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Pismo poświęcone sprawom polskiego ludu pracującego w zaborze pruskim.
Organ Polskiej Partyi Socyalistycznej.

„Gazeta Robotnicza“ wychodzi co środę i sobotę. Zapisaną jest na poczcie na rok 1903 pod następującymi znakami: Abtheilung H. t. poln. No. 41 der Zeitungspreisliste.

Na wszystkich pocztach w Niemczech kwartał. 1,35 m. 
U kolporterów kwartalnie................................1,50 m.

Adres redakcyi i ekspedycyi:
Katowice, ulica Holtae’go lt).

Z ekspedycyi pod opaską 
Za granicą „ „ .

. . 1,65 m. 

. . 2,40 m.

Cena ogłoszeń od wiersza trzyłamowego drobnego druku 15 fenigów.

Upadek związku „wzajemnej pomocy“, 
chrześciańskicti robotników górnośląskich

w Bytomiu.
Walne zgromadzenie związku odbyło się 

już 26 łipca r. b. Nie omawialiśmy dotych
czas zgromadzenia, czekając na urzędowe 
sprawozdanie samego związku w swym u- 
rzędowym organie, bytomskiej „Pracy“.

Urzędowe sprawozdanie nowych danych 
nie zawierało. Upadek związku musi być 
bardzo znaczny, gdyż zarząd nie podaje ani 
ilości członków, należących do związku. A 
właśnie liczba członków — to najważniejsze 
z całego sprawozdania. W sprawozdaniu 
pisze też zarząd:

„Mimo starannych usiłowań i zabiegów 
zarządu podjętych w celu podźwignięcia 
„Związku“ na wyższą liczbę członków i 
podniesienia jego znaczenia dla obrony 
sprawy i doli robotników, nie udało się 
niestety tego w tej mierze osiągnąć, jak 
sobie tego zarząd życzył".

O „staraniach" tych wie każdy, który 
zna choć cokolwiek życie robotnicze, który 
był choć raz jeden na zebraniu związku by
tomskiego. Związek bytomski jest oparty na 
władzy swych urzędników. Sami członkowie 
nie mają na wewnętrzne sprawy związku 
najmniejszego wpływu. Wszystkie zebrania 
odbywają się jako „zebrania robotnicze". 
Przyjedzie więc jeden „z panów sekretarzy", 
wypowie mówkę, którą już od kilku lat mo
żna było słyszeć — i zamknie zebranie zwy
kłym okrzykiem na cześć papieża i cesarza. 
Wolnych głosów niema. Związku krytyko
wać nie wolno.

Władza urzędników związku rozciąga się 
jeszcze dalej. Niema w związku zebrań wal
nych, składających się z delegatów człon
ków. W zebraniach tych biorą udział tylko 
„miejscowi kasyerzy", którzy są po znacz
nej części przez sam zarząd wyznaczeni, a 
po części od niego zależni jako kolporterzy, 
agenci „Katolika", „Dziennika Śląskiego", 
strasznych dziesięciofenigowych lomansów, 
„Pracy" itd.

Zważywszy wreszcie, że związek niema 
własnej gazety, a pobiera „Pracę" od wy
dawnictwa „Katolika" — mamy dokładny 
obraz organizacyi, która jest w ręku „Kato
lika" i na jego usługi.

Okazało się to przy ostatnich wyborach 
do parlamentu. Związek jest nibyto organi- 
zacyą, która się podług ustaw do polityki 
nie miesza. Tymczasem „Praca", urzędowy 
organ Związku, była przepełnioną przechwał
kami na kandydata centrowców Królika — 
a kandydatów przeciwnych zwalczała w tak 
wstrętny sposób... jak sam „Katolik".

Nieszczerość związku w sprawie obrony 
robotniczej okazała się jeszcze jaskrawiej. 
Centrowcy odrzucali w parlamencie wnioski 
socyalistyczne o 8-0 godzinny dzień robo
czy, o polepszenie prawodawstwa socyal- 
nego, a specyalnie zabezpieczenia robotni
czego. Wreszcie centrowcy odrzucili petycyę 
samego związku bytomskiego, żądającą prze- 
dewszystkiem 8-0 godzinnego dnia robo
czego. W obronie najważniejszej części tej 
petycyi stanął górnik — socyalista tow.Sachse. 
Słysząc po „zebraniach robotniczych" mowy

agitatorów związku bytomskiego, słuchacz 
przypuszcza, że związek walczy o 8-0 go
dzinną szychtę, o polepszenie praw robo
tniczych.

Przy wyborach była chwila, najskutecz
niejsza chwila do walki. Związek, jako 
organizacya robotników, powinien był po
pierać tylko takich kandydatów, którzy ręczą 
za przeprowadzenie żądań robotniczych.

Tymczasem „Katolik" uchwalił popierać 
centrum.

Związek nie był wcale pytany. „Praca" 
jest przecież w rękach „Katolika" — i tam 
się pisze, co się redaktorom „Katolika" po
doba. I otóż uprawiano w „Pracy", organie 
niby to urzędowym „związku bytomskiego", 
wstrętną agitacyę za kandydatami — cen
trowcami, za ludźmi, którzy już nieraz gło
sowali przeciwko najskromniejszym żąda
niom robotniczym. >

Wpływ „Katolika" miał dla związku więk
sze znaczenie — niż względy na interes robo
tniczy.

Oczywiście, że robotnicy do takiego 
związku zaufania mieć nie mogą i też nie 
mają.

Składają się na to i inne przyczyny. Ro ■ 
botnicy nie mogą mieć zaufania do związku, 
który — jak przedtem wykazaliśmy — nie 
pozostawia swym członkom najmniejszego 
wpływu na sprawy organizacyi. Zarząd jest 
samowładny. Zarząd może wyrzucać człon
ków ze związku, gdy sądzi, że dany czło
nek występuje przeciwko zasadom związku. 
Dalej może zarząd wykluczyć większością 
głosów członków ze związku, skoro się łą
czą z socyalną demokracyą. Wreszcie nawet 
członek zarządu może być wykluczony przez 
większość zarządu, jeżeli „się sprzeciwia i 
opiera oczywiście rozumnym i pożytecznym 
ucłiwałom innych członków zarządu".

Zarząd więc — czyli wydawnictwo „Ka
tolika" — robi ze związkiem, co mu Się 
podoba.

Krytycy związku żądali nieraz, by utwo
rzono w niem osobne oddziały dla górni
ków, dla hutników i innych kategoryi robo
tniczych. Związek nie zdobył się na żadną 
zasadniczą zmianę.

Działalność związku nikomu korzyści nie 
przynosiła. Ograniczyła sie ona na pisaniu 
skarg, zażaleń i petycyi.

