Pismo poświęcone sprawom polskiego ludu pracującego.
I PRZEDPŁATA na „Dziennik Robotniczy“ wynosi: Na wszyitkich pocztach w Niemczech kwartalnie 2,40 mk. Z odnoszęi niem do domu 2,82 m«t. U kolporterów miesięcznia 85 fen.
• Z ekspedycji pod opaską (w Niemczech i Austro-Węgrzech)
I miesięcznie 1,45 mk., kwartalnie 4.35 mk., (za granicę) mietycznie 2 mk., kwart. 6 mk. — Pojedynczy numer 10 fenigów.
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„Gazeta Robotnicza’1.

■

„DZIENNIK ROBOTNICZY* wychodzi codziennie
:: : :
z wyjątkiem niedziel i świąt
:: :: ::
CENA OGŁOSZEŃ Za wiersi petyto wy jednołamowy lub jego
miejsce 15 fenigów. Za reklam / dwułamowe 50 fenigów. Na częściej umieszczane ogłoszenia udziela się stosowny opust.
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Katowice, piątek 19 czerwca 1914.

Redakcja i administracja w Katowicach, ul. Ratuszowa 12.

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

wami, kłamstwem, kłania nem i koresponden
cjami, napaściami o.so bis tend. Gdjy Dzien
nik Robotniczy odpowiadał, wtedy zasypy
wano go na imocy par. 11 sprostowaniami,
Znowu nowy kwartał i czas najwyższy, a artykuły jego tłumaczono i
i uformo
by tak towarzysze jak nasi czytelnicy
wano ogół niemiecki j międzynarodowy o
i bezpodstawnych napaściach
odnowili prenumerato na „Dziennik ßohetniczg". bezczelnych
Dzienn.
Rob.
i „nacjona Isocja listów“ pol s
Niech każdy poty czas, korzysta z kar kich.
ty zamówienia w dzisiejszym „Dzienniku“,
Myśleli socjallia kąty sei, że w ten spo
by na czas otrzymywał swoją gazetę.
sób
załatwią się z PPS. do zjazdu między
Niechaj nikt nie zapomni o werbowa narodowego
w Wiedniu, że naśladując tak
niu „Dziennikowi Robotniczemu“ nowych tykę oszczerstw
i świadomych
kłamstw
czytelń i ków.
przyd
aszą
r
u
c1
1 po i sko socj a lislyczuy
w
A dml n i s trać ja.
Niemczech i lenn samem pozbawią się roz
trząsania kwestji polskiej wśród między1 narodowych reprezentantów na zjeździć.
Taktyka niemiecka zawiodła. Reprcsalje „braci“ so ej a l ha k a ty s tycznych zrodziły
w następstwach ni etyl ko topór polski, ale
niespodziewaną przez Niemców inicjaty
Każdemu będą w pamięci zeszłoroczne wę czynu. Socjalista polski, stawa jacy w
ataki niemieckich socjai ha batystów na so walce o swą samodzielność narodową, z
cjalistów polskich.
instynktu samozachowawczego chwycił się
Zbliżający się zjazd w Jenie miał być drugiego środka radykalnego, środka sa
zdaniem ich dniem zagłady dla „nacjonali moobrony, stworzenia sobie samodzielności
stów“ polskich. Obrabiano listami poufny gospodarczej.
mi delegatów; fabrykowano hurtownie oChwycił się go w lej chwili, gdy wszy
skar żenią, matadorzy i znawcy kwestji pol stkie centralne związki niemieckie sląły,
skiej tworzyli za opłacane rządki siążniste się wykonawcami woli zjazdu jenajskiego,
artykuły. W bezkrytycznej opinji niemiec gdy terorem i gwałtem zabrały się do na
kiej byliśmy na odmianę raz bojowcami lub' wracania opornych, gdy nie bacząc na za
anarchistami, raz nacjonalistami lub mo sady gospodarcze, niezależne od haseł po
narchistami.
litycznych, utożsamiły się z wolą politycz
Czysta jak źrenica stała w porównaniu nych wrogów socjalistów polskich.
