Pismo poświęcone sprawom polskiego ludu pracującego.
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PRZEDPŁATA na „Dziennik Robotniczy" wynosi: Na wszy
stkich pocztach w Niemczech kwartalnie 2,40 mk. Z odnoszeniem do domu 2,82 m*. U kolporterów miesięcznie 85 fen.
Z ekspedycji pod opaską (w Niemczech i Austro-Węgrzech)
miesięcznie 1,45 mk., kwartalnie 4,35 mk., (za granicę) miesięcznie 2 mk., kwart. 6 mk. — Pojedynczy numer !0 fenigów.
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Polskiej Parłji Socjalistycznej
Dawniej:

„Gazeta Robotnicza*’.
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„DZIENNIK ROBOTNICZY“ wychodzi codziennie
:: : :
z wyjątkiem niedziel i świąt
:: :: ::
CENA OGŁOSZEŃ Za wiers: petytowy jednołamowy lub jego
miejsce ISfenlgów. Za reklam / dwułamowe 60 fenigów. Na częściej umieszczane ogłoszenia udziela się stosowny opust.
—.Telefon 1115. rr;";"

Katowice, wtorek 16 czerwca 1914.

Redakcja i administracja w Katowicach, ul. Ratuszowa 12.

Fundusze oszczędnościowe
w Polsce.

Nakładem i druk. J. Biniszkiewicza i Spółki w Katowicach,

kapituły, z powodu ciężkiej klęski pomoru
bydła, jaka dotknęła włościan,
zakłada
dla nich
rodzaj
kasy
pożyczko
wej do nabywania nowego inwentarza pod
nazwą: „Zakładka na sprzężaj w Pabiani
cach.
W drugiej połowie 18. wieku spotyka
my już liczniejsze tego rodzaju organizacje
w dwóch formach:
1) w formie „magazynów wiejskich“,
udzielających ludności pożyczek w zbożu, i
2) wiejskie kasy pożyczkowo-pieniężne.
Tego rodzaju „magazyny wiejskie“ za
łożyli fes. Czartoryscy w roku 1779 w do-’
brach swoich Wołczynie w województwie
brzesko-iilcwskicm, w Puławach i w Samoklęskach.
Fundusz na pożyczki w zbożu wydawał
dwór, później atoli fundusz ten wytworzył
się już z procentowych miarek, które skła
dali włościanie.
Taką samą instytucję, pod nazwą „ma
gazynów publicznych“ stworzyła w tym cza
sie fes. Anna Jabłonowska, a na większą
skale rozwinął tę .akcję gospodarczą Antoni
Tyzenhaus na Litwie w latach 1766 do 1780.
Bardziej do obecnego typu kooperatyw
zbliżone były wiejskie kasy pożyczkowe, z
których pierwszą,'jak się zdaje, założył w
roku 1765 Andrzej Zamoyski we wsiach
.Tonne i Elźbiccinic. Gospodarze składali
na fundusz obrotowy po 6 złotych od ka
żdej włóki, a fundusz ten, którym admini
strowali sołtys i dwóch gospodarzy, służył
do udzielania pożyczek w razie nieszczęśli
wych wypadków, na budowę domów i na
wydatki weselne.
Podobne kasy, założone przez ks. Annę,
Jabłonowską, przyjmowały już wkładki oszczędności. Za jej przykładem poszedł Mi
chał Świdziński, kasztelan radomski w ro
ku 1779, poszli zapewne także i inni.
Było tych organizacji prawdopodobnie
więcej, aż do czasu, w którym Stanisław
Staszic założył wspaniale swoje „Towarzy
stwo rolnicze hrubieszowskie“ dla wło
ścian.
Dawne reformy kooperatywy wymarły
jednak już w początkach Xi X wieku. Zni
szczyły je wojny i zmiany polityczne.
Xra wzór kiooperalyw zachodnich, w
szczególności angielskich usiłował jewskrze
sic pierwszy Karol Marcinkowski* w Poz
nański cm tworząc w roku 1838 „Bazar w
Poznaniu“.
Po jogo przedwczesnym skonie nastą
piła dłuższa przerwa, i dopiero w siódmym
dziesiątku lat nowe w tym kierunku pod ję
ło usiłowania, znów na jpierw w Poznańdoskonalszymi'
skieni, posiłkując się już
wzorami Sch u łasego z liclitsch i Raiffeisen,a.
Od lego czasu praca na lej niwie cią
gnie się już nieprzerwanym pasmem, raz
słabiej, to znów silniej, aż wreszcie, od 2
dziesiątków lat, stosunkowo z wielką ener
gią i z niema łom powodzeniem.

