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Gazeta Robotnicza
e

Organ Potoki ej Partji Socjalistycznej,

Pismo cedihmnij dla polskiego ludy uracuiącega
: Przedpłata wynosi na poczcie miesięcznie 4 mk., z przynosze! niem do domu 4,30 mk., kwartalnie 12 mk., z przynoszeniem do
: domu 12,90 mk., u kolporterów miesięcznie 4,00 mk., pod opaską
[ miesięcznie 5,00 mk., za granicą pod opaską miesięcznie 6,00 mk.
Poiedyńczy numer 30 lenygów.
Redakcja i administracja znajdme się w Katowicach, ul. Ratuszowa nr. 12.

Sytuacja światowa.

Telefonu nr. 1150

; Cena ogłoszeń za jeden wiersz petytowy jednotomowy lub jego ;
! miejsce 50 fenigów. Za reklamy dwutomowe 1,50 mk. Na S
i częściej umieszczane ogłoszenia udzielamy stosowny upust :
Wszelkie listy i przesyłki pieniężne należy adresować:
„Gazeta Robotnicza*, Kattowitz O.-S., Schliessfach 101.

Wydawca Józef Biniszkiewicz w Katowicach.

krainy Bliskiego Wschodu oraz na kolońje
afrykańskie.
,
Włochy, mimo pozornie wygranej, woj
ny stoją niewątpliwie w obliczu przewrotu
Oczy całego świata zwrócone dziś są na społecznego.
San Renno, gdzie toczą się układy między
Klasa robotnicza stanęła tam nieomal
najpo t ężniej szetni państwami kap i tal s ty - w całości pod sztandarem skrajnego rady
cznytmi.
\
kalizmu. Rząd jest słaby, i musi ulegać na
Zwycięskiej w walce z państwami Gen- każdym kroku.
tralnemi koalicji nie tak łatwo idzie ziikwjŻ drugiej strony między Włochami a
dowanie wojny. •
,
Niemcami znikły wszelkie sprzeczności in
Chociaż już drugi rok od czasu gdy front teresów z chwilą przyłączenia do Włoch
niemiecki na Zachodzie został zdruzgotany włoskich części monarch]! auslryjackiej.
jednak czarne chmury me przestały groma
Natomiast nie załatwionym i ciągle za
dzić się na horyzontach, dalekie jeszcze cza ostrzającym się jest zatarg Włosko-Jugosy zanim ustali się całkowity spokój i row- słowiański o panowanie nad Adrjaty idem.
njowaga.
Kapitały włoskie w Rosji nie były za
Likwidowanie wojny światowej idzie ka angażowane, to też sprawa wojny z bolsze
pitalistycznym rządom tak opornie z dwu eh wikami nie przedstawia dla państwa wło
przyczyn, po pierwsze dla tego, że między skiego żadnego interesu, tym bardziej, że
poszczegółnemi członkami koalicji ujawniły rząd wie dobrze, jak na to zareagowaliby so
się duże sprzeczności interesów, po drugie cjaliści do walki z któremi nic czuje się. dość |
dla tego, że każde z państw tych jest zagro silnym.
żone od wewnątrz przez wzrastającą i potęż
Anglja gra grę dyplomatyczną o wnęk- !
niejącą falę rewolucyjną, przez skupiającą szą stawkę. Chodzi jej o panowanie nad |
się w karnych szeregach klasę robotniczą. światem.
; ;
I dlatego ten stan niepewności ciągnie się
Zniszczenie floty niemieckiej i powale
dial ej i idjalej, aj każdy kto głębiej spojrzy na nie gospodarcze niemieckiego olbrzyma utoczące się wypadki, zrozumie, że nie za sunęlo powody nieprzyjaźni angielsko-niekończą konfliktu międzynarodowego rokó- 1 miecMej, to też polityka Anglji do Niemiec
.wiania w San-Reimo, czy gdziekolwiek in- j podobną jest do polityki włoskiej.
dziej, że czekają Europę iświat cały, nowe {
Bolszewizm rosyjski jest dla Anglji wy
wstrząsy i zawikłania, które wreszcie mu soce niewygodny, zagrażając jej żywotnym
szą świat kapitalistyczny gruntownie prze interesom w Azja Rząd angielski nie widzi
budować.
'
v:
jednak możności dalszej walki zbrojnej z
Rokowania w San Romo osłonione ta bolszewikami po klęsce całej kontrrewolu
jemnicą dyplomatyczną, zdradzają powa cji rosyjskiej.
żne zgrzyty i rozdźwięki. Idzie tu o po
Zresztą wzrastający na siłach ruch ro
dział najbogatszej części łupu wojennego botniczy i stanowcza postawa robotnika an
— Turcji, idzie tu o załatwienie sprawy ro gielskiego daje w tym względzie rządowi
syjskiej a także spra^ pobitych Niemiec. angielskiemu wiele do myślenia.
Stanowisko wielkich mocarstw nie jest
Z drugiej strony wiele kłopotu przyczy
jednolite, zależy od ich żywotnych intere- niają mu powstania w Irlandii, Egipcie i Insów gospodarczych i politycznych. Konku djach. Rząd angielski sądzi, że drogą dy
rencja i walka dyplomatyczna toczy się na plomacji skuteczniej opanować będzie mógł
dal, myśl Ligi Narodów odwlekła się w położenie i odsunąć grożące niebezpieczeń
daleką przyszłość, a nawet dziś można stwo.
śmiało twierdzić, że jest to myśl, której ka
Dla potężnego zaś i wzmocnibnego je
pitalistyczne rządy nigdy urzeczywistnić nie szcze w okresie wojennym kapitału angiel
skiego, dążącego do opanowania wszech
potrafią.
S
Stanowisko każdego z wielkich państw światowych rynków i źródeł surowców spra
kapitalistycznych jest odrębne.
wa eksploatacji bogactw rosyjskich jest tak
Francja, której zagraża; ciągle jeszcze niesłychanie ważną, że dyplomacja angiel
military zim pruski, Francja wycieńczona c ę- ska zdecyduje się raczej na üzname rządu
żką wojną toczącą się na jej ziemiach prag sowietów niż na dalsze odcięcie od skarbów
nie jaknajbardziej osłabić łub nawet zni natury rosyjskiej.
Jeżeli do tego labiryntu i splotu różno
szczyć Niemcy,
Z drugiej strony 'kapitał francuski za rodnych interesów dodamy
gorączkową
pomnieć nie może mil jardów utopionych pracę dwuch kolosów imperjalizmu poza
niegdyś w państwie carów rosyjskich, mil- europejskiego: Stanów Zjednoczonych i Ja
jardów, które zagarnęli bolszewicy. Stąd pan ji, z których pierwszy myśli na dobre o
wynika nieprzepadła nienawiść do bolsze wzięciu pod swe wyłączne wpływy całego
olbrzymiego lądu Amerykańskiego, drugi
wików i pochopno sć wojenna.
Burżuazja francuska czuje się słabą, zaś o stworzeniu światowego im perjurni ra
czuje jak nastroje rewolucyjne przenikają sy żółtej. Między Japonją a St. Zjednoczo
coraz bardziej robotników francuskich gar nemu tleje wieczny antagonizm, grożący no
nących się tłumnie do syndykatów i organi wemu światowemu zawikłaniami.
Obok dążeń zaborczych wielkich kolo
zacji politycznych. Przeciwstawić zaś te
mu nie ujmie nic innego jak nastroje szowi- sów światowych krzyżują się nadal inte
nistyczno-nacjonalistyczne, które stara się resy i wysiłki państw drobniejszych1, prag
nących acz bez powodzenia wyzwolić się z
wywołać za wszelką cenę.
Sdądinąd zaś kapitał francuski chętnie pod „opieki“ przemożnych sąsiadów.
Choć wojna skończona — żyjemy nadal
znajdzie sobie nowe rynki zysku, patrząc
,
specjalnie łakomym wzrokiem na bogate na ,wulkanie.