z nami zdaniem prawowiernych socjalis
Ucisk, brutalność, samowola, uutokratów niemieckich klika hoersing-loefflerow- lyzm, bezwzględność i pan germ a nizin soska. Ona, bolejąc nad zaprzepaszczeniem! c jal hak a ty styczny stworzyły Cen Ir. Zwią
ideałów socjalistycznych u „zwiedzonego“ zek Zawodowy Polski.
proletarjatu polskiego, wnioskiem swym je
Spostrzegło się bractwo jenajskie, że
najskim wieść nas chciała drogą zbawienia. kalkulacja jenajska zawiodła w wszystkich
Brała proletariat polski pod swą pieczę punktach. Przekleństwo złego czynu zro
germańską, świadcząc się najczystszymi swe dziło gorsze złe.
mi intencjami i chęciami przed
całym
Z zgwałceniem samodzielności politycz
światem.
nej polskich socjalistów można by było na
Mając do usług szeroko rozgałęzioną
zjeździć międzynarodowym wywinąć się sia
prasę i niezachwianych w swym
sądzie nem, można by było gwarantowaną dysku
świadków (coprawda kiedyś w ruchu rewo sją polską w pfeifen- i skatklubach niemie
lucyjnym podejrzanych o socjallitwactwo) ckich uspokoić rozdrażnienie delegatów oumiała socjalhakata dopiąć celu.
bcojęzycznych, znających kwest je polską z
Zwyciężyła w Jenie!
łaskawych informacji kochanych braci nie
Zwyciężyła co prawda on cm zwycięst mieckich.
wem starożytnego króla Pyrrhusa, który
Z powstałym jednak centralnym pols
po podoi)nem zwycięstwie powiedział, że
kim związkiem, mającym głoszonemu przez
),jeszcze jedno takie zwycięstwo, a djabli Niemców
oszczerstwami znamiona separa
mnie wezmą“.
tyzmu,
zająć
zjazd międzynarodowy mu
Nie ma dziś dwóch zdań wśród świa si, choć już się
illa
zbadania przyczyn i po
domych ruchu socjalistycznego w Niem
wodów
zatargu.
czech. Wśród Niemców jak Polaków.
Soejalhakatyzm wie, że zjazd między
Uchwała jenajska i z nią krok w krok
idąca ambicja Hoersingów i Loci'llerów1, narodowy, przed którego forum stanąć mu
świadomie folgująca intencjom genua niżą si kwestja zgwałconego przez Niemców
cyjnym rządu musiała w dalszej konsek prolelarjiatu polskiego, stać się może i mu
wencji zastanowić najzacotańszego Polaka si pręgierzem hańby wykolejonego socja
i zniewolić go do zaglądania w karty Niem- lizmu niemieckiego.
Wie on, że dyskusja zjazdowa poinfor
coin.
Nie potrzebujemy powtarzać zaciekłej mować może delegatów międzynarodowych
walki sueja I h a ka tystycznej, wynikłej z za o celach najwierniejszych dla myśli ger
mańskiej partji robotniczej niemieckiej.
stosowania uch,Wały jenajskiej.
Świadomość tego budzi soejaIhakatysByła ona wszyslkiem i u nem jak takty
ką międzynarodową. Był pcw,i en cel w tów do nowych czynów. Nie mogąc stanąć
niej. Gazety socjalisty czno niemieckie, nie przed forum zjazdu z trupem polskiego so
mające czytelników polskich, jak z naka cjalizmu, rozpoczynają teraz zohydzać w
zu milczeć poczęły o kwestji polskiej. Tyl opinji międzynarodowej ruch polsko-socja
ko pisma, wychodzące na Śląsku 1 Weist- listyczny. Proszą teraz o dobre powietrze.
W tym celu nadużywają organ biura
falji otrzymały zlecenie obrabiać robotni
i
ka polskiego. W znany sposób
oszczerst międzynarodowego „Le People“ Lud

Nowy kwartał.

Hejże na Soplicę!

Telefon 1115.