Pomoc prawna kosztowała 16842 mk. 
56 fen. Napisano razem 11 108 pism ze 
skargami, zażaleniami itd. Z tego wynika, 
że członkowie płacą przeciętnie za każde 
podanie, napisane w związku lub jego kan- 
celaryach po 1 m. 52 fen.! Główną pozy- 
cyę w wydatkach tworzy też „myto sekre
tarza głównego w Bytomiu, sekretarzy w 
Katowicach i Zabrza, 3 kancelistów i głó
wnego kasyera w Bytomiu" — wynoszące 
12390 mk. 10 fen. Utrzymywano więc 7 
ludzi — dla pisania 11108 podań piśmien
nych na jeden rok!

Droga to, bardzo droga pisanina w by
tomskim związku! Nie dziw więc, że ro
botnicy odstępują od związku, którego głó
wnym wydatkiem ze składek jest — utrzy
mywanie sekretarzy i urzędników związko
wych.

Prowizye kasyerów miejscowych wyno
siły 2832 m. 16 fen., furmanki i kolej dla 
mówców na zebrania 308 m. 45 fen. — a

koszta zebrań generalnych i zwyczajnych 
również posiedzeń zarządu i agitacya celem 
rozszerzenia związku 1859 m. 3 f. Koszta 
więc samej agitacyi były nadzwyczaj drobne. 
Porównajmy z tern sumę 12390 m. 10 f.— 
płaconą panom „sekretarzom", „generalnym 
sekretarzom", „kasyerowi" i „kancelistom"!

Zresztą wydano wsparcie na strejk w 
Kolonowskiej 3108 m. 70 fen., a dochodu 
na tenźQ cel ze składek było 1003 m. 14 f. 
Związek wydal więc jakieś dwa tysiące ma
rek — i strejk został oczywiście przegranym.

Po za tern i pisaniem bardzo drogich 
skarg, zażaleń it. d. o żadnej działalności 
związku ze sprawozdania się nie dowiadu
jemy. Z doświadczenia wiemy, że żadnej 
działalności nie było.

Względy na zaprzyjaźnionych i politycznie 
pokrewnych kapitalistów-centrowców, brak 
odwagi, niedołęstwo prowodyrów związku 
złożyły się na to, że związek nic dla ro
botników nie zrob'1.

Zarząd zwala główną winę niepowo
dzenia na fakt, że często zebrania nie do
szły do skutku i że odbyło się tylko 30 ze
brań związkowych. Dalej powołuje się za
rząd na zastój w przemyśle i na niechęć ro
botników do organizacyi.

Co do zebrań, to związek przyznaje, że 
30 zgromadzeń się odbyło. Pomimo to 
ilość członków upadla. Jest to najlepszym 
dowodem, że zgromadzenia związku robot
ników do wstępowania nie zachęcają. Ro
botnicy nie będą wstępować do związku, na 
którego zebraniach słyszą tylko na pamięć 
wyuczone mowy o p etycy ach, o prośbach, 
o zażaleniach itd. Gdyby więc związek urzą
dził jeszcze więcej zgromadzeń — to liczba 
członków upadłaby w tym samym stosunku

Co do zastoju w przemyśle — to sza
lony rozwój organizacyi górniczej, opiera
jącej się na zasadzie walki klasowej, (zwią
zek bochumski), właśnie w ostatnich latach, 
jest najlepszym dowodem na to, że orga
nizacya, oparta na słusznych zasadach żą
dań robotniczych i dobrze prowadzona 
może nawet w czasach zastoju robić po
stępy.

Co do niechęci robotników do związku 
bytomskiego — to przyznajemy zarządowi 
słuszność! Robotnicy górnośląscy poznali 
się nareszcie na „związku". Robotnicy wie
dzą doskonale, że cały związek, to tylko 
sztuczka centrowców od „Katolika“, by utrzy
mać robotników na pasku centrum pod po
zorem obrony interesów robotniczych. Na 
krętactwie tym robotnicy doskonale się po
znali.

Dla nas sprawa jasna. Robotnicy po
winni wstępować tylko do organizacyi, opar
tych na zasadzie walki klasowej, walki pro
wadzonej przez klasę robotniczą w imieniu 
swych interesów, swych praw.

Na Górnym Śląsku i w Poznańskiem 
powinniśmy więc tłumnie wstępować do 
związków centralnych, które są związkami 
czysto robotniczemi — a panom i księżom 
na swe sprawy wpływać nie pozwalają.

Sprawa zastrzelonego Malczyka
staje się coraz ciekawszą. Donosiliśmy w 
jednym z przeszłych numerów Gazety o 
sprostowaniu wysłanym przez ojca zastrze-
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lonego do „Katt. Ztg.“ Bezczelna hakaty- 
styczna szmata sprostowanie ze względów 
formalnych nie przyjęła, a na zmarłego rzu
ciła nowe oszczerstwa.

Wobec tego ojciec zastrzelonego wysłał 
do redakcyi ,,Kattowitzer Zeitung“ ponowne 
sprostowanie następującej treści:

Siemianowice, 9 sierpnia 1903.
przy Laurahucie, ul. Fitznera.

Niniejszem żądam od| redakcyi „Katt. 
Ztg.“, względnie jej odpowiedzialnego; re
daktora umieszczenia następującego spro
stowania:

W kilka dni po rozruchach w Laura
hucie „Kattowitzer Ztg.“ ogłosiła twier
dzenie, iż syn mój, zastrzelony hutnik To
masz Trafalczyk, w kilka dni przed śmier
cią porwał się na swych rodziców.

W nr. 182 z dnia 8 sierpnia 1903 
„Katt. Ztg.“ twierdzi, iż żona moja po
wiedziała o zmarłym:

„O niego nie szkoda; ja nie mam 
dzieci — a świnie.“

Wreszcie znajduje się w tym samym nu
merze twierdzenie, że zastrzelony Tomasz 
do mnie raz powiedział:

„Ty jesteś przekl... piorunem, ojcze, 
chodź no sam, ty stary piorunie“. 

Wszystkiete twierdzenia nie ; 
odpowiadają prawdzie.

Syn mój Tomasz był młodym człowie
kiem z gruntu spokojnym i dobrodusznym, ; 
który żył ze swemi rodzicami w najwięk- ! 
szej zgodzie i nigdy przeciwko nam gwał- j 
townie nie występował. Nigdy nie pod- j 
niósł też noża na mnie lub moją żonę. , 

Nieprawdą jest, by syn mój zelżył mnie • 
„piorunem“.