Odpowiedzialny redaktor W. Bobek w Labętach.

Kapitalizm musiał w konsekwencji swe
go rozwoju doprowadzić do walk państwolbrzymów, i wałka toczyć się będzie do
póty, dopóki kapitalizm istnieć będzie.
Układy w Sho-Remo czy gdziekolwiek
indziej nie rozwiążą istniejących sprzecz
ności.
Sprzeczności te tkwią bowiem w samej
ifstocie dzisiejszego ustroju.
Fala rewolucji, która w roku 1917 £jrząsła koronę Cara Mikołaja wraz z głową, zaś
w 1918 zmusiła krwawego Wilhelma ucie
kać do Holandji nie opadła. Po chwilo
wym zatrzymaniu idzie znowu w górę, orga
nizuje się do walki proletariat wszystkich
krajów. Staje do walki z kapitałem i (rzą
dem, także robotnik w Ameryce,. AustraljL
Południowej Afryce, Japonji, Chinach i Tnicfjachl Drży w posadach świat kapitalisty
czny, niezdolny utrzymać równowagi.
I przyjść musi niezadługo chwila gdy,
runie świat wyzysku a czerwony sztandar
rewolucji zatryumfuje.
Kazimierz.

Go się dzieje i Hesji
połtidptesj.
(Dokończenie.)
Ze względu na swoje rozmiary zielona
armja zasługuje na uwagę. Stanowiąc reakcję
przeciwko (militarystycznym rządom Deni
kina, ruch ten prowadzony jest przez „Ko
mitet wyzwolenia gubernji czarnomorskiej“,
na czele którego stoi Filipowski]. Z.ctoni
operują haisłaimi wolności, równości i ludowła dziwa, tworząc sowite ty w zajętych przez
się obszarach. Zajęcie przez nich Soczi i
oskrzydlenie przez to Denikina, zmusiło go
do traktowania „zielonych“ jako współrzę
dnego organizmu państwowego. Pertrakta
cje z „zielonymi“ prowadził min. rolnictwa
Agiejew i gen. Kiz, lecz pozytywnych rezul
tatów nie osiągnięto, ponieważ n e znają oni
zaufania do rządu Denikina. Lecz nie są
toni również zdeklarowanymi bolszewikami;
raczej istnieją wśród nich dwa kierunki:
bolszewicki i dążący do przymierza z armją
ochotniczą.
Przy mobilizacjach dochodzi do otwar
tego Oporu, jak to 'miało miejsce np. w sta
nicy Jelisawietinskiej, którą gen. Bukrnetow
zmusił do uległości* dopiero użyciem siły
zbrojnej. Rząu kubański również nie kwapi
się z niesieniem pomocy Dońcom i armjj
ochotniczej, tak, że każdorazowe wysłanie
oddziału kubańskiego na front wymaga per
traktacji z władzami kubańskielmi. Rząd używa wszelkich środków, żeby wzmocnić
arimję. Została ogłoszona amnestja dla de
zerterów w gub. czarnomorskiej przez gen.
Żukolmskiego. Również „Wierehkrug“ na
posiedzeniu 5. lutego przyjął prawo o amnestji dla wszystkich czerwonoarmistów-ko
zaków, którzy przejdą na stronę wojsk płd,rosyjskich. Wreszcie ogłoszono 1. marca
na Kub ani mobilizację do 43 lat, od której
nie zwolniono obywateli państw powstałych
na terytorjum b. Rosji. Ale obecnie nic już
— :am hasła demokratyczne nowego rządu,
ani kara śmierci dezerterów, ani szereg o-

Towarzysze! gotujcie sie na święto 1. Maja!
T

f

dezw Wierch. Kruga" nie mogą naprawić : gen. Subbotina i innych dygnitarzy cywhsytnacji.
\ nych i wojskowych. Zbuntowani wysunęli
Annja ochotnicza rozbita i zdemoraiizo- ! żądanie uporządkowania stosunków na tywana - straciła zupełnie zaufanie ludności \ łach i usunięcia nieudolnych generałów
— nieprzyjaciel zajął cały Don i wkracza { Szył linga i Maj-Majewskiego. Lecz kapitan Orłów nie znalazł poparcia u szerokich
na tery torj um Kubani.
Do jakiego stopnia doszedł rozkład w j kół oficerstwa. Gen. Wrangel, którego koji ochotniczej opowiada Zalesskij w ar
ar-! mendzie chciał on się poddać — ogłosił cal*
cat*
arrnji
tyk ule „Priczyny katastrofy“ (,; Wojenny’j ko witą lojalność względem władz. Kapitan
Oriow. który był już zajął Jałtę (bez strzału ,
Go tos“ nr. 3, z 8. marca):
5-ty korpus kawałerji liczył na froncie musiał się cofnąć i ułcdz. Incydent został
500 szabel. 5-ty pułk miał na tyłach 400 lu wyczerpany ostatecznie dopiero 23. lutego
dzi i 200 wozów, a na froncie — 20 (!) ludzi. przez rozkaz gen. Szyi linga, odsyłający ka
Tren 1-ej dywizji kawaleryjskiej rozciąga pitana Orłowa z jego oddziałem na front.
Rezultatem tej imprezy była rewizja se
się 14-cie wiorst, a na froncie dywizja nie
natorska
zarządu wojskowego i częściowa
liczy nawet 39 szabel. Pułkami dowodzą
rotmistrze, a z pułkowników i generałów j zmiana osób. Ruch ten więc osiągnął pewne
można byłoby utworzyć armję.
I rezultaty, chociaż b. nieznaczne.
Tak się przedstawia życie polityczne.
A oto inne fakta: ten sam ..Wojenny]
Lecz
masa obywatelska nie odczuwa jego
Go tos“ (Nr. 4, 15. marca) pisze, że w Kale
cy nodarze wykryto w tych dniach całą or pulsu. Żyje ona dziś pod znakiem ewaku
ganizację bandycką, złożoną z oficerów ar- acji. Do Konstantynopola, do Serbji, na
mji ochotniczej. Zupełnie naturalne zjawi Drinki po — gdziebądź, byle osiąść spokojne,
sko! Przecie innych przyzwyczajeni innych bez strachu i troski. Jak zwykle! B. O.
zapatrywań nie mogli oni nabrać w czasie
wypraw na północ przy takim stanie dyscy
pliny, jaki panował w armji ochotniczej.
Cóż dziwnego, że potem gen."Denikin w swo
im rozkazie (Nr. 21709) stwierdza:
„Armja topnieje. AVs/yslkle moje rozka
zy o wyłapywaniu i kararb u dezerterów po
zostają martwą literą, rozbijając się o sła Ziemniaki i Polski przeznaczone na zasiew
bość, złą wolę i być może chęć zysku tych
obłożono aresztem.
osób, którym ta sprawa została polecona".
Kto ponosi winę takiego stanu rzeczy?
W Rybniku na rozporządzenie iandraią,
Odpowiedź na to pytanie daje „Wierch.
władze kolejowe zatrzymały 8 wagonów zie
Krug“ w odezwie do ludności z 16. lutego.
Pierwsza przyczyna — to brak władzy o- mniaków z Polski, przeznaczonych na zagólno-państwowej, posiadającej zaufanie lu SÜtew i jobłożyły je aresztem. -lest to niesły
du, któraby mogła przeprowadzić wywłasz chane nadużycie władzy urzędowej! gómeiczenie większych posiadłości i podzielić je śłąskkh lantirątów, którzy w ten sposób
między włościan i zabezpieczyć interesy, ro- chcą szkodzić stosunkom żywuościowym na
I
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Kiesłyebam oainźieia
górnośląskie! lanintów.