L)r. Jerzy Michalski, dyrektor banku
krajowego we Lwowie wydał broszurę, w
której podaje statystykę zasobów pienięż
nych ruchomych, nagromadzonych drogą
oszczędności w trzech dzielnicach Polski.
Cyfry przytoczone przez autora dotyczą r.
1912 (dla ułożenia porównań p. Michalski
podaje cyfry we frankach).
Broszura nosi napis „Polskie koopera
tywy kredytowe i kasy oszczędności, ich
rozwój i stan obecny na obszarze ziem pol
skich“.
Według autora w r. 1912 Wielkie Księ
stwo Poznańskie i Prusy Zachodnie, liczą
ce ludności polskiej 1862315, miały w roku
1912 w swoich kasach
kooperatywnych,
zwany c 11 jam przowa żnin „b a rik'aim i 1 u < lo wymi“, wkładek polskich 286 milionów fran
ków, Galicja (ludu. polskiej 4672500) wraz
z kasami oszczędności, nie należącemi ści
śle do kooperatyw 532 mil jonów fr. Króle
lestwo (ludności polskiej 8 708 765) 353 mil
jonów franków. ' Razem więc w tych 3
częściach Polski było w r. 1912 zaoszczędzeń
nego przez szersze kola grosza 1 mil jard i
174 mil jony Ir.
Udziały członków kooperatyw wynosi
ły w roku 4912 w Pozna liskiem 29 372000
tranków, w Galicji 53230700 franków, w
Królestwie 75145 000 franków. — Razem
157 748 000 fr a n k ów.
Rezerwy dosięgły wysokości: w Poznań
skiem 14 418 (MM) franków, w Galicji 31 mil.
997 000 franków, w Królestwie 13 312 000 fr.
Razem 59 728 000 franków.
Zatem wrazi z udziałami i rezerwami by
ło w kredytowych instytucjach kooperaty
wnych kapitałów (w cyfrach okrągłych) w
Pozna liskiem 330000000, w Galicji (wraz
% kasami oszczędności) 621000 000, w Kró
lestwie 473 000 000 franków. — Ogółem
1424 mil jonów a więc blisko 1 i pół mil jar
du franków.
'Ciekawe jest zestawienie cyfr porówna
wczych, wyjaśniających, w jakim czasie dno
gą kooperatywy osiągnięto owe półtora milj arda oszczędności.
Otóż w zaborze pruskim było wkładek
polskich w roku 1900: 45 mil., w r. 1904
80 mik, w r. 1912 286 mil., w Galicji w r.
1900 235 mil., w r. 1904 328 mik, w r. 1912
535 jmik, w Królestwie w r. 1900 30 mik,
w roku 1904 83 mik, w r. 4912 "353 mil jony.
Główny więc dorobek przypada na ostał men lat 10, od r. za^ 1900 wyraża śię w
przyroście 378 procent" przy samych tylko
wkładkach!
W pracy p. "Michalskiego znajdujemy
rzut oka wstecz na dążenia kooperatyw w
Królestwie Polskiem, Pojawiły śię one w
Polsce bardzo wcześnie, jeśli nie wcześniej,
to co najmniej współcześnie z tego rodzaju
dążeniami i zabiegami narodów zachodnio
europejskich.
Pierwsze próby na tem polu sięgające
początku XVIII wieku, nie przedstawiają
czystego typu kooperatywy w nowoczesnem
zrozumieniu, ale w każdym razie typ mie
szany, najpierw dobroczynny, a później do
Jednodniowy gabinet.
piero współdz ie 1 czo gospodarczy.
Gabinet Bibota i Dclcassego oblnłony zo
Tak w roku 17i 5 ksiądz Jordan, ka
nonik
kanitidv
krakowskimi i komisarz stał zaraz na pierwszem posiedzenm izby
klucza Pal)Janickiego, należącego do tej poselskiej. W całym Paryżu silne poruszę-
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Odpowiedzialny redaktor Konstanty Dąbkowski w Katowicach.

nic umysłów. Sytuacja jest wysoce krvlycznn. Krążą pogłoski o pra wdopodobieii slwic rezygnacji prezydenta Poincarego.
Możliwe jest rozwiązanie izby poselskiej i
przeprowadzenie nowych wyborów na jc(Incj tylko platformie hasta ‘trzyletniej słu
żby wojskowej.
T.° wysłuchaniu deklaracji Kihola 7 dy
skusji, przeprowadzonej wskutek wniosku
deputowanego Dal im i er, złożonego imię nieni grupy Zjednoczonych Radykałów, i z
iia uchwaliła .‘MM? głosami przeciwko 262
pierwszeństwo porządku dziennego grupy
zjednoczonych radykałów, odmawiającego
za u lania rządowi. Gabinet R i bo ta natych
miast przedstawił prezydentowi prośbę o
dymisję. Do porażki rządu przyczyniło się
j to także, że część Kriandowskiego związ
ku lewicy glosowała przeciwko gabinetowi
z powodu, iż grupa Ta nie miała żadnego
przedstawiciela w gabinecie.
*

*

#

Kiedy w pierwszym dniu lego miesiąca
iłowo wybrana izba francuska odbyć miała
pierwsze swoje posiedzenie, dowiedziała sic
na wstępie, że dotychczasowy gabinet Doumerguca podał się do dymisji i że Francja
pozostaje bez rządu wykonawczego. Dwa
naście dni trwało przesilenie
Wreszcie Rib o to w i udało się utworzyć gabinet. Długo
trwałość przesilenia nie wywiera la
zbyt
wielkiego wrażenia; była to rzecz zwykła
przy zmianach rządu we Francji. Aleksan
der Ki hot, senator i członek Akadem ji Nie
śmiertelnych liczy lat 72, Trzykrotni * był
już przedtem prezesem gabinetu, trzykro
tnie mii bistrem spraw zagranicznych a po
nadto był także ministrem spraw wewnę
trznych i ministrem skarbu. Ale Ribot ma
za sobą przeszłość, która sprawiła, że no
minacja jego w oczach obozu radykalnego
wyglądała na cudzaj zamachu stanu ze śćeo
ny i’a tac u 'Elizejskiego. Tako przywódca
postępowego centrum, M i hol, zwalcza I kie
dyś anlykłerykalną politykę Wal decka i Ro
usseau i Coimbeisn .i przeciwstawił się wielu
społecznym i skarbowym reformom. Nomi
nację KI bo ta przyjęła prasa radykalna od
pierwszej chwili gwałtowna wrzawą. „Ra
dical“ pisał, że po n aj rady katu i ejszyin wy
niku wyborczym, jaki kiedykolwiek zapi
sano we Francji, nominacja ta stanowi wy
zwanie, rzucone przez Poiiiearcgo nowej iz
bic i Zapowiadał natychmiast katastrofę no
wego rządu. W Phłucu F.lizejskim liczono
jednak na poparcie .lerzeg i Clemcnmiu, kló
ry usiłował wmówić w obóz radykalny, że
Ki boi zdoła łatwiej, niż ktokolwiek inny
przeprowadzić podatek dochodowy przez
senat. Ale obóz radykalny i socjalistyczny
postano* iI nic ustępować ani na krok ze
swojego stanowiska w sprawie trzyletniej
służby, mimo, iż to stanowisko rozsadza
trój porozumienie i narzuciłoby konieczność
porozumienia iiic|miccko-fra neu sk i ego. Ale
może właśnie te względy wpływają także na
trwały upór Ga i Hansa i Ja u rosa. Chwila
jest krytyczna nielylko dla Francji,‘ale
i
dla całego układu stosunków europejskich.