Żona moja słów jej w usta włożonych 
nie wypowiedziała. Ze złości nad szyn- 
karzem, u którego zmarły pił przed roz
ruchami, powiedziała żona:

„Wszystkiemu winien jest szynkarz z 
kantyny, bo mu dał pić bez pieniędzy, 
tak że się upił jak Świnia“...

Przedewszystkiem żona moja nie po- 
( wiedziała:

„Nie szkoda o niego...“
Nieprawdziwem jest dalej twierdzenie 

„Kattowitzer Zeitung“, iż żona moja miała 
dostać uderzenie nożem przy pewnej kłótni. 
Przedewszystkiem zastrzelony syn mój 
Tomasz w zajściu tym udziału nie brał, 
nie było go wtedy nawet w mieszkaniu. 
Wymienione „uderzenie nożem“ było zwy
czajnym zadraśnięciem palca przypadkowo 
otrzymanym nożem stołowym przy obiedzie.

EMILE ZOLA.

Bez roboty.
SZKIC.

III.
Tymczasem żona robotnika zeszła po 

schodach na dół, podczas gdy mała śpi na 
górze; stoi teraz przed bramą domu w ocze
kiwaniu, chude ciało kobiety okrywa cienka 
perkalowa suknia. Drży pod tchnieniem mro
źnego wiatru, który pędząc w dół ulicy, za- 
miaia ją łoskotem.

Niema ona już nic w domu, wszystko 
musiała zanieść do banku zastawniczego. 
Ośm dni braku pracy wystarczyło do wy
próżnienia mieszkania. Wczoraj wieczór sprze
dała ostatnią poduszkę tandeciarzowi, łóżko 
już dawno poszło tą samą drogą; pozostaje 
teraz jeszcze tylko kołdra. Powiesiła ją przed 
okno, by nie ciągnęło przez nie zimne po
wietrze, bo miała tak silne kaszle. Nie mó
wiąc nic mężowi, szukała i ona za robotą. 
Ale brak pracy dotknął kobiety jeszcze o 
wiele srożej, niźli mężczyzn.

W tym nędznym domu mieszka jeszcze 
dużo nieszczęśliwych, którzy często po no
cach wzdychają. Jednę sąsiadkę spotkała do
piero co tam na dole na rogu ulicy... druga 
umarła, inna znikła...

Na szczęście ma ona poczciwego, do
brego męża, który nie pije! Mogłaby na
wet żyć z nim i z dzieckiem wcale znośnie, 
gdy im „martwy sezon“ nie był odebrał ro
boty, a z nią i ich malutkiego mienia. Kre
dyt wyczerpany, winna jest piekarzowi, kra
marzowi, przekupce i nie śmie nawet przejść 
koło ich kramików.

Nieprawdziwem jest twierdzenie, iż 
syn mój był nicponiem („nichtswürdiger 
Bursche“ pisze o nim „Katt. Ztg“.)

Nieprawdziwem jest dalsze twier
dzenie „Katt. Zeitung“, iż brałem udział 
w konferencyach u p. Stęślickiego.

Byłem raz tylko u dr. Stęślickiego, by I 
mu podziękować za złożenie wieńca na : 
grobie mego syna — ale go nawet w | 
domu nie zastałem.

Nieprawdziwem jest wreszcie | 
twierdzenie „Katt. Ztg“, że ojcu zmarłego : 
„Polacy obiecali regularne odszkodowanie j 
za zastrzelonego syna“. Tego nie oświad- i 
czyli ani Polacy — ani też nikt inny". ;

Tomasz Trafalczyk“. i 
Widzimy więc, że wszystkie ponowne i 

twierdzenia hakatystycznej gazety były — I 
nieprawdą!

Po rozruchach amtowy Schroeter twierdził, i 
że Tomasz Trafalczyk porwał się na rodzi- j 
ców, a hakatystyczna „Katt. Ztg.“ mówiła j 
nawet o nożu podniesionym przez Tomasza , 
Trafalczyka na rodziców. Wiadomość tą 
powtórzył wtedy — o ile pamiętamy — i | 
centrowy „Katolik“ i „Gazeta Katolicka“, 
organ księży górnośląskich.

Teraz „Katt. Ztg/ twierdzi, że przy kłótni i 
z innym synem matka Trafalczyka otrzy- i 
mała ranę. j

„Kattowitzer Zeitung“ nie śmie więc na- i 
wet podtrzymywać swego głównego kłam
stwa. Wie więc ta szmata, że kłamała — j 
a zamiast rodziców za kłamstwo przeprosić — ' 
rzuca na zmarłego nowe oszczerstw:, na- i 
zywając go „nichtswürdiger Bursche!“

Tak wygląda uczucie sprawiedliwości u ; 
prze Istawicieli „niemczyzny“!

A teraz przyjrzymy się jeszcze raz za- i 
| chowaniu pana amtowego Schroetęra. Kilka i 
: dni po rozruchach Schroeter oświadcza w wła- ;

noręcznie podpisanem oświadczeniu, wy- > 
, słanym do „Leipziger Volksztg.“

„O ile tutaj wiadomo, nawet krewni ! 
nie przeleją łzy za zmarłym, gdyż zacho- j 

! wywal się za życia jako człowiek do gruntu ! 
nieokrzesany i gwałtowny, który ośmielił | 
się nawet porwać na własnych rodziców.“ j 
Dowodów na to amtowy nie miał. 
Zastrzelony Tomasz Trafalczyk nie był 

; sądownie nigdy karany, a poniósł raz tylko i 
! karę policyjną (6 marek) za śpiewanie wie- j 

czorem po 10 godzinie.
Otóż dnia 13 lipca 1903 pewien poli- ' 

cyan! przyszedł do ojca Trafalczyka do ro- | 
boty i zapytał się: „czy syn wasz był taki j 
„räuber?“

Po południu poszła do siostry prosić ją 
o 20 sous; ale zastała i tam tak wielką nę- 

; dzę, że nie mogąc słowa wydobyć, zalała 
i się łzami. Płakały jeszcze długo, potem obie 
! wraz z- siostrą. Pizy odejściu obiecała jej 

przynieść kawałek chleba, jeśliby jej mąż
I przyniósł coś do domu.

Męża nie widać. Deszcz leje jak z ce- 
; bra tak, że kobieta musi chronić się do sieni.
; Pada dużemi kroplami, które na wskroś prze- 
j maczają jej nędzne odzienie. Ogarnia ją 
: niecierpliwość tak, że mimo słoty wybiega, 

spieszy aż na róg ulicy, w nadziei, że w 
dali ujrzy na gościńcu oczekiwanego. Kiedy 
wraca, jest cała zmokła. Osusza wilgotne 
włosy rękoma. Czeka znowu cierpliwie, a 
dreszcze febryczne wstrząsają od czasu do 
czasu jej ciałem.