i G. >*•« *
Osoboje »owieszczimie“, złożone z czynników nieodpowiedzialnych,
uzurpowało
władzę, prowadząc politykę przeciwną In
teresom ludu, a mającą na względzie jedynie
cele osobiste.
Nie można pominąć milczeniem rów
nież czynnika tak destrukcyjnego, jakim by
ła t. zw. rehabilitacja oficerów. Każdy of icer musiał dowieść, że nie służył on u bol
szewików lub Ukraińców. W rezultacie ty
siące oficerów czekało bezczynnie na reha
bilitację miesiącami po to, by w końcu tra
fić w ręce bolszewików, jak to miało miejsce
w Kijowie lub Odeśle. TNie Wyzyskano en
tuzjazmu, który wytworzyły
zwycięstwa
iarimji ochotniczej w lecic roku zeszłego.
dziś jest już inaczej

wy^6 mie-

' szkańców. Górnośląscy lam traci okazują
się Wciąż nieznośną plagą #a ludu górno;śląśkiegp. 14 dni gniły kartofle na stacjach
'pograiiiicznych aż wreszcie zostały Miransporfcowaąe przez niemieckie lokomotywy *
W chwili, gdy siej znajdują na miejscu, wła
dzą nllemłeckie znów je zatrzymują, ażeby
do rtejsizly zgyily. Wobec 'lego zap y tujemy?
rag, iciieidy nareszcie opuszczą G. Śląsk urzędnSjcy młęmimey, jak to jest przewidziana
w ustawach traktatu pokojowego? Nie więc
dziwnego, gdy w następnych dniach z po
wodu niesłychanych' nadużyć z strony
Niemców Wybuchnie generalny strajk. Ko-

nastąpić. Wspominałem już o „Zielonej
armji. Drugieimi charakterystyczneni zjawi przybłędów f powinna ich celem zaprowa
skiem tego samego rzędu był bunt kapitana dzenia równouprawnienia ładu i porządku
Orłowa, który wybuchł w Symferopolu 29. wygnać z kraju.
stycznia. Kapitan Orłów na ’czele swojego
I-go pułku zaaresztował „naczelnika tyłów“
Wr- a c ł a w bi ero szewski.

Zamorski tijabel.
POWIEŚĆ,

j
*
f
I
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(Ciąg dalszy.)
Raz Brzeskiemu wydało się że dostrzegł
wśród „bokserów“ swego byłego Siań-szena,
zaginionego bez śladu, „Władcę Wrót Zacho
dnich“. Odgrywał on wśród nicłi rolę star
szyzny, gdyż miał na piersiach wielki amu
let, owinięty żółtą szmatą jedwabną i od cza
su do czasu przemawiał do nich z przeję
ciem i dzijdemi giestami.
Po paru dniach Europejczycy przeko
nali się, iż Chińczycy, szczędząc życia swych

smssm i

Należy zaraz zarządzić oszczędności,
określić minimalne porcje i obliczyć je! —
Doprawdy, panowie, przy dobrych chęciach
moglibyśmy nawet Zmniejszyć ich liczbę...
— począł zniżonym głosem dyrektor.
—
Mamy wśród siebie pięciu stróżów Chińczyków... Bez szkody dla nich moglibyśmy ich
wydalić... niepostrzeżenie. Wyznaję, że nie
mam do nich zaufania, a ustrzec się Wroga
wewnętrznego o 'wiele trudniej, panowie,
niż zewnętrznego!... Pomyślcie o tym!
— Zamordują ich bez litości! — zauwa
żył starszy urzędnik.
— Oni walczyli razem z nami! — dodał
Brzeski.
— Cóż iz tego, że walczyli? Bądź co bądź
są Chińczykami i zupełnie naturaln e współ
czują i ciążą ku swoim. Źle będzie z nami,
jeżeli się ź niemi zwąchają... Wydadzą nas!
Ale wypędzić ich na pewną śmierć

assess'rsysrsstó i -~s»=i
|
studnię.
— Główna rzecz, aby wygrać na czasie!...
Niepodobna, aby w Szan-cliaju nie dowie I
dziano się nareszcie o naszych nieszczę I
ściach!... — dowodził dyrektor.
— Ale jeżeli /tam już wybuchuęło po |
wstanie i postąpiono z Europejczykami jak j
z nami? Przecież ocalił nas wypadek!... Naówczas wyzwólciiie opóźni się... Nie na ty
godnie liczyć musimy czas, lecz na miesiące
— zauważył posępnie buchalter.
— 0 tak! Wtedy źle!... Nie starczy ani
węgla, ani żywności... Gdy zgaśnie elektry
czne oko, zdobędą nas w nocy podejściem...
— Opału (mamy jeszcze dużo. Gorzej I
?
z żywnością... '

!