Sejm pruski.
Berlin, 13-go czerwca 1914.
Dziś posiedzenie zaczyna się już o go
dzinie 10-fcej. Izl)4i bez dyskusji przyjmu
je wniosek rządu, odraczający sejm od IG
czerwca do 10 listopada. Izba zajmuje się
sprawą zastanowienia procesu wytoczone
go konserwatyście Hammerowi o obrazę.
Komisja regulaminowa wnosi o niewydiiclanie Hammera. Izba po długiej dyskusji
uchwala pozwolić na wytoczenie postępo
wania posłowi Hammerowi. Socjaliści po
pierani przez postępowców żądają,
aby
sejm uchwalił zastanowienie postępowania
dyscyplinarnego przeciwko posłowi Liebkinechbowi przed sądem honorowym adwo
kackim w Lipsku.
Izba przechodzi do dalszych obrad nad
projektem ustawy o f idei komisach'. Löset
Dellbmeek (konserwatysta) prosi rząd, ażeby popierał żądania partji, by umożliwio
no tworzenie także włościańskich fidci ko
misów. Ustawę wita jako podporę rodziny
i ładu społecznego i państwowego. Loset
Ecker (nar. lib.) : Kolonizację wewnętrznąnależy popierać temwięccj, ponieważ licz
ba robotników sezonowych z Rosji
się
zmniejsza. L rojek i niniejszy przyczyni się
do powiększenia liczby fideikomisów. Ma
jątki tide i komisowe powinny być tak ad
ministrowane, by ogółowi przynosiły ko
rzyści. dlatego ich właściciel powinien mo
żliwie sam gospodarować. Socjalista Hoff
mann żąda posiedzeń w
poniedziałek
i wtorek, ponieważ wiele ważnych spraw
jeszcze nie załatwiono. Do nich
należmy
sprawa wyborcza, sprawa dysydentów ltd.
Przy tern Hoffmann atakuje ostro konser
watystów. Konserwatysta Hcydcbrandt pro
testuje przeciwko wywodom Hoffmanna.
Izba odracza się. do wtorku.

Przegląd polityczny.
I) ANJA.
Rozwiązanie duńskiej; izby panów. Na
memorial gabinetu król duński oświadczył,
że zgadza się na rozwiązanie izby panów,
aby umożliwić przeprowadzenie reformy
wyborczej. Król jednakże sądzi, że nie mo
żna pozbawić mandatu tych członków izby
panów, którzy zostali powołani dożywotnie.

S. Stępniak.

LOSY NIHILISTY,
(Ciąg dalszy*)
Jako kupiec nie mógł Andrzej ciągle sie
dzieć w domu, nie wzbudzając podejrzenia.
Przy tern imusiał utrzymywać ciągłe stosun
ki z Ziną, u której ześrodkowywały się
wszelkie potrzebne wiadomości. Z tego po
wodu wychodził co rana „w interesach“ i
szedł do ogrodu, albo w jakieś dzień przed
tem umówione miejsce, gdzie w razie otrzy
mania ważnych nowin, regularnie o jede
nastej przed południem spotykała go Zi
na. a najczęściej Wuliezówna. Dla młodej
dziewczyny widoczn ie przyjemneim było je
go towarzystwo. I Z i na chętnie pozwalała
jej na lę małą rozrywkę.
Resztę dnia Andrzej spędzał w domu.
Spełniwszy obowiązki furmana i loka
ja, Wasyl przyłączył się do niego. Nie by
ło im bardzo wesoło. Pomimo zewnętrzne
go spokoju byli zanadto zdenerwowani to
czek iwa niemi rozwiązania, aby mogli zna leźć rozrywkę w czytaniu lub robocie. Na
wet powieść nie mogła skupie ich uwagi.
Czasem dysput owal i długo, omawiając re
wolucyjne sprawy z różnych punWtów wi
dzenia. Przyjaciele i znajomi, nowoczesna
literatura, Garn bet ta i Bismark
wszystko
było poruszane. Ale obaj nie należeli do
zbył rozmownych, dlatego l eż
większą
część dnia spędzali w milczeniu, siedząc lub
leżąc każdy w swoim kącie z papierosem w
osłach
Wasyl znosił takie życie zadziwiająco
bitwo. Pilnował konia, smarował uprząż
i ea letni godzin asm i patrzył przez okno z
niezmąconymi spokojem, paląc papierosa,
jakby całe życie ni czerni innym się nie tru
dnił.

Wobec tego mi ni s terj um oświadczyło, że
poda się dio dymisji, gdyby król przy swojem zapatrywaniu obstawał.
AUSTRIA.
Awantury w sejmie bukowińskim. W
bukowińskim, wydziale krajowym przyszło
dzisiaj do gwałtownych scen pomiędzy Ru
munami. Członek wydziału krajowego Onciul, demokrata rumuński, zarzucił rumuń
skiej partji konserwatywnej, że uprawia
ona politykę dążącą do połączenia Buko
winy z Rumun ją. Przeciwko temu zapro
testował konserwatywny Rumun Żurkan,
przyczem obraził on Onciula. Onciul rzu
cił na Zcurkana szklanką. Zcurkan zaś rzu
ci I na niego krzesło. Onciul pochwyciw-4
szy potem ciężarek listowy, zaczął nim Zcur
kana obijać. Wywiązała się bójka i z bie
dą walczących rozłączono.
ROSJA.
Przeciwko tajnemu nauczaniu. „Colos
Moskwy“ donosi, co następuje:
,Wobec licznych skarg, głównie prawi
cy, jak również Wobec urzędowych donie
sień z gubornji kraju zachodniego co do
rozpowszechuionego tam tajnego nauczania
czytania i pisania po polsku poza urzędowemi szkołami, ministerjum oświaty poro
zumiało się z ministerjum spraw wewnę
trznych, które poleciło wszystkim guberna
torom, w razie odkrycia tajnego nauczania,
karać winnych w drodze administracyjnej.
Kara spadać ma nic tylko na nauczycie
la, ale też na właściciela domu, lub lokalu,
w którym znaleziono tajną szkołę.
Rodzice, którzy posyłają swoje dzieci
na naukę, t eż powinni podlegać karze i na
wet w większym stopniu, niż nauczyciele i
właściciele domów.
Wysokość kary określona jest granica
mi przepisami postanowienia o ochronie
wzmocnionej, t. j. kara dochodzi do 50 ru
bli lut) trzech miesięcy więzienia.
Nowe ograniczenia. Gcn.-gubernaLor ki
jowski, podolski i wołyński zwrócił się do
prezesa Rady ministrów z zapytaniem w
sprawie udziału żydów w cukrowniach akcyj nych kraj u południowo-zachodniego.
Zdaniem gen. Trepowa odpowiedź powinna
być przeczącą. Jeśli bowiem, dawniej za do
puszczeniem do cukrowni żydów przema
wiał brak kapitałów rosyjskich, oraz niski
stopień rozwoju przemysłu cukrownicze
go, to dziś warunki się zmieniły i niema po
wodów do gwałcenia przepisów prawa z
dnia 3 maja 1882 r. Już od ostatniego dzie