Przechodnie trącają jej często. Stara się 
zajmować jak najmniej miejsca, by nikomu 
nie być w drodze. Mężczyźni zaglądają jej 
śmiało w twarz. Czuje, jak przez chwilę * 1 
gorący oddech musnął jej szyję. Wielki 
czychający Paryż, ulica pełna błota ze swem 
jaskrawem oświetleniem, turkotem wozów — j 
wszystko zdaje się ją porywać i usiłuje . 
wtrącić do rynsztoka. Jest głodna, a więc i 
oddana na pastwę pierwszemu lepszemu ... 
Tam naprzeciwko jest sklep piekarza i ona 
myśli o małej, śpiącej tam na górze.

Wreszcie, gdy mąż nakoniec nadchodzi, 
złamany nędzą, chwiejnym krokiem, posu- i 
wając się wzdłuż domów, wtedy rzuca się , 
ku niemu i patrzy nań z obawą.

„No?“ szepcze prawie niesłyszalnie.
On nie odpowiada, spuszcza głowę. Wtedy j 

ona idzie na górę; jej oblicze blade i sztywne 
jak u trupa.

Trafalczyk odpowiedział spokojnie, że 
on nic a nic nie wie, a syn był człowie
kiem spokojnym i dobrym.

Przypuszczalnie amtowy Schroeter o tej 
rozmowie się dowiedział.

Dnia 17 lipca 1903 Trafalczyk poszedł 
sam do amtowego, by się zapytać, dlaczego 
syna nazywają takim „räuberem“.

Trafalczyk oświadczył amtowcmu, że za
strzelony syn jego Tomasz był człowiekiem 
dobrym i spokojnym, że na rodziców się 
nigdy nie porwał. Opowiadał mu dalej, że 
przy zajściu z nożem Tomasz żadnego udziału 
nie brał. Sprawa ta zresztą tak się miała: 
Młodszy syn Jan Trafalczyk został przez 
ojca ukarany i wstał przy stole, trzymając 
jeszcze nóż stołowy w ręce. Matka doszła 
do niego i drasnęła się przytem leciutko 
w palec. Zastrzelonego Tomasza nie było 
wtedy wcale w izbie.

Amtowy odpowiedział, że Trafalczyk ma 
siedzieć cicho, że się nie ma ciągle skarżyć, 
a takich ludzi, co do niego chodzą i go 
uczą, ma za drzwi wyrzucić.

Amtowy Schroeter wiedział więc od dnia 
17 lipca 1903, że wszystko co pisał o Tra- 
falczyku w urzędowym sprostowaniu w 
„Leipziger Volks-Zeitung“ — to nieprawda.

Amtowy Schroeter miał wtedy święty 
obowiązek przeprosić zmarłego za obelgę, 
przeprosić rodziców — publicznie, po ga
zetach, przedewszystkiem w „Leipz. Volks- 
Zeitung“, „Katt. Ztg.“ i wszystkich gazetach, 
które oszczerstwo „Katowicerki“ powtórzyły.

Dlaczego amtowy tego nie uczynił?
Żądamy odpowiedzi— publicznej i 

jasnej!
Żądamy dalej od amtowego publi

cznego oświadczenia, czy on wysłał po
wyżej wymienione oszczerstwo o po
wstaniu zastrzelonego Tomasza Trafal
czyka z nożem na rodziców do „Kattow. 
Zeitung?“ lub czy on, amtowy, o tern 
ustnie lub piśmiennie, sam lub przez 
inne osoby, redakcyi „Kattow. Zeitung“ 
donosił?

Żądamy tego wyjaśnienia nietylko od 
samego amtowego, ale i od jego władzy 
przełożonej.

Sprawy tej z ręki nie puścimy. Dosyć 
sobie urzędnicy pruscy pozwalają z robo
tnikami polskiemi!

Ale na to nie pozwolimy, by urzędnik

IV.
Mała już nie śpi. Obudziła się i patrzy 

zamyślona na kawałek świeczki, który za 
chwilę zgaśnie na stole. Serce ściska się 
ze zgrozy, gdy się spojrzy w twarzyczkę tej 
siedmioletniej dziewczynki o zwiędłych, po
ważnych rysach, które nadają jej z pozoru 
wygląd o wiele ponad jej wiek dojrzalszy.

Mała siedzi na krawędzi skrzyni, służącej 
jej za łóżko. Nagie, drżące z zimna nóżki 
zwisają. Chudemi, chorobliwo-blademi rącz
kami podciąga gałgany, stanowiące jej o- 
krycie na piersi. Czuje tu żar, któryby tak 
rada przytłumiła. Siedzi i myśli...

Nigdy nie posiadała zabawek. Do szkoły 
nie może chodzić, bo nie ma trzewików. 
Przypomina sobie, że gdy jeszcze była mniej
szą, wyprowadzała ją matka dość często na 
słońce. Ale to było już dawno. Musieli 
się wyprowadzić z ówczesnego swego mie
szkania i odtąd zdaje się jej, jakoby lodowe 
zimno panowało w tym wielkim domu, 
który teraz zamieszkują. Od owego czasu 
nie była też już nigdy zadowoloną, zawsze 
była głodna.

Czy wszyscy ludzie głodują? — Usiło
wała przyzwyczaić się do tego, ale nie mo
gła. — Mniema, że jest jeszcze za mała, że 
musi uróść, by tego dokazać. Matka to wie 
z pewnością... gdyby się tak odważyć, gdyby 
tak zapytać, kto ją to na świat wyśłał, aby 
głodowała?

A potem, jak tu wstrętnie! Ogląda okno, 
przed którem wisi kołdra, nagie ściany, po
łamane sprzęty, całą grozę poddasza, do któ
rego wprowadziła się wraz z brakiem roboty 
rozpacz. Zdaje się małej, że śniła raz o 
ciepłych pokojach, ozdobionych pięknymi,



pruski szydził sobie z najświętszych uczuć 
ludzkich, by poniewierał, by szarpał zmar
łego, by obrażał, by ranił — wbrew praw
dzie.,.. w myśli, że wszystko ujdzie bez
karnie, bo tu chodzi o biednego robotnika 
polskiego, którego nikt nie obroni, za któ
rym się nikt nie ujmie!

Wara, panie amtowy od świeżego trupa!
Nie pozwolimy go więcej szarpać, nie 

pozwolimy na bezkarne pomiatanie — zmar
łym i bezbronnym!