j
czach naszych Wrogów na ich korzyść!...
j
W każdym razie należy ich spytać,
czy zgodzą Się opuścić twierdzę! — nastawał Brzeski. ’
Stróże, krajowcy, jak gdyby domyślali
się, że ó nich mowa yzebrali się w jednymi
kącie i (stamtąd wyczekująco'i trwożnie spo
glądali na swoich panów. Kiedy powie
dziano im, o co chodzi, upadli na kolana
i zaczęli błagać o litość.
— Kan-ta-imi! Głowa precz... ni-ma! —
powtarzali żałośnie w łamanym „gołębim“
narzeczu.
Zostawiono ich w domu, gdyż głosy
współczucia, litości f sprawiedliwości przeważyły wśród (oblężonych na razie. Ale kie-

llklii pslsb-gdatski.
Warszawa, 24. kwietnia (PAT).
Dnia
22 ban. między Rzeczposp. Polską a przyszłem woinem miastem Gdańskiem, podpi
sano- został układ prowizoryczny, mający
na celu zbliżenie Polski do Gdańska w dzie
dzinie stosunków ekonomicznych. TJkład
zawarty został na 4 miesiące, czyli do dnia
22. sierpnia, b. r., w przewidywaniu, że do te
go czasu zawartą zostanie między Polską a
Gdańskiem konwencja ogólna, przewidziana
przez traktat wersalski. Układ obejmuje 4
działy, a mianowicie: 1) dział transportowy,
22, cłowv. 3) kolejowy, 4) pocztowy, telegraficzny i telefoniczny. 'Treść jego w stre
szczeniu jest następująca: W dziale paszpor
towym przyjęto zasadę, że obywatel gdański
przvjedzie do Polski, a obywatel polski do
Gdańska bez specjalnego paszportu, lecz tylko na zasadzie karty identyczności, nie wy
magającej żadnej wizy. Kartę taką winna
posiadać każda osoba mająca więcej niż 14
lat. Karty wydawać będą starostowie lub
inne urzędy równorzędne. Karta jest wa
żna na 6 miesięcy. Prolongaty udzielać bę
dzie dla obywateli polskich komisarz gene
ralny w Gdańsku, dla obywateli gdańskich
osoba w tym celu upoważniona. Przepisy
paszportowe wchodzą w życie w 7 dni po
podpisaniu układu.
W sprawie kolei ustala układ co nastę
puje: Rząd polski przyzna bezpośredni ruch
osobowy i towarowy na iinji Gdańsk-Chojnice. Władze polskie prowadzić będą swo
im personalem i swojemi 1 okomotywamifpociągi Tczew-Wojszorów-Puck i z powrotem.
Takie same »prawo przysługuje władzom pol
skim na Iinji Tczew-Malborg, zaś Gdańsko
wi na Iinji Tezew-Ticgenhof, jak również
przez Tczew do Małborga. Warsztaty kole
jowe w Gdańsku reparować będą wagony i
lokomotywy polskie. Pasażerowie jako też
pakunki i towary ekspediowane będą bez 
pośrednio z Gdańska do Niemiec. W tym
jelu maszyny gdańskie prowadzić będąpociągi do Wojszorową, zaś co do dalszej dro
gi t>d Wojszorowa do granicy niemieckiej
rząd polski zawrze układ z rządem niemie
ckim. Zarząd kolejowy polski prowadzić bę
dzie pociągi na Iinji Kościerzyna (Berent)Hohenstein (Pszczółka), zaś Gdańsk prowa
dzić będzie pociągi na Iinji Langfuhr-Kartuzy oraz Praus t-Kartuzy. Gdańsk gwarantu
je bez przerwy przewóz towarów z portu <lo
Polski, nie wyłączając ma ter j atu wojenne go. Gdańsk ustala jaka ilość taboru kolejo
wego jest mu potrzebna.'Tubór niepotrze
bny oddany będzie Polsce.
W dziedzinie przepisów cłowych ustalo
no następujące zasady: Obszar wolnego mia
sta Gdańska oraz Rzplta Polska stanowią
wspólny obszar cło wy. 'Gran "ca cłowa mię
dzy tytmi obszarami ma "być zniesiona. To
wary pochodzenia niegdańskiego lecz eks
pediowane z Gdańska do Polski) będlą oclone
według przepisów polskich.
tly w parę dni potym jednego z nieszczęśli
wych schxyybano na rozmowie za pomocą
tajemnych sygnałów z chowającym się za
ścianą powstańcem, znowu była podniesio
na kwest ja wydalenia z maleńkiej twierdzy
krajowców i -tym razem przemógł strach o
własne życie. Jedynie Brzeski sprzeciwiał
się do końca.
Pan wkrótce strzelać do nich nie ze
chce! — gniewnie wyrzucał mu dyrektor.
Bardzo być może! — odpowiedział
młodzieniec. — Doprawdy nieraz już przy
chodziło imt -do głowy, jakim prawem powa
żamy się zabijać ich, zai to jedynie, że oni
nie chcą nas puszczać do własnego kraju'/!
Przecież oni mogą robić u siebie, co im się
podoba!...
Ba! Cóż z tego, że mają prawo: mają
prawo a my mamy siłę...
- Niebard/zd... Zresztą w taki In razie i
oni mają prawo... nas wymordować! — od
gryzł się brzeski.
Trzeba śledzić za chłopakiem, żeby
czasem nie spłatał nam jakiego figla!. ,
Zchińszczyl się zupełnie! — szepnął dyrek
tor na stronie do buchaltera.
Ten kiwnął znacząco głową.
— O, krótka z nim sprawa!.,. Byle Co,
a kula \V łeb!... Czasy rzeczywiście wo
jenne !
— Him!... Poco zaraz tak ostro?! Sio
strzeniec właściciela i jedyny z pośród nas
dobry znawca języka chińskiego... Może się
nam bardzo przydać... Ale cezów zeń nie
spuszczać... — potwierdził dyrektor.
1 istotnie nie spuszczano zeń oczów,
śledzono ostrożnie i podejrzliwie.
(Ciąg
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Żądamy usunięcia Sicherheitswehpye
Żądamy równouprawnienie
sądzie i w urzędzie.
Żądamy usunięcia urzędników - hakatystćw.
i\V "dziedzinie poczt, telegrafów i telefo - \
nóów układ zawiera szereg szczegółów i i
przepisów regulujących ruch. Przepisy te i
wchodzą w wykonanie w 10 dni po podpisa
niu układu.

$6E| ludowe w 8el|ji.