siątka lal ubiegłego stulecia długi szereg
cukrowni nie przyjmuje kapitałów żydow
skich. Obok tego zawiązują się wciąż i pro
sperują cukrownie nowe. Wobec powyż
szego gen. Trepów uważa za wskazane za
stosowanie do powstających cukrowni ak
cyjnych ograniczeń, uzależniających od udziału w nich żydów prawo do nabywania i
dzierżawienia własności rolnej poza grani
cami miast i miasteczek.
Sprawę te rozważy wkrótce Rada mini
strów.
O paszporty w Rosji. Komisja Durny
państwowej przyjęła dzisiaj wniosek, żąda
jący zniesienia paszportów zagranicznych
Równocześnie postanowiła znieść podatki
od paszportów. Przedstawiciel rządu oś
wiadczył się przeciwko natychmiastowemu
zaniesieniu paszportów, ponieważ rząd nie
zadługo sam przedłoży projekt, znoszący
paszporty krajowe i zagraniczne.
Rosja a trzyletnia służba we FrancjiArtykuł „Gazety Giełdowej“, przy
pisywany rosyjskiemu ministrowi woj
ny
Suchomlinowi, omawiający trzyle
tnią służbę wojskową we Francji powiada,
że Rosja nie może być bez interesowanym
widzem przesilenia w państwie zaprzy jaźnłonem Francuski parlament rości sobie
prawo zajmować się wewnęŁrznemi spra- i
wami rosyjskimi jak zamówieniami woj s kowem i, przy n osz ącem i pewne korzyści
Francji, dlatego Rosja nie może też być o;
bojętną na walkę stronnictw we Francji
0 trzyletnią służbę wojskową. W Rosji <>
tej sprawie niema dwu zdań. Rosja uczy
niła wszystko, do czego zobowiązywał ją
sojusz z Francją, ale spodziewa się też, że
1 Francja swój obowiązek spełni. Wiadomo
jest, jak wielkie ofiary poniosła Rosja, aby
sojusz francusko-rosyjski utrzymać na ide
alnej wysokości. Reformy rosyjskiej admi
nistracji wojskowej przekraczają wszystko,
co dotychczas w tioji dla wojska uczynio
no. Kontyngent rekrutów tegorocznych w
Rosji wrósł mianowicie z 450 000 na 7)80 000
chłopa, a czas służby przedłużono o sześć
miesięcy. Dzięki temu w Rosji każdej zi
my 4 kontyngenty stoją pod bronią czyli
razem 2300000 chłopa. Na zbytek ten po
zwolić sobie może tylko Rosja. Niemcy ma
ją tylko 880000 chłopa, Austrja 500000, a
Włochy około 400000 chłopa. Rzeczą jest
naturalną, że Rosja musi się spodziewać,
aby Francja miała 770000, co tylko moż
liwe jest przy trzyletniej służbie wojsko
wej. To powiększenie armji ma na celu

Andrzej i Wasyl chętnie się zgodzili.
Andrzej starał się pogodzić z przymu
Zima będzie? — pytał Andrzej
sową bezczynnością — walczący powinni
Nie, „oni“ nie będą, ale „oni“ pozwo
umieć wyczekiwać. Cierpliwości w przygo
towaniach tak samo potrzeba, jak odwagi i lili pmi pójść ----- rzekła żartobliwie dziew
czyna, udając ton prawdziwej służącej.
zręczności w wykonaniu.
Podeszła do otomany, którą Andrzej oJednak okropnie męczyło go takie we
getowanie z dnia na dzień, szczególnie w puścił, podnosząc suknię, jakby przecho
początkach, po czyn nem życiu petersbur dziła przez błotnistą ulicę. Usiadłszy, pa
ski cm. Z czasem naturalnie zaczął się przy miętała o tern, aby suknia nie dotykała po
zwyczajać do nowych warunków i ostrze dłogi.
Pokój, w którym mieszkali przyjaciele,
jego tęsknoty przytępiło się. Ale zawsze
z palącą niecierpliwością czekał stanowcze nie odznaczał się zbytnią czystością. Siół,
go dnia, kiedy on sam i jego towarzysze bę wycierany łokciami, był względnie czysty,
tylko na czterech rogach widać było kurz,
dą iiakoniec wolni.
pomieszany z okruchami chicha. Ale na
Słońce zachodziło. Obaj byli wedle
podłodze ścielił się błękitnawy pył, jakby
zwyczaju w domu.
Andirzej leniwie rozciągnął się na oto pierwszy śnieżyk. Kawałki białego, żół
manie. Miał przed sobą książkę, której je tego i niebieskiego papieru były porozrzu
dnak nie czytał. Wasyl siedział przy oknie cane iw mai owniczyim nieładzie.
Niektóre z nich jednak straciły już od
i palił papierosa. W lein dało się słyszeć
pukanie. Wasyl zerwał się i wybiegł do pyłu swą pierwotną barwę. Widać było,
przedpokoju, gdzie było jego właściwe miej że nie pierwszy już dzień leżą na lem sa
sce. Nie wypadało przecież furmanowi sie mem miejscu. Pstra mozajka podłogi uroz
dzieć w jednymi pokoju z panem! Z szyb maicona była jeszcze po rozrzuca nenii łu
kością, zadziwiajeąą u takiego niczgrabin pinami z jaj, niedopałkami papierosów i
sza. jak on, chwycił szczotkę, i wsunąw Suchern i skórkami z chicha. Wszystko to
szy lewą rękę dlo buta, zaczął go czyścić z chrupało pod nogami, a poruszone z miej
zapałem prawdziwie przywiązanego sługi. sca, podnosiło tumany kurzu.
Andrzej wynajął mieszkanie bez usługi
Ale obawa okazała się daremną. We
szła Wuliezówna. Na ten raz na nic się nie i sprzątanie wchodziło w zakres obowiąz
zdała komedja Wasyla, rzucił więc szczotkę ków Wasyla. Ale Wasyl, choć biegał do
sklepiku, czyścił huty Amlrzejfiwi, nastai but i wszedł za nią do pokoju.
Wuliezówna przychodziła rzadko do wiał samowar z wielką skrupulatnością,
zajazdu, przy tern pytała zawsze o furmana jednakże zamiatanie pokoju uważał zarzecz
Wasyla. Nie było w lem nic dziwnego, li zbyteczną, za daremną stratę (czasu i euer
brami była, jak służąca, a Wasyl, jako ka gj i..
W żaden sposób nie mógł pojąć, dla waler, (mógł mieć swój „ideał“.
Nie ,spotkawszy nikogo w bramie, we czego pył, po którym ludzie spokojnie cho
dzą ma ulicy, tak jest nieznośny w pokoju.
szła na górę i zapukała.
Nic macic czasem ochoty wziąć u- Ponieważ Andrzej także nie zwracał na to
działu w pikniku pod go tom, niebem? Star uwagi, więc pokój zamiatany byt mniej wię
sza Dudom w na zdała egzamin, wjięc ob cej raz na miesiąc.
chodzimy dziś święto. Zbierze się kilku
(Ciąg dalszy nastąpi.)
przyjaciół i będzie nam z pewnością bardzo
wesoło.

toiożiiwienie szybkiej mobilizacji. Rosja
Rzytern buduje całą sieć nowych kolei stra
‘egicznych, aby umożliwić koncentrowanie
Mybkie arniji na wypadek wojny. Tego saJiiego żąda Rosja od Francji. A Francja mo^ to osięgnąć tylko przy trzyletniej służJie wojskowej.

nia wiadomości służy burżuazji całego świa
ta do podtrzymania jej okrutnych nieraz
rządów.