Przegląd polityczny.
Austrya. Na szybie „Ziegler - Schacht“ 

koło Blatnicy, w zachodnich Czechach, wy
wieszono ogłoszenie zawiadamiające, że c. k. 
urząd rewirowy w Strzibrze, rozporządze
niem z 28 czerwca 1903 roku 1. 1477 po
zwoliło, po porozumieniu się z minister
stwami dla spraw wewnętrznych i rolnictwa 
na zaprowadzenie dla robotników, pracują
cych w podziemiach dziesięcio-godzinnej | 
szychty ! A więc nadaremno popłynęła krew
górników w Polskiej Ostrawie i w Falk- 
nowie, nadaremno strejkowali górnicy tyle 
razy, nadaremno 70000 rodzin górniczych 
w r. 1900 przez jedenaście tygodni walczyło 
bohatersko, głodem przymierając, nadaremne 
były wszystkie ofiary i trudy! W jasny 
dzień zrabowano górnikom twardo zdobyte 
prawo 9-o godzinnego dnia roboczego...

Strejki w Rosy i. Na kijowskiej stacyi 
doszło wczoraj do krwawego napadu żoł- 
dactwa i kozaków na tłum robotników z ich 
żonami. Zabitych z górą 30, rannych setki, 
bo strzelano do gęstego tłumu.

Jak się okazało, żołnierze nie wszyscy 
strzelali do bezbronnej masy mężczyzn, ko
biet i dzieci, która przed nimi była, lecz 
wielu strzelało w górę. Trzeba nieszczęścia, 
że poza plecyma tłumu na górze jest poło
żone przedmieście „Sołomienka“ wskutek 
czego zabito parę kobiet i siedmioro dzieci.

Oczekiwano lada chwila demonstracyi; 
na ulicy głównej, Kreszczatiku, tłumy ludzi.

Dzisiaj znowu krew się polała na stacyi.
Tramwaje od rana nie kursują i służba 

tramwajowa w uniformach brata się z robo
tnikami kolejowymi i wszystkich zakładów 
mechanicznych (wszystkie strejkują). Wiele

lśniącemi meblami. Zamyka oczy, by obrazy i 
owego snu na nowo w swej duszy wywo- ! 
łać. I poprzez wpół przymknięte powieki 
widzi, jak blask świecy rozszerzył się w o- j 
gromny krąg lśniący złocisto, w któryby 
chciała wejść. Ale burza huczy na dworze. 
Wpada przez okno silny powiew wichru, że 
ona aż się kurczy pod napadem kaszlu. 
Oczy ma pełne łez.

Dawniej bała się, gdy ją zostawiono 
samą; teraz nie zna już strachu, stało jej 
się to obojętnem. Ponieważ od wczoraj
szego wieczoru nie dostała jeść, więc sądzi, j 
że matka poszła po chleb. Ta myśl ura- I 
dowala ją znowu. Połamie sobie chleb na i 
drobne kawałeczki i będzie je zjadać powoli i 
jeden po drugim.

Matka weszła. Ojciec zamknął drzwi. 
Mała patrzy, widocznie zdziwiona, na puste 
ręce obojga. A gdy nic nie mówią, woła 
po chwili płaczliwie: „Jestem głodna, jestem 
głodna 1“

Ojciec siedzi w kącie, z twarzą ukrytą 
w dłoniach; siedzi tak długo, jakby zdruz
gotany. Matka powstrzymała łzy i chce małą 
na nowo ułożyć w jej posłaniu. Okrywa ją 
wszystkimi gałganami, jakie jeszcze posiada 
w mieszkaniu, mówi jej, że powinna być 
rozsądnem dzieckiem i zasnąć. Ale dziecię 
które dzwoni zębami w febrycznym dreszczu 
i czuje jak jego piersi trawi ogień, staje się 
śmielsze. Wiesza się u szyi matki; a potem 
pyta z cicha:

„Powiedzcie mi mamo, dlaczego to mu
simy być głodni?“

„Dlaczego musimy być głodni?“

KONIEC.

piekarń zamknięto, przez co ceny chleba 
podnoszą się.

Na linii kolejowej, na różnych stacyach, 
robotnicy, solidaryzując się ze swymi towa
rzyszami z Kijowa i Odessy, zaprzestali 
roboty.
Wzburzenie przeciwko rządowi ogólne, pie
niądze na strejk napływają obficie.

Dochodzą wieści, że w Konotopie wiel- 
kiem centrum kolei moskiewsko-kijowsko- 
woronieźskiej, miały miejsce wielkie zabu
rzenia.

Z Baku donoszą: „Bakinskija Iwiestia“ 
dnoszą, iż właściciele kopalń naftowych 
skutkiem przerwy w robotach, ponieśli 12 
milionów rubli strat. W Baku przebywa w 
tej chwili przeszło 1000 wojska. W wię
zieniu miejscowem siedzi 520 aresztowanych 
(oczywiście robotników, uwięzionych podczas 
strejku, w tej liczbie 22 kobiety.

Do „Vorwärtsu“ piszą z Rosyi o strej- 
kach: Strejk teraźniejszy przybiera coraz 
więcej znamię demonstracyi przeciwko bru
talnym rządom. Cały główny sztab żandar
mi ery i jest w ruchu. Potwór Wahl, dawniej
szy gubernator Wilna, (który w roku 
1902 kazał katować demonstrujących ro
botników rózgami), teraźniejszy szef żan
darm eryi wyjechał na miejsce strejku. Na 
pewnej stacyi kolejowej znaleziono trans
port broni, rząd przypuszcza, że transport 
ten był przeznaczony dla strejkujących. Na
leży pamiętać, że górnicze ludy Kaukazu 
umieją doskonale władać bronią.

Z Kaukazu strejk przeniósł się do połu
dniowej Rosyi, przedewszystkiem do Odesy. 
Całe miasto jest po stronie strejkujących. 
Policya jest bezwładna. Odbywają sie ze
brania robotnicze, w których bierze udział 
po kilkadziesiąt tysięcy ludu. Rozrzucają 
tysiące odezw i gazet. Ruch cały jest skiero
wany przeciwko barbarzyńskim rządom.

W Mikołajewie przyszło 5 i 6 sierpnia 
do starcia z wojskiem. Strzelano do tłumu. 
12 strejkujących zabito. Raniono 200. Po
dług różnych obliczeń zabito podczas osta
tnich strejków w Rosyi dotychczas 200 osób, 
raniono około 2000.

W strejkach na Kaukazie biorą udział 
robotnicy kilku narodowości. Rząd rosyjski 
od wielu lat starał się powaśnić jednych z 
drugiemi, podszczuwając jedną narodowość 
przeciwko drugiej.

Socyalizm połączył te ludy. Stały się 
jedną siłą, jedną potęgą, walczącą z bru
talnym rządem, z wyzyskującym kapitałem, 
o wolność, o chleb!

