyslidem członkowie PPS. mil
tucznych są w księgami do nabycia.
szą dbaq o honor polskiego; robotnika.
Katowice, ul. Stawowa 17, narożnik ^
,
T. D,
Gruadmazma I. piętro.
Telefon 1607
■ ' i (Nakło. W, dniu 23. sierpnia1 ^urządziliśmy
,'rr::asx^=y Usługa polska. '
tu wielkie zebranie obywateli w loóiu zała
twienia spraw gminnych. Jako gemeindeforr
sztejera wybraliśmy: Pawła Bujoczka, ja
ko amtsforsztejera: Mateusza Szczotkę a za Józei Machaczek
kasjera Karola Kalusa.
.
(
Katowice
Ponieważ aprowizacja W hasze] gminie uLFryderykowska
(jest bardzo marnąv i brakło wciąż nnąkh naprzeć, kościoła ewan^el.
przeto wybraliśmy komisję, która miała
poleca
obowiązek przedłożyć nasze skargi w urzę zegarki,
5
dzie żywnościowym; i komisariacie w .Tar towary złotnicze,
róg uf. Dworcowej i Pocztowej naprz, poczty
nowskich Górach1. (Wi Tarnowskich Górach pierścionki ślubne
obradowaliśmy około trzech godzin. Do
tanio i rzetelnie,
delegacji należeli: Emanu ei Student, Paweł
Bujoczek, Antoni Jany, Karol Kalus T Ma
teusz "Szczotka.
,
,
„v
za Wysokiem oprocentow, i według terminu wypowiedzenia.
Gdy delegacja wracała z Tarnowskich
JGór szosą do Nakla', wtenczas przestrzegł
Załatwia wszelkie sprawy kredytowe,
jest do nabycia
nas pewien kolejarz, że czeka na nas siós
kupno
i sprzedaż pożyczek państwo2
trup r zaraz wyskoczyło też na nas dziesięć
chłopów z wyhiierzonetmi rewolwerami, wo
wych, zamiana waluty obcej
a
łając: „Hiaende hoch!“ Odprowadzono nas
do pewnej chałupy, ttiim nas rewidowano I
okładano najordynamiejszemä wyzwiskami.
(Bandyci zachowywać się gosraej ód’ grenć-

Pudelka wysyłkowe

1 wszelkie roboty

Oswald Schlesinger

Bank Przemysłowców
Oddział w Katowicach

przyjmuje oszczędności

Makulatura

w drukarni

Gazety Robolu.

Biuro Banku