Nie miała baba kłopotu...

BAŁKANY.

„Rada Narodowa“ zaczyna znowu stra
szyć we wewnętrznej polityce polskiej ,w
Galicji. Sprowadzona tyle razy do absurdu
przez powszechne głosowanie,
przeklęta
przez wszystkie choć trochę ludowe partje
polskie, splamiona krwią pozabijanych wy
borców, /.brukana przekupstwem wybór czerń, jako „narodowym“ środkiem, poku
tuje to pokurcze szlacheckiej polityki, ten
szwindel popełniany w biały dzień na ko
rzyść plantatorów podolskich i oszustów
wszechpolskich" i chce nanowto zawładnąć
wszystkiemu part jam i polskiemu, aby je naj
pierw o kpić przy najbliższych wyborach,
a potem zamknąć jeszcze w nowym sejmie
usta miastom, chłopom i robotnikom!
Ze zaprowadzenie powszechnych wy
borów do parlamentu było jedyną drogą
do stworzenia prawdziwej reprezentacji na
rodu całego, nikt nie ośmieli się zaprzeczyć.
Ale szlachta nie ma i mieć tutaj me może
w i ększo ści! Jest mn iejiszo ścią. C óż dz iw na
go, że ta szlachta powiada: Nie krępujmy
się wynikami powszechnego głosowania;
zróbmy sobie ponad posłami wybranymi
przez wszystkich jakąś tajemniczą „Radę
Narodową“, ale taką, żeby szlachta i jej
lokaje endeccy i kleryka!ni mieli w niej
Urzędowe fałsze.
większość! Naród wybiera swoją reprezen
tację, a szlachta będzie nią rządziła przy
Burzu;tzja całego świata ma wielki w pomocy owej „Rady Narodowej“. Szwindel
toni interes, aby wiadomości rozszerzane
ten jest tak w oczy bijący, że trudno chyba
były w duchu jej zapatrywań i potrzeb. To na nim się nie poznać. X jednak różne de
tost rzecz zrozumiała i nie inożnaby nic te- mokracje i różni chłopscy posłowie, ciągle
Jbu zarzucić, gdyby to działo się własnym padają ofiarą tego zwykłego oszustwa na
kosztem tych sfer, które mają interes w rzecz klasy obszarniczej, a więc utrzymań ki
rozszerzaniu wiadomości, odpowiadających rządu i podatkującej ludności. Ta praw
Jch potrzebom. Dzieje się jednak inaczej: dziwa pułapka na demokratyczne masy, cią
Wiadomości te rozszerza się za pośrednict gle jeszcze wywiera magiczny wpływ „pa
wem aparatów urzędowych, opłacanych z triotyczny“, aż mysz wreszcie da się złapać
Pieniędzy publicznych, płynących w prze podolskim myszołowcom...
ważnej części z kieszeni tych, przeciw któ
Pytamy szczerze mieszczan i chłopów,
rym owe wiadomości są rozszerzane i od- na co
im dzisiaj ta „Radia Narodowa“? Usta
P o wi edn i o z ab arwian e.
wa wyborcza odłącza chłopa i mieszczanina
Wszystkie państwa europejskie mają polskiego od ruskiego przy wyborach sej
Urzędowe agencje telegraficzne, które — mowych i parlamentarnych. Walki z „wro
nie zadarmo — obsługują prasę. Agencje giem“ narodowym przy urnie niema. Co
to stoją we wzajemnym stosunku wymiany mogą tu innego zrobić różni pp. Cieńscy "i
Wiadomości i stąd wydarzenia w Londynie, Pinińscy, jak tylko łowić dla panów szla
Paryżu, Petersburgu itd. 'dostają się mię chty chłopskie i miejskie mandaty polskie
dzy i mieni i do gazet.
i to tylko przy pomocy „Rady Narodowej“,
Wykażemy to na przykładzie z dni no i przekupstwa wyborczego... Więc chło
Ostatnich. O zajściach we Włoszech poda pi i mieszczanie mają się wyrzekać swoje
wały biura korespondencyjne wiadomości, go zastępstwa sejmowego i parlamentarne
otrzymane od agencji Stefa niego w Rzymie, go na rzecz szlachty? Po co? Na co? Kto
Względnie — co w mniejszości wypadków wmówi w masy chłopskie i miejskie, że po
dla miejsce — od własnych koresponden winny się cofać wstecz o lat dziesięć? Po cóż
tów. Prasa burżuazyjna, a bonująca tele tworzono kurje miejskie i wiejskie, jeżeli
gramy biura korespondencyjnego, podaw- wszędzie mają być szlachcice posłami? By
ta te telegramy, jak zwykle, w doslownem łoby to wprost "po li tycz nem dzieciństwem.
A owe blagi o kierowaniu kulturą 5 cy
brzmieniu i oto czytaliśmy tam takie rzeCZy:
wilizacją polską, upadają w nicość, kiedy
„We Florencji demonstranci rzucali na się zapytamy, o co właściwie chodzi? Rolni
ctwo? Rolnictwo? Ależ są na to ‘Towarzy
Policjantów kamienie; policjanci musieli
stwa
gospodarcze. Literatura? Mafja nie
zrobić 'użytek z broni. Kilku policjantów
*ostało zranionych1, jeden z demonstrantów spłodzi ani jednego poety! Przemysł? Szla
chta go się boi! Do czegóż ta „Rada Naro
Został zabity“. Albo
dowa“
w konstytucyjnym kraju? Aby Cien„w Rzymie próbowało kilkuset demon scy i Pinińscy
dalej mogli intrygować, bo
strantów zbudować barykadę. Zaatakowa
rządzić
już
nie
mogą!.
li przez policję strzelali do niej z rewol
Za głupie!
werów i uciekli. Trzech demonstrantówzo
stało ciężko rannych.“
Jak to? zapyta się niejeden. Policjan
ci musieli zrobić użytek z broni, to zna
Sprawy gospodarcze.
czy usprawiedliwienie ich morderczego po
stępowania. W drugim wypadku: demon
Statystykę okropną ogłasza Berg- und
stranci strzelali i trzech z nich zostało zra
nionych, chyba nie od własnych strzałów, H ü t lenmäi 11 lischer Vcrc: in.
W statystyce powyższego towarzystwa
ute od strzałów policji, która — musiała
strzelać. Wogóle ,ilekroć biura rządowe czytamy, że w noku 1913 przeciętnie każdy
Przynoszą wiadomość o jakichś starciach, górnik pracował 298 szycht. Wypadków
t° na pierwszym planie wymieniają, ilu śmiertelnych w zawodzie liczono w lymsa
Policjantów zostało „zranionych“ kamienia mymi noku 408, wypadków nieszczęścia
toi, n potem może już śmiało donieść, że 18108. W porównaniu z rokiem poprzed
Wobec tego policjanci musieli zrobić użytek nim wzrosły nieszczęścia o 1175 a Wypad
ki śmierci o 64.
7 broni.
W górnośląskimi przemyśle górniczym
Tego rodzaju informacjami nastraja się
datura lnie czytelnika wrogo wobec demon- więc podlega wypadkowi śmierci przy pra
strantów, a litością wobec policjantów, — cy dziennie więcej jak jeden robotnik, a
którzy — barankowi« — nie chcieli, a mu- 61 robotników podlegają dziennie jakiemu
sieli strzelać. Ten system rozpowszechnia- nieszczęśni u.
Niebezpieczeństwa trzeciej wojny bał
kańskiej. Rząd grecki doręczył
Wielkiej
oi'cie notę, w której jak najostrzej protesuJe przeciwko prześladowaniu Greków i
(zy(bi wynagrodzenia szkód wyrządzonych
brekoni przez Turków. Poseł grecki w Kon
stantynopolu oświadczył wielkiemu wczyr°wi, że stosunki grecko-tureckie przybićr3 charakter niebezpieczny, jeśliby niere
gularne wojska tureckie zaatakowały rnias1° Aiweyly. Opinja grecka jest w najwyż^ym stopniu wzburzona. Wciąż nadchouzą wiadomości o nowych prześladowa
nych Greków. Cała opinja publiczna wzyrząd d o przedsięwzięci a akcji najenerSiczniejszej. Prasa bez wyjątku otwarcie
lusze o wojnie. Rząd porozumiawszy się z
J'adą giełdową i bankiem narodowym, zato
nął giełdę z powodu niepewnego położetoa. Przedstawiciele wielkich mocarstw w
Konstantynopolu na prośbę Grecji radziły
wielkiemu wezyrowi, ażeby Turcja zacho
wała miarę w swych zarządzeniach do ty
jących Greków.
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W rewirze Katowice Północ wynosiła li
czba nieszczęść 2230, liczba śmierci 37; Ka
towice Południe okaleczyły 2730, a zmarli
przy pracy 75.
Podlegający wypadkom nieszczęścia by
li niezdolni do pracy w Katowicach Pół
noc na przeciąg 4—13 tygodni 351 ludzi,
nad 13 tygotilmi 60; w Katowicach-Po 1 ud nie
4—13 tygodni 146, nad1 13 tygodni aż 498
ludzi.