==
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Odpowiedzialny redaktor Konstanty Dąbkowski w Katowicach.

lansują wiadomości, obliczone na o praco w a
nie nieprzychylnie dla Polaków opinji.
Tak czytamy w „Le Pcuplc,“ pod na
główkiem „Unc mauvaisc Action des Nati
onal isles polon ails d‘A 11 cm ague (Zloezynna
akcja nacjonalistów polskich w Niemczech)
„l)o trapiących Niemcy licznych roz
łamów syndyka lny eh dorzucić jeszcze na
leży jeden, wywołany utworzeniem
się
Centralnej Polskiej Federacji Socjalistycz
nej. Federacja ta żąda od wszystkich ro
botników Polaków, należących dó innych
organ i żacy j syndyka lny eh1, wystąpić z la
Ten duch rozłamowy jeszcze
kowych.
mniej jest zrozumiałym wobec faktu, że
syndykaty i organizacje polityczne (nie
mieckie — przyj), tłómaeza) zawsze skłon
ił cmi były do poświęceń dla robotników nie
władających językiem niemieckim. Zakłada
ły one specjalne pisma, opłacały agitatorów
iij). I oto teraz, zamiast wdzięczności, two
rzy się organizacje wyłącznie polskie. Syn
dykaty obce z uwagą odnoszą się do nich
i ivh szkodliwej akcji, gdyż bez wątpienia
idąc za przykładem separatystów czeskich
W Austrij, usiłować one będą
otrzymać
szczególniej w Ameryce subwencji dla ich
ruchu za wo c llo w ego. ‘‘
Zbyteczna na tym miejscu wyliczać do
broć niemiecką. Jest to teina i dla siebie.
Pomniemy my jeszcze, gdy pan Locfiler na
wiecu w Świętochłowicach śmiał polskich
socjalistów zwać „internationale Bettelge
sellschaft“ ‘ (>mi ędzy na r o dó we towarzystwo
żebracze) ten sam „bogaty“ socjalista nie
miecki, który opierając się na składanych
przez „bogaczy robotników“ i nędznych
tkaczy groszach, przybiera minę burżuja
ka pi ta liis ty i za „dobrodziejstwa“, wymie
rzone Polakom, wola wszędzie: Willst Du
inchI mćin Bruder sein, co schlag'' ich Dir
den Schacdel ein“
(Tekawiśmy dalszych wynurzeń z stro
ny niemieckich socjalistów. Ale czekamy
też spokojnie osądzenia naszych win i na
szych „zbrodni“ przez zjazd w Wiedniu.
Bo wierząc w międzynarodowy socjalizm,
jesteśmy pewni, że delegaci międzynarodo
wi, nic solidaryzujący się z polityką pour
le roi dc Prusse (dla króla pruskiego socjalhlakatyistów niemieckich, widzieć będą
w naszem postępowaniu samoobronę i wal
kę w imię socjalizmu przeciw ren kej om slom niemieckim.

Wyścigi austriacko-rosyjskie.
Rosja urządza „próbną mobilizację“,
stawiając swą armję na wojennej blisko
stopie, Auslrja urządza w Galicji na sto
k ach Karpat manewry górskie, przy c z cm
pól urzędowy „Pester Lloyd“ wyraźnie za
znacza, że manewry le nic oznaczają bynaj
mniej, jakoby Auslrja na wypadek starcia
z Rosją zamierzała ograniczyć się do obro
ny linji Karpat: przeciwnie, ma
zamiar
wszcząć ulen żywe I j. wkroczyć do Królest
wa.
Rosja, (o nie ulega wątpliwości, robi
kolosalne przygotowania militarne i dyplo
matyczne. Do pierwszych należą wspomuia
no manewry, udoskonalanie aparatu mobi
lizacyjnego, wystawianie nowych korpusów
i powiększenie Boty czarnomorskiej;
do