Z gorącą sympatyą będziemy śledzić 
dalszy przebieg strejku, wyczekując wyniku 
bohaterskich wysiłków walczącego prole- 
taryatu.

Holandya. Frakcya socyalno demokra
tyczna ogłosiła w tych dniach następujące 
wnioski, podane w izbie posłów:

1) Wprowadzenie ogólnego prawa wy
borczego do sejmu, sejmików i rad gmin
nych.

2) Udzielenie kobietom wszelkich praw 
wyborczych.

3) Zastąpienie izby panów przez głoso
wanie ludowe.

Turcya. Rewolucyjne komitety mace
dońskie rozpoczęły znowu energiczną dzia
łalność przeciwko despotycznej gospodarce 
tureckiej. We wszystkich okręgach zbierają 
się znowu uzbrojone bandy.

7000 robotników otrzymało wypowie
dzenie od fabryk tekstylnych w Crimmit
schau. Fabrykantom chodzi o stłumienie 
ruchu za zaprowadzeniem 10-godzinncgo 
dnia pracy.

!

I

Kilka kart z historyi „Katolika“. |
1. . • !

Głucho i cicho było dawniej na G. Śląsku. : 
Lud nasz chodził do roboty, słuchał panów i 
i księży, a polityką sam się nie zajmował. ; 
W pierwszych okresach parlamentarnych po j 
założeniu państwa wybierano kandydatów 
rządowych, należących do partyi konserwa- | 
tystów lub „państwowej“. W walkach wy- | 
borczych w r. 1871 i 1874 centrowcy zdo- j 
byli prawie wszystkie mandaty parlamen- . 
tarne na G. Śląsku. Zawrzała walka kul- i 
turna, prowadzona- przez Bismarcka i rząd j 
niemiecki przeciwko wolności kościoła ka-

tolickiego. Pod naciskiem prześladowań 
rządowych zwalczana parrya centrum potę
żniała. Gdy rząd prześladował księży, a naj
więcej księży na Śląsku i w Poznańskiem, 

i partya centrum, broniąca interesów Kościoła 
: katolickiego, stała się partyą opozycyjną, 
I nieubłaganym wrogiem rządu niemieckiego 
| i państwa pruskiego.

Rząd odpowiedział zdwojonym prżeśla- 
śladowaniem. Centrowców przezywano: „re- 
wolucyonistami“, „buntownikami“, „wrogami 
państwa“ — i tern i wszystkiemi innemi 
pięknemi wyrażeniami, któremi się teraz trak
tuje na G. Śląsku każdego.... który nie idzie 
za — centrum 1 Robotników prześladowano 
w pracy za wybór centrowca. Wobec ta
kiego nacisku rządu wołania księży: „Ka
tolicy wszystkich stanów, wszystkich naro
dowości — łączmy -się, bo interes kościoła 
jest zagrożony“ ^znalazły wtedy posłuch w 
ludzie, szczególniej w ludzie polskim w za
borze pruskim. Najróżnorodniejsze katolickie 

: żywioły społeczne — kapitaliści, chłopi, dro- 
bnomieszczanie, robotnicy — wszyscy złą
czyli się pod jednym sztandarem: obrony 
zagrożonych praw kościoła i księży kato
lickich. Księża górnośląscy dobrze wiedzieli, 
że walki tej bez pomocy ludu przeprowadzić 
nie mogą. Zbliżyli się więc księża — zwykle 
sami z ludu naszego pochodzący — do ludu, 
zawarli z nim sojusz.

1 aby lud nas jeszcze więcej do siebie 
przywiązać, aby mu też coś dać — księża 
górnośląscy stąnęli dość wyraźnie po stronie 
polskiej i zaczęli wołać o krzywdzie, która 
nam się też dzieje na polu narodowym, w 
sprawach językowych. Robotnik zaś zapom
niał, że ma interes klasowy, interes odrębny 
i wręcz przeciwny interesom kapitalistów i 
księży — a walczył z niemi ręka w rękę — 
jako katolik, jako obrońca „zagrożonej wiary*. 
Bismarck przegrał. On, potężny kanclerz, 
chciał zniweczyć potęgę klerykalizmu — a 
w skutkach podniósł go, doprowadził partyę 
centrum do niebywałej potęgi. Przegrał 
Bismarck — bo używał gwałtu, tak samo 
jak przeciwko socyalistom, którzy wyszli z 
walki zwycięsko. Gdy Bismarck zobaczył, 
że z walki wyszedł pobitym, gdy walka „kul- 
turkampfu“ ucichła — przestało być i centrum 
partyą wrogo do rządu usposobioną.

Centrum od roku do roku zmieniało się 
w partyę rządową. Centrum pięło się teraz 
do innego celu: do uzyskania miarodajnego 
wpływu na rząd niemiecki, do współdzia
łania z rządem A za to rząd niemiecki za
żądał zapłaty. Centrum zapłaciło. Pozbyli 
się więc centrowcy wszystkich starych oby
czajów opozycyjnych, działali teraz w ciągłym 
porozumieniu z niemieckim rządem. Cen
trum więc głosowało za wydatkami wojsko
wemu Centrum uchwalało miliony na wy
datki na marynarkę. A w kraju samym cen
trowcy wciąż głosili kłamliwemi ustami o 
prześladowaniu kościoła katolickiego. Głosili 
to — pomimo że się z tym rządem nibyto 
kościół gnębiącym, przyjaźnili — by utrzy
mać w porządku węzły sztuczne, które łą
czyły w partyi centrum wyzyskującego ma
gnata kopalnianego z wyzyskiwanym przez 
niego górnikiem, posiedziciela ziemi z pa
robkiem i chłopem, fabrykanta z rzemieśl
nikiem. Wszystkie te żywioły mają interesa 
sprzeczne, a przedewszystkiem robotnicy 
mają wręcz inne niż warstwy kapitalistyczne. 
Ażeby wszystkich razem jednak utrzymać 
przy sztandarze centrowców — wołali pro
wodyrzy centrum, a przedewszystkiem księża, 
ciągle o zagrożonych prawach kościoła, choć 
dobrze wiedzieli, że rząd pruski oddawna 
już uważa kościół katolicki za swego naj
lepszego sprzymierzeńca w walce przeciwko 
zwycięsko naprzód kroczącej socyalnej de- 
mokracyi.

W całym tym czasie bytomski „Katolik* 
szedł ślepo za centrum.

Z czasem jednak, gdy centrum stało się 
partyą nawskroś z rządem niemieckim za
przyjaźnioną v— zajęło ono i w sprawach 
polskich inne stanowisko niż dawniej.