Wsteezuieg działają.
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wali, że nie chcą świętować 1 maja. Jest mnie, że byłem wobec kupca "Geislera bez

względny, co do owego mieszkania, muszę
na tej drodze zajście pomiędzy, nami wyja
śni Ć
i
His torja powstania domów ludowy cb w
~ "xv miesiącu lutym b. r. dowiedziałem
Belgji związana jest ściśle z jednej strony z
g. ^e p. Kfaimarczyk ul. Szafgolsza nr. 3
kooperatywa tli, z drugiej zaś z partją ro
przeprowadzi się do Zawodzia, poszedłem
botniczą.
I
więc zaraz do właściciela tego domu pana
Najwspanialsze i największe domy lu
Gwoździa 1 poprosiłem o owe mieszkanie.
dowe, jak brukselski lub gandawski, za i
On ani go przyobiecał, wziął zadatek i zro
wdzięczają swe powstanie,, ovt i rozwiera- Is
biliśmy umowę piśmienną. Później, gdy p.
chowu spółdzielczemu. Zarówno dom mdo- |
K. oświadczył, że się wyprowadza, posze
wy w stolicy Belgji, Brukseli, jak i wvGan- |
dłem do p. burmistrza i pwe mieszkanie
dawne wzięły początek ze skomnych piekarń j
dostałem. Tan' Geister atoli bez pozwólenspółdzielczych, założonych przez grupy od- i
stwa gminnego do owego mieszkania się
wprowadził i _gwiz dał na wójta i ze mnie
i .1 Przeglądooldyczny
drwił.Ja uznaję, że p. 'Geislerowi owe mie
np., która w r. 1913. zajmowała wielki oso- ? d I....... .............
....... —-----------szkanie tak samo było koniecznie potrze
bny gmach z 8 nowoczesnymi piecami 5 |
*
bne i gdybym ja w tym czasie b(ył inne, choć
wysyłała na miasto codziennie 40 wozów |
by nie tak wygodne, byle zdrowsze jak moPOLSKA.
i wózków, konnych i ręcznych, z pieczywem. |
• je był gdzie znalazł, to byłbym chętnie ustą— ta sama piekarnia mieściła się w r. 1885 j Armia odhohiieza pobiła bolszewików. * pił. P. Geister wyzywał mine od polskich1
w starej1 ruderze, V (małej oficynce wynaję- j
Konstantynopol, 23. kwietnia. Nadeszła świń itd. i postanowiłem więc z " mojego
tej za psie pieniądze.
były
trudne;
1 tu wiadomość, że wojska bolszewickie na prawa skorzystać, oświadczyłem na gmi
, , . Początki
L.
.
„,
funduszów,
przełamy
się borykać z brakiem łund
uszów, prze
ramy t j^ry^nic poniosły dotkliwą klęskę. Arm ja o- nie, że nie ustępuję i gmina
wysadziła
przez pierwszych parę lat robotnicy jmusieli j lotnicza odrzuciła bolszewików na północ Geister a z mieszkania. Jakimi sposobem
wrać upór pirzedsięb lorcowjpryw a mych.
| od Perekopu, orzeczeni bolszewicy stracili chciał p Geister w mieszkaniu mojem po
Energja i silna wola przewodno w, t!<m y wjeju jeńC5w 4 batadje i masę mater jału zostać, dowodzi następujący "fakt: Przed
Nolkaert, Anseele 1 mm, przełamały jednak | wojennego.
^
^
' '
stawił p. 'burmistrzowi świadectwo lekar
wszystkie przeszkody i dzisiaj Dom Ludo- j
skie, że -kobieta jego nie jest zdolna do tran
wy w Brukseli jest jedną z najwspanialszych 8 Slrcjk w przemyśle włóknistym wzrasta. sportu, ale już ża 3 dni sama opuściła go f
i największych siedzib1, jakie posiadają zor- |
Łódź, 26. kwietnia. Strcjk w przemyśle |musiał jnu ustąpić.
ganizowani robotnicy w Europie. W Domu \| włóknistym w Królestwie'rozszerzył się i
Białecki Jerzy.
Ludowym.
mieści się
Ludowym brukselskimi
bńuksclskilm miesm
s ę wszystko,
wszysi.m, |, ^ mne gałęzie przemysłu i ostatnio objął
Junkierska
gospodarka.
co ima związek z ruchemi robotniczym: or-; ,
- ^
^ a
^
to niecna i głupia robota wsteczników
Żadne głosowanie ludzi otumanionych l
nie jest w mocy obalić ni zachwiać święta \
Robotnik który w dniu
do- \>
majowego. Robotnik^
dmu tvm poszedłby do pracy, hyłby zdrajcą klasy ro- j
botniczej.
^
j
Dalej więc towarzysze !
WyK
gnajmy z naszych szeregów wsteczników i
Warcmnu\y,
_
warchołów, uawoiujun
nawołujmy i ostrzegajmy
me
śwdadomcćh, by dzień 1 miaja, to wielkie
święto pracy, wypadł wspaniale,
'
-----------------------------—...
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cały, rok' że socjalizacja maszeruic-lud
ryfę. Strejkują wszystkie przedsiębiorstwa bili
roboczy
uwierzył im, a socjaliści niemieccy
w przemyśle metalowym, drzewnym i in- tym argumentem
trzymali masy członków
nyCp gałęziach'. Dalej strejkują robotnicy w przy sobie. Ale pomału,
to jednak górnik
przemyśle włóknistym w Pabianicach, Zgic- się przekonał, że go zwodzono.
Bo też drórzu Żyrardowie, Zawierciu, Piotrkowic i ga z Berlina jest do obwodów węglowych
Tomaszowie Mazowieckim, jak również rę- przeważnie na G. Śląsk za bardzo daleka. a
^ni tkacze w'Zduńskiej Woli, Aleksandro- Socjalizacja, maszerując, po drodze zasła
wie, Helenowie i Ozorkowie.
bła, wstąpiła do gabinetów biaronów węgło
wych w Wrocławiu to a odpoczynek i stąd