drugich -ot 1 (I z i a I y w a nic na Francję, hy utrzy cizie w stanie prześcignąć Austrji, a 'tern
mała 3-letnią służbę, oraz zabiegi o pozys mniej Niemiec oo do przeprowadzenia mo
bilizacji, a właśnie pierwsze dni wywrą na
kanie Rutmmiji.
„Sympatje“ iswe dla Francji manifesto przebieg całej kaimpanji decydujący wpływ.
wała dotąd Rosja w dość jednostronny spo
sób, mianowicie przez wyciąganie z niej
coraz nowych' mil jardów. Dla Rosji,
w
przyszłej jej rozprawie z Niemcami i Auistrją, sojusz % Francją ma dwojaką war
tość; raz jako niewyczerpanego prawie źró
ZIEMIE POLSKIE.
dła pieniężnego, po w tóre jako zaszachowa
ZABÓR ROSYJSKI.
nie Niemiec na ich granicy zachodniej. Dla
Sprawa
82. 16. b. m. w sali 4 clep ar La
tego leż Rosja napiera na Francję, aby w ment u warszawskiej
sądowej ogłoszo
zbrojeniach dotrzymywała Niemcom kro no motywy wyroku wizby
znanej
„sprawne 82“;
ku, a ponieważ Francja nie jest w stanic
o należenie do PPS.
dokonać lego liczbą rekrutów, a więc po oskarżonych
Skazańców w liczbie 55 przywieziono
winna, zdaniem Rosji, powiększyć swą ar- cło izby
z więzień i cytadeli.
mję przez dłuższe trzymanie żołnierzy pod
Znaczna
ilość skazańców zażądała wy
bronią. Nacisk swój Rosja wywiera w tym, dania kopji motywów,
skąd wnosić można,
kierunku w sposób trąeący kuratelą nad że zamierzają oni zaskarżyć
wyrok do se
Francją; minister wojny Sue bom linów pi natu.
sze artykuły o konieczności utrzymania 3letniej służby; ambasador Izwolski interwe
NIEMC Y.
n j u je u prezydenta Poincarego w myśl tego
Gromadny slrejk polityczny w Prużądania. Popierają Rosję w tym względzie
generałowie francuscy, których głowa, szef siceh. Oorganizucje socjalistyczne stolicy
szła Im generalnego Joffre, zagroził dymisją Prus na wat nem żebraniu w ubiegłą nie
na wypadek przywrócenia służby dwulet dzielę uchwaliły przygotowywać strejk gro
madny polityczny przez zbieranie na ten cel
niej.
Rozumie się, że chcąca uchodzić za funduszu dla wywalczenia powszechnego,
wielkie mocarstwo Austrja, nie pozostaje równego i tajnego prawa wyborczego w
w tyle w przygotowaniach. Wiemy, że od Prusiech. Uchwała ta wywołała popłoch
roku 1912 dwukrotnie podwyższono stan w kołach konserwatywnych. Partja wol
pokojowy agtnji przez powiększenie kontyn- no konserwatywna w sejmie pruskim złoży
genlu rekruta; wiadomo, że od roku 1911 ła wniosek, w którym wzywa rząd, aby za
Austrja zaczęta odgrywać rolę mocarstwa wczasu poczynił potrzebne przygotowania
morskiego, budując dotąd 7 dreadnough- dla utrzymania powagi i bezpieczeństwa
tów; wiejmy, że dotąd nie porobiono przy państwa.
gotowań do wpnowfadizenia w życie w myśl
FRANCJA.
ustawy dwuletniej służby w piechocie od
Vivian! przed parlamentem francuskim.
roku 1915. Teraz po zjeździć w Konopiszt, Gabinet V.ivianicgo stanął wczoraj z proprawie pewnem jest, że Austrja powiększy grainowem oświadczeniem przed parlamen
a przynajmniej przyspieszy swe zbrojenia tem Francji. Prezes ministrów Viviani w
na morzu.
Lswem oświadczeniu podkreślił, że nowy
Zdaniem pism wojskowych Rosja i Au rząd pragnie opierać swą politykę wyłącz
stria liczą się z wybuchem wojny w roku nie na większości parlamentarnej i nie
1917. Wówczas, tak życzą sobie wojskowi szukać ani pośrednio ani bezpośrednio po
francuscy, Rosja powinna całą siłą rzucić mocy u partji umiarkowanych. Na 1915
się na Niemcy, aby im nie dać czasu na rok rząd w etat pragnie włączyć podatek
przeprowadzenie mobilizacji; wobec Aus- Stopniowany od kapitału. W polityce za
Irji, jako przeciwniczki słabszej, wystarczy granicznej rząd będzie kroczył dotychcza
stanąć w pogotowiu, aby utrzymać ją w sowymi torami, zacieśniając więzy przyja
szachu i nie pozwolić wkroczyć jej ani do źni z Rosją i Anglją. Francja czerpie swe
Królestwa, ani na Podole. Rozumie się, że siły nietylko z tego sojuszu, Lecz także z
przeprowadzenie tego planu jest na razie własnych sił narodu. Parlament w 1913 r.
pobożnem życzeniem, gdyż Rosja mimo „ma uchwalił trzyletnią służbę wojskową. Ga
newrów“, mimo podniesienia anmji na o- binet nie myśli ustawy tej naruszać. Przed
gromną stopę pokojową i mimo budowy łoży jednak parlamentowi cały szereg pro
kolei strategicznych, długo jeszcze nie hę- jektów wzmacniających siłę obronną kra-