Ksiądz górnośląski, który dawniej podczas 
„kulturkampiu* trzymał się ludu polskiego, 
przeciwko policyi, przeciwko rządowi, prze
ciwko znacznej części kapitalistów górno
śląskich — stanął teraz ramię do ramienia 
z policyą, z rządem, z kapitalistami — prze
ciwko ludowi.



Ten sam ksiądz, który miał dawniej sam 
jako „buntownik" ze sądami pruskiemi do 
czynienia — widział teraz z przyjemnością 
gdy sąd pruski wpakował jakiegoś socyalistę 
lub „agitatora" na kilka lub kilkanaście mie
sięcy za kratę ...

Wybitny centrowiec hrabia Ballestrem 
powiedział już wtedy że „górnośląskich po
laków trzeba bić po pysku“.

Na Górn. Śląsku księża przeszli bardzo 
prędko tam, gdzie była siła, potęga, kapitał.
I powstał u nas na G. Śtąsku — nim dzieło 
to było całkowicie w Berlinie dokonane — 
nierozerwalny sojusz księży, rządu i kapi
tału — przeciwko ludowi, przeciwko prawom 
robotniczym.

A „Katolik“ jeszcze się centrum trzymał. 
Polityka rządowa wymagała jednak i — po
lityki hakatystycznej. Stało się więc cen
trum — hakatystycznym. Nie, żeby cen
trowcy w parlamencie powiedzieli: „jesteśmy 
hakatystami, jesteśmy wrogami ludu pol
skiego, żądamy, aby lud polski niemczono, 
aby język polski prześladowano“. Tego 
centrowcy nie powiedzieli. Mówili nawet w 
parlamencie nieraz ostro i cięcie w obronie lu
dności polskiej. Ludzi, a szczególniej stron
nictwa polityczne trzeba jednak osądzać nie 
po mowach — a po czynach. Czyny zaś 
księży-centrowców na G. Śląsku są aż nadto 
znane. Ksiądz, który się podczas czasów 
„kulturkampfu“ z ludem polskim przeciwko 
możnym bratał — stał się teraz germani- 
zatorem, narzędziem rządu. Germanizowano 
dzieci, germanizowano dorosłych — w koś
ciele, na ambonie, przy spowiedzi, przy 
śpiewach kościelnych, w ochronkach kato
lickich itd.

„Katolik“ począł protestować. Piętnował 
od Czasu do czasu germanizatorskie zapędy 
księży górnośląskich.

Kler czuł, że władza jego zagrożona. I 
otóż ogłoszono następującą odezwę, którą 
z powodu założenia przez „Katolika“ „polsk. 
to w. ludowego“ jako łącznika „między du
chowieństwem i ludem“ podajemy w całości, 
by przypomnieć nieprzyjemną tę kartę księ- 
żom-centrowcom i prowodyrom „Katolika“:

ODEZWA DUCHOWIEŃSTWA
do ludu górnośląskiego.
Łącząc się z protestem przewielebnego 

księdza Radcy duchownego Schirmeisen z 
Bytomia, umieszczonym w „Śląskiej ga
zecie ludowej“ z dnia 31 stycznia i 9-go 
lutego br. a skierowanym przeciw postępo
waniu „Katolika“ który z takiem zamiło
waniem wznieca nieufność do Duchowień
stwa górnośląskiego, oznajmiamy niniejszem, 
że z tym podwójnym protestem zupełnie się 
zgadzamy i przesyłamy zarazem naszemu 
górnośląskiemu ludowi następujące ostrze
żenie:

„Już od kilku lat wytęża „Katolik“ nie
ustannie swe siły, ażeby wywołać nieporo
zumienie między katolickiem górnośląskiem 
Duchowieństwem a ludem, i nie opuszcza 
żadnej, choćby najmniejszej sposobności, by 
osiągniętego przez siebie odwrócenia ludu 
od Duchowieństwa jeszcze więcej nie zao
strzać. Podsuwając Duchowieństwu niczem 
nieuzasadniony zamiar, że zmierza do „ger- 
manizacyi“ ludu górnośląskiego i pracuje 
nad oderwaniem ludu od jego starych oby
czajów i uświęconych zwyczajów, obarcza 
tern samem Duchowieństwo niczem nieuspra
wiedliwionym zarzutem. Żaden bowiem ka
płan Boga się bojący nie uczyni tego, by 
lud od mowy od Boga mu danej starał się 
odwieść. Tak samo „Katolik“ przywłaszcza 
sobie prawa mięszania się do spraw wyłą
cznie kościelnych i wyrażania się pogardli
wie o kościelnych liturgicznych przepisach. 
To nieodpowiednie zachowanie się „Katolika“ 
stwierdza niemniej wzywanie ludu, ażeby 
korzystając z nadarzającej się sposobności 
nie zaniechał oskarżać swoich kapłanów.

Chociaż w ogóle mówiąc lud górnoślą
ski podziśdzień jest jeszcze poczciwym, do 
Kościoła i swojego Duchowieństwa przywią
zanym, to jednak przy ustawicznem szczuciu 
„Katolika“ przeciw Duchowieństwu spotkać 
się można po parafiach z dość sporą liczbą 
takich, którzy ustawicznie swoim kierowni
kom duchownym się sprzeciwiają i odma
wiają im nawet wszelkiej oznaki czci i usza
nowania.

Tą drogą postępując, pomnaża „Katolik“ 
zastępy socyalnej demokracyi, ponieważ z 
podkopywaniem powagi duchowieństwa, pod
kopuje zarazem wszelką od Boga ustano
wioną powagę kościelną jak świecką. Cho
ciaż górnośląskie duchowieństwo w zamia
rze pielęgnowania i ochrony ojczystej pol
skiej mowy i bronienia słusznie należących 
się ludowi praw, założyło, nie bez wiel
kich ofiar „Gazetę Katolicką“ w Król. Hucie, 
to mimo to ustawicznie zarzuca „Katolik“ 
Duchowieństwu, że lud swój zacny i pocz
ciwy „germanizuje.“

Mimo że zarzut powyższy aż nadto jest 
niedorzeczny, jednak w wielkiej części weń 
wierzą. Górnośląskie duchowieństwo za
wsze dbało o pomyślność i szczęście ludu. 
Za jego staraniem urósł „Katolik“, a kiedy 
dzisiejsi jego redaktorzy zaczepki przeciw 
Duchowieństwu za hasło postępowania swego 
obrali, nie jest to bynajmniej dla Ducho
wieństwa żadnem poniżeniem. Duchowień
stwo nie da się tern zrazić w swej miłości 
i pracy dla dobra ludu. A że właśnie Du
chowieństwu wiele na tern zależy, aby pra
cowity i od Boga talentami obdarzony lud 
górnośląski, dla braku znajomości języka 
niemieckiego nie był ustawicznie skazany 
na najcięższą pracę i nie stał na najniższym

stopniu robotnika, przeto chcąc przyjść w 
pomoc ludowi, zachęcało i zachęca do za
znajomienia się z językiem niemieckim na 
tyle, aby mógł przy hutach i fabrykach i w 
ogóle w każdym zawodzie wstępować na 
wyższe stopnie, które dla tych tylko są do
stępne, co umieją dostatecznie po niemiecku.