już nie wyimaszeruje. "Za silni jeszcze kapi
KozdzM npiejni. okrętów handlowych.
taliści niemieccy, aby, do uspołecznienia
t,Londyn, 26. kwietnia. Podsekretarz
przyszło.
stanu
oddziału--marynarki
handlowej Big------------------- ^
_
Pan Hoersing swego czasu widząc, ze
nom, podpisał układ francusko - angielski iw
sprawie rozdziału niemieckich okrętów bun wierne owieczki w zachodnich powiatach
d to wycii. Zapłata będzie
uskuteczniona G. Śląska coraz więcej go opuszczają, two
rzył tak zwane osiedlenia. (Siedlungswesen ),
przez kasę odszkodowań wojennych,
^
$
hasto » Panowie mieli być zmuszeni oddać część
swego majątku na korzyść małorolnych i
bezrolnych. W niektórych wsiach, . gdzitei
iiatychniiąstowego podjęcia prący.
jdają rozmaite towdry i produkty,, . k^óre j
Paryż, 27. kwietnia. Strejk w Alzacji _ Öyly dość silne walferajny, zaczęli parcelo
Sprzedają spółdzielcom po cenie wyzszej | Lotaryngji jest zakończony. Wczoraj odby- wać i tym sposobem! ratowali tych ludzi
lod rynkowej, lecz różnicę ceny odpisują na j n, sję |W Paryżu pod przewodnictwem imini- dla siebie, choć ci ludzie musieli* dosć.grujbb,
rachUnek spóMzielęy przy, każdym żaku-|
rop5[_ publicznych układy, pomiędzy, owe parcele płacić. Nagle to ustało i my
pie, sulmują, i raz na kwartał wypłacają, nic pracobiorcami i pracodawcami. Wynik u- ślałbyś Polaku, że na G. Śląsku już każdy
gotówką jednakże ale w naturze t i. w to k ład ów był z a do wa In tający dla jedStiej i robotnik ima kawał ziemi. Tak, będzie miał,
warze.
(Dokucz, nastąpi drugiej strony, wobec czego organizacje za ale gdy reforma rolna uchwalona w sejmie
i tu na G. Śląsku będzie obowiązy
wodowe wydały hasło do natychmiastowego polskim
wać,
wtenczas
To nastąpi*, co Niemcy obie
podjęcia pracy.
cują. Obszarnicy jak mogą, tak ludowi pol
dokuczają; w Nicborowicach naNiżej podajemy list pisany przez land- Czesi najbardziej .socjalisty cznem państw cm. skiemu
przykład
ziemski p. Szroeler po
Praga, 26. kwietnia. Czeski prezydent siada dośćwłaściciel
rata do jednego sołtysa w powiecie by tom duże
stawy.
Widocznie droży
ministrów
Tusz
ar
wypowiedział
z
okazji
sKirn. List ten cnarakteryzńje nomtnie, że
zna
ryb
w
zeszłym
roku
przyniosła
wiel
urzędy niemieckie nadużywają swych czyn wyborów do Zgromadzenia Narodowego kie dochody, bo postanowił stawymuswoje
ności " służbowe do pełnienia zwykłej roli wielką mówię programową, w której zazna pomnożyć, odebrał biednym; chałupnikom'
czył, że socjalizm w żadnym innym kraju łąki, które przez niektórych były przez pół
szpiegów.
świata nic jest tak potężnie zastąpiony, jak wieku dzierżawione, w ilości 16 jutrzni. Nie
II-M. 2513
Bytom, dnia 8. Ul. 1920. .
w Cz echo -S ło wa cj i. :
mielibyśmy nic przeciw temu, gdyby to by
Do Sołtysa
ły łąki złe, albo dotąd przez niego nie dzier
Układ;
angielslm-frawuiskL
„Upraszam Pana o stwierdzenie skła
żawione, ale ’biedakom łym odebrać mo
Londyn,
26.
kwietnia.
Podsekretarz
stanu
du i o rozwoju tworzenia się gminnego
żność trzymania krowy albo kozy, jest to
Komitetu plebiscytowego. Potrzebne jest oddziału marynarki • handlowej Bignoui, zuchwałość junkierska, przeciw której lud
także stwierdzenie osobistości poszczegól podpisał układ francusko-angielski w spra polski winien odporniejsze stanowisko za
nych delegowanych'. O rozwoju tego ko wie rozdziału niemieckich okrętów han brać. Gdzież są władze? Mamy czas taki,
Zapiała będzie uskuteczniona
mitetu i o szczególnych spostrzeżeniach dlowych,
gdzie potrzeba dużo mleka, a o ryłby nie ma
wśród ludności proszę mię ciągle infor przez kasę odszkodowań wojennych.
biedy, bo Ich w morzu dosyć.
mować
Rydułtoiwy. Ksiądz H. z Rydułtów wy
Palestyna państwem naro rtowo-żydowskiUm
podpis Trappenberg. '
stępuje przeciw socjalistom, że oni chcą ja
San
Berno,
26.
kwietnia.
Bada
Najwyż
Z powyższego listu wynika, co lud pol
koby ‘burzyć kościoły i niszczyć religję.
ski może się spodziewać od urzędników nie sza oświadczyła się za oddaniem mandatu
Źle, że ksiądz ten nie zna naszego pro
mieckich. Każdy niemiecki urząd to biuro nad Palestyną Anglji. Ustalenie granic na gramu, który powiada, że rełigja jest rzeczą
stąpi
w
porozumieniu
między
Francją
i
An
agitacyjne działające na zgubę ludności pol
prywatną.
skiej. Z tego powodu w myśl Traktatu Po gl iją. Równocześnie postanowiono utwo My nie chcemy kościołów burzyć, jeno
kojowego powinna Komisja Bządząca w O- rżenie Palestyny jako państwa żydowskó- chcemy żyć jak ludzie wolni od ucisku kanarodowego
z
uwzględnieniem,
żądań
ludno
polu jak najprędzej usunąć niemieckich upi tails tycz negCK
Socjalista
ści arabskiej.
i
rzędników z G. Śląska. . .