ju, między innymi projekt o wojskowe® j
przygotowani u młodzieży i projekt o orga
nizacji rezerw. Dopiero po przyjęciu i wy
próbowaniu tych projektów będzie iW
mógł pomyśleć o częściowych ułatwieniach
trzyletniej służby wojskowej. Pod koniec
Vivian i podkreślił konieczność reformy wy
borczej.
BAŁKANY.
Powołanie serbskich rezerwistów. %
Odessy „Morning Post“ otrzymała wiado
mość, że rząd grecki zawezwał wszystkich
rezerwistów greckich bawiących w połud
niowej Rosji w liczbie około dwuch tysięcy?
by się niezwłocznie stawili do swych puł
ków.
Zatarg grecko-turecki. Wielka Porta
pragnie unikać zatargu zbrojnego z Grecja
i w rzeczywistości Grekom robi poważne ustępstwa. Jednak nota turecka w odpowie
dzi na ukryte ultimatum greckie, trzymana
jest podobno w tonie bardzo ostrym. Tur
cja wyprasza sobie mieszanie się Greków w
wewnętrzne sprawy tureckie. Podróż Talaata Beja zaś świadczy, że Turcja czyni co
może, aby stłumić ruch emigracyjny Gre
ków. Turcja z drugiej strony ma zupełne
prawo żądać od Grecji wynagrodzenia szko
dy powstałej wskutek prześladowań Maho
metan przez Greków w Maccdonji. Koła
greckie twierdzą, że gdyby odpowiedź tu
recka na notę grecką trzymana była w tym
tonie, Grecja zerwie stosunki dyplomatycz
ne i rozpocznie kroki wojenne. Poseł buł
garski miał długą rozmowę z wezyrem tu
reckim, której przypisują tutaj wielkie zna
czenie.
Intrygi niemieckie na Baikanie. „Echo
de Paris“ donosi, że Niemcy rokują z Buł
garją o uzyskanie punktu oparcia na morzu
środżienmcm niedaleko Dard a net. Przedewszystkiem Niemcy pragną pozyskać port
Lagos i wpływ na kolej Lagos-Haskowo, aby uzyskać możność skuteczniejszego zwal
czania wpływów rosyjskich Azji Mniejszej.
Dla Rosji i Francji jest rzeczą niesłycha
nie ważną dowiedzieć się, czy port Lagos
ma ibyć przeznaczony dla wspólnej opera
cji krążowników austrjackich i niemieckich
Rokowania nicmiecko-bułgarskie, toczące
się obecnie, dziwne rzucają światło na za
pewnienia berlińskie, jakoby Berlin nie in
teresował się południowo-wschodnią Euro
pą. Wiadomość ta musi stać w związku z
rokowaniami niemiecko-bułgarskiemi o po
życzkę dla Bulgarji w Niemczech. Berliń
ski „Lokat-Anzeiger“ zaprzecza stanowczo
doniesieniu „Echo dc Paris“ i nazywa ją
fantazją.* i