Kronika.
ŚLĄSK.
Kalowiicew (Z nieznanych (?) przyczyn.)
W Zawiodź i u przed starą strzelnicą zapadła
się niedawno ziemia na 4 metry głęboko
ści. Sądzono, że to kopalnie zawiniły. W
głębi ziemi znaleziono wiele drzewa zgni
łego. Więc skoro kopalnie lego nic zawi
niły, to tam chyba był kiedyś stary, dre
wniany zamek, który się zapadł, jak to
nam nieraz bajki opowiadają
boć ina
czej, iskądżebjy się. lam takie ilości drzewa
w głębi ziejmi Wzięły? - Dół już zasypuno i obecnie znowu tam jest wszystkie bez
pieczne.
(Fałszywy urzędnik kryminalny.) Po
mocnik biurowy F. Schneider z Katowic,
zatrudniony w magistracie, sporządziI so
bie karlę legitymacyjną na nazwisko Al
fred Brodo i operował pod tym nazwiskiem
Izba karna bytomska podyktowała mu za
samowładne mianowanie się urzędnikiem 3
tygod nie w i ęz lenia.
(Zaginiony wojażer.) Wojażer Priggc, zatrudniony u National Cash Reg. Co nip.
zaginął bez śladu. P. lubiał przebywać w
nocnych lokalach i przypuszczają, że go
gdzie wywietrzono i stało mu się jakie nie
szczęście.
— (Sprytna złodziejka.) Nader sprytnie
wywłaszczyła wałęsająca się bez zajęcia K.
Cielakówna pewnego amanta. Odwiedzając
z nim różne lokale, w ostatnim poprosiła
go, by dla nie zwrócenia uwagi pozwolił
jej płacić. U przejmy amant pozwolił na
to, wręczając jej portmonetkę. Udając się
do bufetu, zostawiła parasolkę, a
sama
znikła.
Mysłowice. (Za kłusownictwo)
czyli
bezprawne polowanie na zwierzynę został
pod koniec grudnia r. 1913 skazany w są
dzie bytomskim górnik Jan Korczyk lli
st ąd na rok1 i 3 miesięcy więzienia oraz na
utratę praw honorowych przez 3
lata.
Przeciwko wyrokowi temu skazany zało
żył rewizję do najwyższego sądu rzeszy
niemieckiej. Teraz sąd ten rewizję odrzu
cił i wyrok stał się prawomocny.
Mikołów. (Wandalizm.) Jacyś niegodzi
wcy potłukli i poniszczyli na cmentarzu ży
dowskim 11 nagrobków. Są niektórzy lu
dzie podobni do obłąkanych, którzy bez ro
zumnie wszystko muszą niszczyć, chociaż
przez to naraża ją się na kary bardzo dot ki i we.
Król. Huta. (Zbrodnia przeciw moralno
ści.) Za gwałt, dokonany na 9-1 et ni cm dzie
wczęciu, aresztowała policja ślusarza Józe
fa Wassern z ulicy Granicznej. Aresztowa
nego osadzono w więzieniu ś led czerni.
Świętochłowice. (Niepoprawnym wy właiszczyicielem) jest cieśla Alojzy Goj. Sie
dem razy karany za kradzież, wypuszczony
został 12 kwietnia z więzienia. Zaraz te
go samego dnia wziął się do „pracy“, wła
mując się do mieszkania restauratora Le
wina. Przydybał go jednak na gorącym li
czy n ku stróż. Izba karna nagrodziła mu
pracę 9 miesiącami więzienia i 3 latami iilra ly praw obywatelskich.
Nysa. (Opuszczona.) Ubiegłego tygodnia
miało się tu odbyć weselisko córki zamoż
nego oby wale Ijn z piewnyim młodymi kupcem
z Górnego Śląska. Wszystko było przygoto
wane i wesele miało się odbyć w pierwszo
rzędnym hotelu. Wieczorem przed ślubem
przyszło pom iędzy narzeczonymi i do gwa ł
townej sprzeczki. Na drugi dzień „miody
pan“ popłaciwszy wszystkie natężył ości
swe, zniknął i więcej nie powrócił.