dzielcze. Olbizypn gmach, wybudowany \ |
całości z żelaza, cementu i szkła, zawiei a *
w swych imurach więcej mz setjcę sal, wici- J
ką salę wiecową na 2000 os oh, dwie sale onćzytowe T koncertowe mieszczące .po i00! |
osób, olbrzymie hale kryle przeznaczone do j
ćwiczcń gimnastycznych, pokoje t. zw go- ;
ścinne dla przyjezdnych delegatów ltp. z >
prowincji ltd.
Przy Domu Ludowym, t. j. przy kooperatywie1 brukselskiej skupiało się do roku
H914 około 60 000 spółdzielców. Kooperaty
wa Domu Ludowego prócz centrali posia,
dała jeszcze spory dom ludowy na przed1- |
mieściu St ^GiUes oraz 6 filji w innych punk- j
tach miasta.
I
Podstawą kooperatywy brukselskiej i j
btigijstóch kxiopc^tyw mb^nic^ctt wogó- !

Xissieckie nrzęlf szpiegami

Uroczyste zebranie w Crerw&rnce na
placu gim nas tycz nem przy uł. Sedana W
Czerwiono o 10-tej przed poł.
Towarzystwa przychodzą w następujący.
Okręg katowicki:
sposób:
,
a) Imielin, Len dżiny, Kosztów, Krasów,
.Wilcza idzie do Książemc I razem do
Brzezi ka wyruszają z Brzezinki o godz 1j29 Czerwionki.
przez Brzęckowice, Słupna, Mysłowice do Szo- !
Knurowa do Czuchowa i razem do Lzerpienie, o g^dz. 11. od kościoła do Zawodzia.
wionki.
b) M eiski i Wiejski Janów, Nikisz do GiSzczejkowice do Stanowic i razem ao
szowca, Murczki do Giszowca, z Giszowca szosą Czerwionki.
do Zawodzia.
Dubieńsko idzie osobno i Bełk osobino.
c) Mała Dąbrówka przez Bogucice do Za
Towarzystwa muszą tak samo sobie sa
wodzia.
mi czas wymarszu obliczyć, aby b(yć w Czerd) Przełaj**, Bańgów, Michałkowice, Bytków, wionce już 1 0 minut przed 10-tą. Zazna
Siemianowice do Kałowie na rynek o godz. 12 czam, że w Czerwionce już o godz. 9-tej £ię
koncert na wyżej wymieńioneim placu za
w południe.
e) Józefowiec, Dąb, Załęże, Zał. Hałda, Li czyna.
gota do Katowic na rynek o godz. 12 w poł.
Wszystkie towarzystwa uprasza się o rychły
d i e) Razem o 12 tej do Zawodzia na plac wymarsz w celu gładkiego załatwienia pochodów.
zborny (łąka koło Kunegundy) jak w przeszłym
Miejscowości poszczególne ustawiają się w
roku. Cały pochód do Katowic na rynek (o 2) następujący sposób:
W Zawodziu i w Katowicach mowy uroczy
1) Towarzystwo śpiewu,
stościowe.
2) PPS.
3) Kółko sportowe,
Okręg królewskohucki:

plan pochodów majowych.

a) Bismarkhuta wyrusza do Świętochłowic.
b) Nowa Wieś, Prydenshuta, WireK, Kochłowice, Bvkowina, Eintrachtshula wyrusza ds
Świętochłowic.
a i b) Z Świętochłowicami wyrusza do Piaśników o godz. 1j2\2 przed poł.
c) Łagiewniki, Zgorzelec-Orzcgów, Godula
huta, Heizie, (Chropaczów\ Lipiny do Piaśników ra gidz. 1 312 przed poł.
d) Now H idu';i, Chorzów, Król. Huta,
Charlott n uf, wyrusza naxf2\2 do Piaśników.
a, b, c, d) Razem w pochodzie wyruszają
do Król. Huty przez miasto do ogrodu Hindenburgvafe na uł. cesarza Wilhelma.
Mowy uroczyste o godz. 1 w południe w
punkcie zbornym.

Okręg bytomski:

4) CZZP.

Towarzysze I agitujcie za licznym I
!
pochodem majowem.
|
W święto 1-go maja odbędą się oprócz ob
I
chodów w następujących miejscowościach
|
osobne zebrania:
j
Wieszowa o godz. 4. Ref. tow. Rubin.
Łabęty o godz. 6 u Wydry. Ref, tow. Majewski. {
Dąb o godz. 9 n Kosia. Ref. tow. Dróżdżka. j
Chropaczów o godz. 9 poświęcenie sztandaru. j
Rtf tow. Rumpfclt.
Łagiewaiki o godz. x(29. Ref. tow. Ospari.
Okręg katowicki: MówcyJ ttow. Biniszkiewicz i
Borys.
Okręg królewsko-hucki: Mówcy ttow. RumpfeR,
Rybicki 1 Hoffmann.
Okręg bytomski: Mówcy ttow. Adamek i Dispart |
Okręg zabrski: Mówcy ttow. Czsjer i Szaba- |
I
towski.
Okręg mikołowski: Mówcy ttow. Purged i Molik.
Okręg Czcrwloeka: Mówcy ttow, Wiechula i
Czapski.
Okręg rybnicki: Mówcy ttow. Wittek i Zborowski. \
Okręg radzionkowski: Filje zbien ją się o godz. 9. j
Mówca tow. Mysior.
j
\
(
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ay»la i handlu w sprawia wywłaszczenia gruatów ac wsi Posądza powiatu aieebowskiego.
niezbędnych do prowadzenia piństwewsj ksualui siarki, ora.^ »e wsi Miedziana Gór* ped
Kielcami, na rzecz państwowej kopalni miedzi.
Na koniec n:da ministrów rozpoczęła obrady nad
zasadami regulacji i ujednostajnienia poborów
urzędników państwowych.

Z życia partji.
Baczność towarzysze z Kałowie, Ligoty, Brynowa i Zaleskiej Hałdy.!
Pamiętajcie o obchodzie majowymi
Punkt zborny o godz. 11 rano przy lo
kalu „Promenadenrestaurant“ ul. Mikołowska. Wyruszamy stąd na rynek. O godz. 5
zabawa taneczna na trzech salach „Residenz
Hotel“, Promenad eures tauraut i Stara
Strzelnica (Ligou).

Sprostowanie.
W „Gazecie Robotniczej“ numer 86 pisa
liśmy o tajnym zebraniu Niemców w Katowicach i wymieniliśmy też, że na owym zebraniu był również pan adwokat Lichtenstein.
Pan L. przysłał nam teraz bardzo obszerne sprawozdanie, z którego zdaniem p„
Lichtensteina wynika, że zebranie to było
jawneim a nie taj nem.
Na napzą krótką notatkę nie możemy
umieścić tak obszernego sprostowania. Sądziany, że tend kilku słowy sprostowaliśmy
to, o co się panu ‘Lichtens teino wi ró z cho
dzi, Co jest, że zebranie wspomniane łajnem,'
nie było.

Baczność członkowie C.Z.Z.P.
Fotografje delegatów walnego zebrania
już są gotowe i towarzysze, którzy fotografje te zamówili, mogą takowe w biurze
związkowem odebrać, i
Zarząd CZZB