Co mam zaśpiewać? — zwróciła się
do Andrzeja, który siedział przy niej.
Co się wam najwięcej podoba — od
powiedział.
W ul iczówna skinęła głową.
Zdjęła żakiet, aby jej nic nie przeszka
dzało i odeszła cokolwiek na stronę. Na
(Ciąg dalszy.)
chwilę się zamyśliła i twarz jej nabrała po
Wszyscy usiedli naiokoło ogniska, w mil ważnego, niemal posępnego wyrazu; poczerni
czeniu spoglądając na gotującą się wodę. zaczęła śpiewać. Jej nawpół przymknięte
Wasyl poprawiał ogień i mieszał kaszę oczy patrzą daleko w dial, a cała ona wy
długą łyżką, (idy ;się poruszał, cień jego dawała się pochłoniętą swym śpiewem.
potwornych rozmiarów, to kładł się na po Czuła na sobie spojrzenie Andrzeja, pełne
lance, to podnosił się na pień starego drze zachwytu i podziwu. To ją podniecało i na
wa, to się rozbijał na części i nikł na nie dawało szczególny urok pieśni dla niej sa
równej ścianie sterczącyeh gałęzi, fan las ty mej. W pieśni opiewał się młody Kozak,
eznic oświetlonych z dołu. Boje przeróż - który porzuca dom i ukochaną i idzie wal
różnych owadów, brzęcząc, unosiły się w czyć z niewiernymi o uwolnienie z kajdan
powietrzu, wrywając się na chwilkę w pas towarzyszów, cierpiących w niewoli lurecoświetlony i ginąc znów w mroku. Trzask kicj.
ogniska jeszcze mocniej uwydatniał otacza
W u licz ów na nie była zawodową śpiewa
jącą ciszę.
czką, chociaż, gdyby zechciała, mogłaby
Oto odpowiednia pora do opowiada śpiewać na scenie. Miała głos tak silny,
nia strasznych historyj o upiorach
po że w niewielkim pokoju raził ucho swą
siłą. Przy odpowiedniej pracy nad głosem
wici Iziala Wulicżówila.
Dlaczego nie do śpiewu?
odpo mogłaby zajść daleko. Lecz żadna szkoła
ludo
wiedziała Masza I) udo równa.
Watażko, nie nauczyłaby jej śpiewać pieśni
Waliczka
ciągnęła dalej - urządźcie wy eh lepiej, niż śpiewała teraz. Urodziła
się w samem peron swej ojczyzny, wśród
chór.
rozległych pól, gdzie powstały te potężne,
Spróbowali śpiewać chórem pieśni lu pełne uczucia i ognia me l odje, i śpiewała je
dowe, ale jakoś nie szło. Właściwie tylko tak, jak tylko dziecię stepu śpiewać je po
Watażko i Wuliczówmi umieli śpiewać, a trafi. Głos jej dźwięczał w ciszy nocnej
Boczą row naumyślnie fałszował, by
roz miękko i tkliwie, rozlewając się metodyjr
śmieszyć towarzystwo. Wulieżówina oszczę nenii falalmi po śpiących naokół równi*
dzała glos i tylko |wtorowała. Wiedziała, że nach.
kolej na nią jeszcze przyjdzie, a właśnie
Oklasków nic było i wlogóle uiczern nie
dziś chciała pokazać, co innie.
wyrażano swego zadowolenia. Tylko Masza
Ukraiński żywioł górował wśród ze szepnęła Boczarpwowi, że jeszcze nigdy
branych i wszyscy zwrócili się do Wuliezó- nie widziała Wuliczównej w tak dobrem
Wiiiej z prośbą, aby zaśpiewała prawdziwą usposobieniu. Wasyl patrzył ponuro w li
ruisińską pieśń. Zgodziła isię.
gi eń, podpierając twarz ręką i od czasu do

czasu kiwając głową. Andrzej oddalił się,
aby lepiej słyszeć i pozostać samemu.
Śpiewaczka nie widziała go, lecz czuła
gdzie jest. Gdy skończyła pieśń, obróciła
się do niego, cała zaróżowiona od artysty
cznego wzruszenia i świadomości swego po
wodzenia. Lek kiami krokami podbiegła do
niego i usiadła na trawie wpierw, nim, zdą
żył cokolwiek jej podłożyć. Wyglądała te
go wieczora bardzo ładnie w swym stroju
rusińskim, w którym jej było nadzwyczaj
do twarzy.
Znaleźliby się tacy, którzy by chęt
nie poszli bić się z Turkami, — rzekł An
drzej — aby tylko śpiewano potem o nich
z takiem uczuciem.
— Czy podoba się wam moja pieśń?
Ta kam rada! Śpiewałam ją dla was i o
was — szepnęła. — Jestem przekonana, że
wam się uda rozbić kajdany naszych to
warzyszów, jak to zrobił Kozak w pieśni.
To będzie jednak na wpół waszem,
dziełem — rzekł Andrzej —
ponieważ
przyjmujecie w hieni taki sam udział, jak
i ja.
Nie! my, kobiety nie bierzemy udziału w bohaterskich czynach kozackich
i nie dla nas też sława koza cza! — rzekła
z odcieniem żalu. — Stać nas tylko na po
dawanie wam koni i oręża... My też i nie
skarżymy się. Maimy dość i tego, co na na
szą dolę wypadło - dodała wesoło.
Pod wpływem jakiegoś ognia wewnę
trznego oczy jej błyszczały szczególnie moc
no, policzki pałały radością i życiem. Zwy
kle milcząca, tego wieczoru była uosobie
niem wesela, ożywiając wszystkich swawo
lą "i żywością.