Po przedstawieniu zacnemu ludowi gór
nośląskiemu naszego stanowiska do „Kato
lika“ ostrzegamy lud z wszelką stanowczoś
cią, ażeby nie dozwalał się dalej podburzać 
przeciw swoim duchownym, ponieważ stąd 
tak dla kościoła jak i dla ludu szkoda ni
czem niepowetowana nastąpić musi. — 

Bytom, 26 lutego 1898.
Odezwa powyższa była podpisaną przez 

262 księży, proboszczów, dziekanów, rad
ców kościelnych, kapelanów itd. z G. Śląska. 
Z setek podpisanych nazwisk przytaczamy 
następujące: ks. prob. Schirmeisen z Byto
mia, ks. prob. Schwieder z Laurahuty, dzie
kan Schmidt z Katowic, ks. prob, i radca 
duchowny Łukaszczyk z Król. Huty, ks. 
prob. Heisig, poseł centrowy z Gliwic, ks. 
dziekan Głowacki, poseł centrowy, ks. prob. 
Stryczek, ks. prob. Skowronek.

Kronika.
Trzy nowe egzemplarze z czarnego 

światka. Ksiądz Filiat, wikary w Saint-Lau- 
renten-Royans obok Walencyi, we Francyi 
został przez sąd przysięgłych za ciężką zbro
dnie przeciw obyczajności skazany na dwa 
lata ciężkiego więzienia.

Łagodnidjszych sędziów znalazł ksiądz 
Lefranc, wikary paiafii św. Paternusa, kiero
wnik katolickiego wojskowego kółka i spo
wiednik 5-go korpusu armii w Orleanie. 
Oskarżonym został on o zbrodnię przeciw 
naturze. Lefranca skazano na 3 miesiące 
ciężkiego więzienia.

Nakoniec przed sądem w miejscowości 
kąpielowej Vichy, stawała w ostatni czwar
tek młoda dziewczyna, która palnęła kilka
krotnie z rewolweru do księdza Jaquelin, 
który ją uwiódł, a potem opuścił. Mścicielkę 
swego honoru sąd uznał za niewinną. Ksiądz 
uwodziciel nie mógł być przesłuchany, gdyż 
uciekł.

Pokwitowania.
Na fundusz wyborczy.

Tow. Bart. Głowackiego z Brooklyny: Lista nr. 131: 
Józef Gaładziński 50 c., Stanizław Gaładziński 25 c., 
W. Węgrzynowski 10 c.; Lisia nr. 138: St. Nowak 
10 c., M. Czarnoruski 15 c.; Reszta ze sprzedaży 
roweru przy choince 6 dl. 60 c.

Na więźniów.
Tow. Bart. Głowackiego: Lista nr. 3 (pozostałość): 

Ed. Karo ak, Nowak, Karolak, Szukas, Gawicki, Nale- 
żyński, Pujak, Szukas, Karolak po 5 c., Jozef Szukas 
10 c., razem 55 c.

■■■■= Rtksdorf. ■■■■■= 
POSIEDZENIE

Klubu „Jarosław Dąbrowksi“
odbędzie się w niedzielę dnia 16 sierpnia o go
dzinie V27 wieczór w lokalu pana Kutscher» 

przy Kirchofstr. 40—4L
• i ■■■ Porządek dzienny: .....

1. Odczyt. 2. Dyskusja. 3. Wolne głosy.
O liczny udział członków i gości uprasza

Zarząd.

HAMBURG.

Wiec publiczny
Towarzystwa polsko socyalno-demokrat.
odbędzie się w niedz. 16 sierpnia o godz. 4-tej po 
południu w lokalu „Sternsaal“ przy Grosse Freiheit 39

w Altonie.
— PORZĄDEK DZIENNY: —

' 1. Wykład na temat „Obecne położenie poli
tyczne". 2. 'Dyskusya. 3 Wolne głosy.

O liczny udział mężczyzn i kobiet uprasza.

ZWOŁUJĄCY.

Restauracya a. Ku* *mczewHkieg<>
w Berlinie, Stallschreiberstr. 55 

Salkę do posiedzeń z fortepianem, wyśmienite napoje i 
smaczno potrawy. Spceyalność — polską kiełbasę
* kapustą o każdej porze polecam łaskawym względom

,_________________publiczności.____________________

BERLIN. W awr BERLIN.
Cześć Pieśni!

KOŁO ŚPIEWACKIE „WOLNY DUCH“
urządza

w NIEDZIELĘ, dnia 23 SIERPNIA 
w ogrodzie i salach pana Feuersteina 

Alte Jakobstr. 75

KONCERT WOKALNO-INSTRUMENTALNY.
— Początek o godz. 4-tej. — 
Gotowanie kawy o godz. 3-ciej.

W razie niepogody odbędzie się koncert na 
sali. — Śpiewy na chór męski i mieszany.

urcTPD dla Panów 50 fen. 
dla Pań 30 fen.

I -=^- Stare ZABRZE. -=-
Wykonuję

wszelkie obstalunki i reperacye
wchodzące w zakres szewctwa starannie 
i po cenach umiarkowanych.

Proszę szan. towarzyszy i rodaków z 
Zaborza, Paulsdorf i Bielszowic o łaskawe 
względy i obstalunki.
Można też u mnie zaabonować i odbierać

„Gazetę Robotniczą“ i broszury.
Jan Piontek, mistrz szewcki,

Wilhelmstr.

PO KONCERCIE ZABAWA Z TAŃCAMI. 
O liczny udział Rodaków uprasza

Zarząd.

Berlin. RESTAURACYĘ Berlin.
salę do zebrań i posiedzeń towarzyskich przy 
Andreasstrasse 26 polecam Szanownej Publiczności

Franciszek Merkowski.?eeeooeeeoo^r^

-^r KSIĘGARNIA ^ 
„Gazety Robotniczej“

w KATOWICACH
sprowadziła nowy zapas książek i bro
szur z dziedziny przyrody i nauk spo
łecznych. Księgarnia załatwia wszelkie 

obstalunki księgarskie.

Wydawca Steiaa Thiel, Britz. Odpowiedzialny redaktor Paweł Piontek w Starym Zabrzu. W drukarni Augusta Bertusa, Katowice O/S.