(iliwice, ulica Wilhelma! 20;
Zabrse, ul. Następcy tron ul 37; Świętochłowice, ul. Dworcowa 1; Katowice,
ul Grundmańska 13, Mysłowlee, Rynek 16; Król. Huta, ul.Cesarza 28; Lanruliuta, narotnlk ul. Bytomskiej t
Barbary; Bytom, ul. Dworcowa 15 i Wielka Błotnica 26; Tarnowski* tióry, ul. Krakowska 6.

lę, aby tnie widzieć, jak gość ofiaruje jego
żonie lub dzieciom po kilka drobiazgów.
Antysemityzm jest w Alb anj i nieznany,
Poznań. (Owoce nauki szkolnej w Pr li bo mieszka tam bardzo mało żydów. Dla
si ech.) Na pewnej kamienicy przy ul. Wo czego ich tam tak mało, o tern istnieje ca
dnej widnieje godło z napisem następują ła legenda:
„Pewnego dnia chciał osiąść w Skutacym :
ri żyd, który za cały (majątek miał dynję.
„Zakład szyb i ego żelowania.“
Przyszedłszy do miasta zapytał się kilku
„Schnei 1 - BezohI Ansch la 111.“
Co lu podziwiać? Nieumiejętność języ chłopców iz 'ulicy, jakim sposobem by tu
kową , "twórcy“ tego napisu, czy ubolewać można coś zarobić. Chłopcy odpowiedzie
nad systemem szkolnymi, że przez o śni lal li mu, żeby zjadł wnętrze swojej dyni, po
nie nauczył się pisowni ani polskiej ani lem wstawił w pozostałą skórę świecę i
sprzedał to jako lampę. Na to żyd otrząs
niemieckiej.
nął pył iskutaryjski ze swoich butów
i
Starogard. (Jak to rozumieć?) Starogar rzekł: w kraju, \v którym, nawet dzieci ma
dzka „Nasza Gazeta“ pisze:
ją tyle izimysłu do interesów, żyd nic nie
„Pan Brzózko wsk i w Żabnie, który go ma do inobioty.“
spod ars two swego czasu kupił od lutra,
Leczenie u Albańczyków jest tak pry
sprzedał je teraz za 210000 marek kato mitywne, że przypomina średniowieczne
czarównictwo i naszych wiejskich
zna
likowi p. PolzinowP“
chorów.
Gilbert
cytuje
kilku
przykładów:
Brzmi to
pisze Kur. Pozn.
jak
Góralowi albańskiemu wszedł raz w no
gdyby pochwała. A tymczasem ów p. Polziii jest twardymi Niemcem. Choć p. Brzó gę potężny cierń. Posmarowano mu ranę
zko ws ki gospodarstwo kupił od „lutra“, a olejem, wypalono ją potem kawałkiem wę
sprzedał „katolikowi“, czyn jego pozosta gla, a potem skupywano na ranę tłuszcz ba
nie nic czerń inneim, jak sprzeda wczykost- rani, topiony nad pochodnią. Na czwarty
wem. Czy może katolicyzm ma być łago dzień pacjent był zdrów...
dzącą okolicznością dla sprzedawczyków?
Położenie kobiet w Albanji nie jest godnem zazdrości. Młode dziewczęta, wszy
Lubawa. (Zasądzony jako żołnierz.
Były redaktor Głosu Lubawskiego p A. stko jedno czy chrześcijańskie, cży ma Gawrycb, stawiał we wtorek przed sądem bonie ta tiki, |Są w miastach surowo odoso
wojskowymi w Iławie,oskarżony o rozsze bnione i pozamykane w domach. Aż do orzanie skonfiskowanych numerów Pręgie statnich czasów nawet katoliczki wycho
rza, pisma humory stycznego, wychodzące dziły tylko raz do roku, na pasterkę, spe
go w Poznaniu. Sąd skazał p. Gawry cli a cjalnie dla (nich odprawianą. M a hornetanki chodżą w gęstych zasłonach i oprócz te
na tydzień więzienia.
go noszą wielkie parasole, aby tern łatwiej
Susz. (Ukarana swawola.) Siedmioletni ukryć swoje twarze.
syn młynarza Botin i kia usiłował przebiedz
pomiędzy śmigami i będącego w biegu wiat
raka. Jedna ze śmig uderzyła go w głowę
Ostatnie wiadomości.
i rozbiła czaszkę.
Z POZNAŃSKIEGO I PRUS
KRÓLEWSKICH.

ZE WSZYSTKICH STRON.
Berlin. (Polacy w wojsku.) Dzisiejszy
„Vorwärts“ z garnizonu zmarłego genera
ła Linden a na w Trcwirzc między i mierni
donosi co następuje: Dwóch rekrutów z
nowego pułku strzelców oskarżono nieda
wno temu o dezercję i zmowę. Obydwaj
oskarżeni pochodzi li z Górnego Śląska, je
den był żydem, a drugi Polakiem. Oby
dwaj więc należeli do warstwy, której w
Niemczech nawet w koszarach nie otacza
się zbytnią życzliwością. Nic wobec tego
dziwnego, że obydwaj ci towarzysze nie
doli zawarli między sobą przyjaźń. Obu po
wodziło się. źle. Polak w swych zeznaniach
był powściągliwy, ale nie było jednak wąt
pliwości, iż nie działał wyłącznic lekkomy
ślnie, uciekając z wojiska. Daleko odważ
niej zeznawał jego towarzysz. Nazywano
go powszechnie brudnem łobuzem żydow
skim,. Szykanowano go na każdymi kroku,
aż ostatecznie ogarnęła go rozpacz.
Ka
zein z Polakiem uciekli za granicę. Sąd wo
jenny skazał Polaka jako uwiedzionego na
półtora noku więzienia, a żyda jako uwo
dziciela na rok i 7 miesięcy więzienia.
Wiedeń. (Aresztowanie szpiega w Wie
dniu ) Policja wiedeńska aresztowała baro
nową Mumiami von Markfeldt, podejrzaną
o szpiegostwo na rzecz Bosji. Syna jej byłe
go aiistrjackiego oficera przed dwoma laty
aresztowano i zasądzono na dwa lata cięż
kiego więzienia za szpicloslwo. XX ówczas
aresztowano także jego matkę, ale uwol
niono ją, nie mogąc jej udowodnić wmy.