a) Tarnowskie Góry, Rudy Piek,, Orzech,
Radzioni ów, do Szarleju na godz. 11.
b) St. Heehło, Kozł, Góra, N. Piekary, do
Sźarleju na godz. 11.
Kalendarzyk zebrań.
c) Wielka Dąbrówka, Brzeziny, Kamień,
Zebrania CZZP. w* niedzielę 2 maja 1S2S r.r
Brzozowiec, do Szerleju na godz. 11.
Załęże u p. Go łozyka o godz. 2. Ref. Iow
a, b, c) Przez Rozbark do Bytomia na punkt
Rybicki.
_ > •<
zborny na godz. 12.
Wygoirzsele u p. Kokota o j»odż. 3. Ref. tow!
d) Górniki, Stolarzowice, Miechowice, Karb,
Borys.
'
do Bytomia na godz. 12.
Oehoiec u pL Me cli a czka o .godz. 4. Ref. tow
jsa
e) Micjsk. Dąbr. na punkt zborny.
Pro nobis z Chropaczowa.
ii iGolejow
1 u p. Schlesingera o godz. 7. Ref.
{) B brek, Szombierki, do Bytomia na plac
tow. Pronobis z'Chrop.
Moltkiego koło starych koszar. O godz. 12-tej j
— zm wiadomości Miętfeygjojuszmczej
mowy uroczystościowe.
Koimlsji Rządzącej i Pieibiseytowej doszło, SifoięmiairfJwice u p. Rener licha o godz. 2.
Ref. tow. Adamek.
że klasa robotnicza życzy sobie obchodzić
Okręg zabrski:
uroczyście przez pokojowe manifestacje Sziarle) u p. Blaszczyka o godz. 5. Ref. tow
Wiechu ła.
a) W eszpwa, Ziermęcice, Grzybowice, Cza- dzień 1 maja, święto pracy.
kanów, Rokietnica, MikuLzyce, do Zabrza do
Międzysojusznicza Komisja nie będzie
punktu zbornego na godz. 10V2stawiała żadnych przeszkód uświetnieniu
b) Zibrze 1 i 2 przez Zaborze, Porembę, pracy.
,) /
Drukarnia
Rudę, Biskupice, do Zabrza na punkt zborny.
c) Czarny Las, Bielszowice, Pawłów, Kufiazety Robotniczej czarne, now©,
ZB WSZYSTKICH STRUN.
uatów, (M)koszowy d . Ku; at rwa), do Zabrza
wielkość 166 - 177, ma
Niemiecki minister spraw
na punkt zborny.
wykonuje
tanie do sprzedania
zagranicznych o plebiscycie.
Pławniuwiie, Łabęty, Nieparzyce, Sośnica,
wszelkie draki Józefa Stenzel,
Żernica, do Gliwic. Pochodem z Gliwic do
Na wtorkowym posiedzeniu parlamentu nie
Zabrza.
Katowice
mieckiego przedstawił się nowy minister spraw
Punkt ?b irny: Zabrze, rynek poniedziałko zagr. dr. Köster przy sposobności odpowiedzi szybko i gustownie ul. F iedrichsirssse 35
w podwórzu.
wy. — M iwy uroczystościowe o godz. 1/.211 na interpelację jednego z posłów w sprawie
przed poł.
rzekomych nadużyć aliantów w okręgach ple
biscytowych. Interpelacja dotyczyła głównie sto
. Okręg MikolowskL
sunków w powiatach Eu pen i Mąlmedy, Höre
a) Podlesie, Piotrowice do Mikołowa. rozstrzygnąć mają w głosowaniu, czy chcą przy
pod dyr. Edmunda Rygiera
b) Gostyń, Czńłów-Tychy do Mikołowa. należeć do Niemiec czy oświadczyć się za Belgią.
(Artyści
zawodowi z Poznania, z Warszawy i
c) Mokre, G. Łaziska, Sr. Łaziska, D. Ła Minister oświadczył pomiędzy innemi, że naród
z Krakowa.)
ziska do Mikołowa na plac przed dworcem. niemiecki nigdy nie uzna rezultatu głosowania
W
piątek,
dnia 30=go kwietnia
0 godz. 12 mowy uroczyste.
w okręg&ih plebiscytowych jako decyzji czysto
o godz. 7x/2 w eczorem
narodowych, bo Nb mc rn głoso wanie to narzu w Biertułtowach na sali p. Grodonca
Okręg Rybr«?ckś.
cono przepisami traktatu pokojowego i plebiscyt
Uroczyste Zebranie w Rybniku na placu j przeprowadza się w chwili dla Niemiec najnie
za katolickimi cmentarzem (Cegielnia Dibit- j korzystniejszej, gdzie ludność wybierać ma
dramat narodowy przez Adama Mickiewicza.
ka do południa o godz. 11-tej.
między wysokiemi i niskiemi podatkanu, między
Towarzystwa przychodzą w następujący gł Mem a sytością. Ze sprawy plebiscytowej
Komedja w 2 aktach przez Michała Bałuckiego.
sposób: Cierszowice, Turza zejdą się przed | stała się sprawa czysto gospodarcza, nie roz
Wodzisławiem i ruszają razem do Radlina. strzyga już usposobienie i pociąg serca, ale Ceny miejsc: 1. miejsce 4 mk., 2. miejsce' 3 mk, 3. miej
Pszów także do Radlina i ruszają razem z zimny rachunek pieniężny. — Mmister zwraca sce 2 mk., poprzednio do nabycia u p. J. Różańskiego.
W sobotę, dnia l=go Maja
Radlińskiem Tow. do Obszarów. Tam się się bardzo ostro przeciwko udużyciom, jakich
o godz. 71/2 wieczorem
zejdą Tow. z Rydnitów, BiertułtóW, i Obszar wlad :e belgijskie dopuszczać się mają w okrę
w
Knurowie
w Domu Związkowym
1 ruszają do Po pel owa, tam czekają Niedob- gach Eupen i Malmedy, gdzie kolbami miano
czyce, Po pel ów i cały pochód idzie do Ryb rozpędzić 10000 demonstrantów niemieckich,
nika; na Smolnej dołączają się tamtejsi to zwracających się przeciwko plebiscytowi. Mini
Dramat narodowy przez Adama Mickiewicza.
warzysze. Boguszów i cc, Świerklany, £ ży ster twi, rdzi, że oba te powiaty cd czasów
ro ka. Michałkowice zejdą się w Chwało wi Merowingów byty niemieckiemi i że np. w Malcach i ruszają razem do Rybnika.
Komedja w 2 aktach przez Michała Bałuckiego.
medy mieszka tylko 9000 Walenów (szczep
Paruszowiec i Ligota osobno dó Ryb francuski) wnbec 28000 Niemców, Eupen zaś Ceny miejsc: 1. miejsce 4 mk., 2. miejsce 3 mk, 3. miej
sce 2 mk., do nabycia w składzie p. Jelenia.
nika.
jest czysto niemieckim miastem, że wobec tego
W niedzielę, dnia 2»go Maja
Ochojec, Golców i .Wielopole razem do plebiscyt tam jest całkim nieusprawiedliwiony.
o godz. 71/2 wieczorem
Rybnika.
»
W Radlinie na sali p. Kowalskiego
Państwowe kopalnie siarki i miedzi
W. Rudy, Paproć i Stodoły razem do
w Polsce.
Rybnika.
Jejkowice i Zebrzydowice razem do
Rada ministrów pilskich na posiedzeniu w
dramat w 2 aktach przez Adama Mickiewicza.
Rybnika.
dniu 15-go te. m. przyjęła projekt ustawy o zwol
Zarządy tych pojedynczych Towarzystw nieniu od wszelkich opłat stemplowych itp. po
komedja w 2 aktach przez Michała Bałuckiego.
muszą sobie czas wymarszu tak obliczyć, dań o pożyczki z kredytu jednego mil arda ma
Ceny miejsc: 1. miejsce 4 mk., 2. miejsce 3 mk., 3. miej
aby byli wszyscy 10 minut przed 11 na wy rek, przeznaczonego na zagospodarowanie odło sce
2 mk., do nabycia w komitecie plebiscyto
żej oznajmionejm miejscu,
”
gów. Następnie przyjęto wmieski Ministra przewym p. Swobody.
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