Przegląd polityczny.

S. Stępniak.

LOSY NIHILISTY.

(Ciąg dalszy nastąpi.)

AMERYKA.
Rozbicie rokowań pokojowych w
N iagarrafalls. Wczoraj w Buffalo odbyła się
konferencja delegatów Stanów Zjednoczo
nych z zastępcami powstańców meksykan skich, aby ich nakłonić do poddania się uchwalom konferencji w Niagarrafalls. Po
wstańcy oświadczyli, że nie mogą się zgonzić na zawieszenie broni i obstają przy
tern. że tymczasem prezydentem Meksyka
leoże zostać tylko jeden z ich przyjaciół.
Ponieważ delegaci Huerty nie chcą zgodzić
na tymczasowego prezydenta z grona
Powstańców, przeto panuje przekonanie, iż
w piątek odbędzie się ostatnie posiedzenie
konferencji w Niagarrafalls i tym samem
zostanie ona rozbita.

Koniec komedji?
Pruski major, któremu zachciało się
honorów królewskich, uciekł po raz drugi
z ‘odświeżonego trzy i pół (miesiąca temu nio
jtarszego pałacu, gdzie jeszcze przed ro
kiem swobodnie hulały szczury, na okręt
tym razem nic austrjacki, lecz włoski.
mWierni“ poddani zdobyli jego stolicę, za
bili głównego najmitę ho tendra Thompso
na. iszefa żandarmów albańskich i uczynili
srogą rzeź w Durazzo, zapewnie nie bardzo
s'ę zastanawiając, kogo mordują.
Skończyła się najcyniczniejsza od wie
ku komedja polityki europejskiej. Przesta
na istnieć sztuczna budowla lichych dyplo
matów, którzy w imię bezczelnie nadużywahej idei narodowościowej utworzyli „wol
ne“ państwo, niby zwierzę tuczne, prze
inaczone do uboju, dając rnu stióża swych
■ntcresów w osobie niemieckiego książąt
ku. Rozsypały się rachuby Niemiec i Aush\ji szybciej, niż to można było przewi-i
uywać. a niewątpliwie pracowała nad tern,
troskliwie ręka dyplomacji włoskiej.
Al banja, jako twór konferencji londyń
skiej, przestała istnieć. Pozostała Albanja
h'ka, jakiej wcale sobie nie życzyli jej
twórcy — tj. chwilowo naprawdę wolna
1 tęskniąca za jarzmem tureckiem, przeciw
któremu sama się rok w rok buntowała.
Europa stanęła wobec faktu, który zupeł
nie wywraca normalny bieg interesów naj
miększych mocarstw. Wypędzenie księcia
Wieda może być tylko na rękę tym, którzy
haprawdęby pragnęli natychmiastowej woj
hy w Europie, to zaś nigdy i dla żadnego
Państwa nie jest bezwzględnie pożądane.
Odgłosy bitwy pod Durazzo, to jakby
krwawa chusta, która przelatuje nad Eu
ropą. Jest w tern wydarzeniu coś nic ubła
ganego i cynicznego, coś ze szkieletu, któ
ry odsłonił się pod teatralnemi gałganatmi
królewskiego stroju. Odpadły łachmany
kłamstw ’i skądćiś wybłysnęło nagle ostrze
Sztyletu.
Jeszcze noc, jeszcsrc nemno, niewiado
mo, kto zamierza morderstwo, ale groza zaxyksla w powietrzu, razem ze śmiechem, który ściga uciekający sromotnie albański mamstat mineta. ' Zdobycz, starannie liddowa11 a przez serdecznych' jej opiekunów \ przy
Jaćuół, błysnęła zębami, — ale zarazem odL
goniła całą swoją bezbronność wobec stojłnydi pancerników. Przyjaciele zrozumie
k że dalej komedji grać niepodobna. Zdo
bycz wchodzi im w ręce z awcześnie, za
gwałtownie. Trzeba do Albanji wprowa <lzić teraz wojska — ale jednocześnie wkrotam wojska przyjaciela. Konflikt dy
plomatyczny może się stać sporem zbrójbym.