Rozmaitości.
O bycza je albańskie.
Znany pisarz
francuski, Liberi, wydal o Albanji książkę,
w której zamieścił mnóstwo bardzo inte
resujących spostrzeżeń o charakterze i oI>yczaja(• 11 AI hańczyków.
Gościnność tych półdzikich ludzi za
chowała jeszcze cechy dawnych „dobrych
czasów. Alhiańczyk, 'nawet najuboższy, li
czy ni zawsze 'wszystko, co tylko
będzie
mogl, aby zadowolić gościa, len za
to
musi jednak zostawić ma swoim talerzu
połowę tego, czern go poczęstowano, aby
okazać, że wszystkiego dostał za dużo. By
łoby (Okrutną Obrazą dla gospodarza, gdyby
gość chciał imu za poczęstunek cośkolwiek
zapłacić. Ale przy rozstawaniu się gospoilarz, 'szeize^ółiiiej, jeżeli ma dó czynienia z
cudzoziemicainTi, usunie się. ja Woś na cbwi-

Anglicy przeciwko Niemcom.
Londyn, 13. 6. Angielski urząd emi
gracyjny nie wpuścił do Anglji trzech
młodych kupców niemieckich, ponieważ
przybywając, nie mieli zapewnionych po
sad w Anglji. Przewodniczący urzędu
tego oświadczył, że w Anglji samej pa
nuje taki nadmiar sił roboczych w han
dlu, że nie można jeszcze przypuszczać
zagranicznych konkurencji. Gazety nie
mieckie podkreślają, że krok ten urzędu
emigracyjnego jest jaskrawem bezprawiem,
ponieważ według ustawy emigracyjnej za
granicznych wolno nie wpuszczać do An
glji tylko jeśli są chorzy na umyśle, lub
fizycznie ułomni.
Eksplozja w fabryce.

Ateny, 13. 5. Rząd grecki stwierdza,
że 20 000 zbiegów greckich znajduje się
już na wyspach Chios i Mytylene, a 50000
czeka na wybrzeżach Azji Mniejszej ucie
kając przed prześladowaniami tureckimi

Kalendarzyk zebrań.
Berlin. Zebranie Towarzystwa Polskiej Partji Socjalisty
cznej odbędzie się w poniedziałek, dnia 22-go b. m.,0
godzinie 9 wieczorem w lokalu to w Bręborowicza p*z)
ulicy Holzmarkt nr. 20. O liczne przybycie uprasza
Zarząd.

Dortmund. Zebranie Towarzystwa Polskiej Partji Socja
listycznej odbędzie się w niedzielę 21-go b. m. o i0"
dżinie 9\'g przed poi. w lokalu jzebrań u p. Kortmana
na Borsigplacu.
Referent W. B. ż Scharnhorst. Liczny
udział członków oraz gości zaproszonych pożądany.
Zarząd.

Bremen. Zebranie członkowskie C. Z. Z. Podbędzie się w piątek 19 bm. w lokalu PJ Maiornego, Nordstr. 212/4 o godz. 8. ^
sobotę 20 bm. o godz. 8 odbędzie się posie
dzenie funkcjonarjuszów.
Bremen. Zebranie Towarzystwa Polskiej Partji Socja
listycznej odbędzie sie w środę 17= go bm. o godz 8 wie
czorem na sali p. Wadewitza przy ul. Nordstr. 273
O jaknajliczniejszy udział uprasza
Zarząd.

Dortmund. Do Centn Związku Zawodo
wego Polskiego przyjmuje nowych członków
K. J a r o n i. Bleichmärschstr. 36 I; Jan B 1 a s z
ko ws ki, Stahlwerkstr. 14.

Gerhard Knief, Bremen,
Gerhard

Rohlfstrasse nr. 39,
Scheffelstr.
Polecam moją

naróżflik

rzezalnię wołów i świń
Wyborne mięso i kiełbasy
Dobra usługa.
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Mało spotrzebowane meble

Philadelfja, 13. 6. Eksplozja znisz z • ważnych przyczyn zaraz do sprzedania«
Bremen, Wartburgstr. 135, l. piętro.
czyła tutaj fabrykę filmów Lubina. Po
wstający pożar ogarnął 16 domów, które
zupełnie spłonęły. Szkoda wynosi miljon
dolarów.
Wyrok na Bispinga.
Warszawa, 13. 6. Po trzytygodniowych
rozprawach o zamordowanie księcia Druckiego-Lubeckiego sąd skazał barona Bi
spinga na 4 lata robót przymusowych i
utratę wszelkich praw honorowych, uzna
jąc go winnym zabójstwa w chwili roz
drażnienia. Obrońcy przeciwko wyrokowi
wnieśli apelację, wniosek o wypuszczenie
Bispinga za kaucją sąd odrzucił.
Sprzeniewierczy notarjusz.
Hamburg, 12. 6. Tutejsza izba kar
na skazała byłego notarjusza Beckera za
sprzeniewierzenie pół miijona marek na
10 lat domu karnego.
Zatarg grecko - turecki.
Konstantynopol, 13. 6. Poseł grecki
doniósł rządowi tureckiemu, że Grecja żą
da aby Turcja zbiegom tureckim Azji
Mniejszej wynagrodziła stratę ich mienia
i udzielała im zapomóg pieniężnych. W
przeciwnym razie Grecja nie bierze odpo
wiedzialności za dalsze następstwa.

me Drukarnia em

Dziennika Robotniczego
k

wykonuje
wszekie druki jako to:
zaproszenia na wesela,
zabawy, bilety, pla*
kąty, koperty i arkusze
do
pisania
z na=
główkami, wizytówki, ra=
chunki, kwity, statuty
i t. d.
:::
i t. d.
■■■■

Wykonanie: szybko, gustownie
:: po cenach umiarkowanych ::

Katowice,
ul. Ratuszowa nr. 12.
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