Atmosfera jest tak ciężka, że niewiadolb°, kiedy i jak wypadnie nagle grom. A
Jb etyl ko albańskie wydarzenia wytwarzają
eb nastrój.
Pomiędzy Turcją i Grecją dochodzi do
jdatecznycli rozstrzygnięć. Lato zapowiaf u się krwawe. Z południa idzie na EuroM burza.

Odstraszające przykłady!
, Kilka wyroków sądowych, budzących
■ °. zastanowienia, ogłasza W. a. M. Niecy. Ueniy ich z (uwagami tej gazety, bo wiemy
czytelnicy nasi, będący przekonani o
j byawiedliwości sądownictwa, wysnują sa1 <ba siebie wnioski.
Vv, 1 Filar kościoła luterskiego pan pra(iz iwy tajny radca nad ko nsy stoi za Koch,

członek ewangelickiego nadzoru kościelne
go nazwał pozasłużbowego pastora Waugemanna łotrem i awanturnikiem. W. za
skarżył Kocha, sąd ł a w n i c z,y K o c h a
u wo 1 n i ł, mimo że Wangemann udowodnił
i sąd mu potwierdził, że Koch dowodu pra
wdy stawić nie może. Koch został uwolnio
ny, bo jest „starszym panem“ i nie
mógł przypuszczać, że skarżący d o w i e
się o o bel gae h.
2. Sąd przysięgłych w Lignicy uwolnił
właściciela ziemskiego Elsnera za zabójstwo
robotnika Grallerta. Elsner, człowiek gwał
towny karany jest poprzednio za sponie
wieranie służącej. Gr. nie zaczepił Elsne
ra, lecz przeciwnie stał spokojnie z ręka
mi w kieszeni. Sąd przysięgłych, składa
jący się przeważnie z agnarjuszów, uwolnił
go zupełnie od winy i kary. Czy może z
przyczyn sławnej samoobrony putatywncj?
3. Sąd ławniczy w Szpandawie podykto
wał mistrzowi krawieckiemu Jalinkeimu 100
marek kary za twierdzenie, że podoficero
wie 5 pułku gwardji biorą łapówki. Stwier
dzono, że faktycznie feldweble i podofice
rowie brali daniny w gotówce, rękawicz
kach, czapkach itd. A więc starania Jalinkego nagrodzono — karą.
4. Sąd wojenny 1. dywizji gwardji roz
patrywał sprawę podoficera barnomwa. I).
traktował rekruta kopnięciem w kolana i
uda, bił go strzemieniem z nieraacka przez
głowę i znęcał się tak, że rekrut godzinami
leżał bez przytomny i ostatecznie poniósł
nadwerężenie mózgu. Sąd widział w zaj ściu mniej ciężki wypadek, zasądzając D.
na 5 tygodni zwykłego aresztu.
5. Przed wyższym sądem wojennym w
Magdeburgu stawał feldwebel Henning. Zjnu
sił on żołnierza, który przy gimnastyce zła
mał nogę. do powstania z łóżka i tańczenia
wkoło stołu. .Żołnierz padł bez przytomnie
na ziemię po wykonaniu rozkazu. Feldwe
bel bronił się, że uważał żołnierza za sy
mulanta. W nagrodzie otrzymał też aż 5
dni aresztu.
v. Gerlach mówi do tych wypadków:
„Jurystyczną chronologię jednego jedyne
go tygodnia w powyższem przedls ta wiłem.
Bilans dla sądownictwa niech ciągną czy
telnicy sami. Sam nie jestem w stanie do
tego, zważywszy, że sprawiłbym prokurato
rowi uciechę, której mu nie życzę.“
Tak. Niech stanie się sprawiedliwość,
choćby świat djabli wzięli.

Ustawa

parcelacyjna w komisji.

wysyłają obecnie jeszcze dalej na Syberję
— do Niźniekołyimska, morzeni przez cie
śninę Beryngu. Innego bezpiecznego (dla
siebie) miejsca dla tej staruszki („babci“,
jak ją nazywają) rząd carski znaleźć nie
może...
Będzie to cała ekspedycja polarna!
Podróż to niebezpieczna." Na tej drodze
właśnie zamarzła i została tam na zimę
„Wega“ słynnego badacza krajów polar
nych Nordens kj ö Ida.
Niżniekołymsk znajduje się w odległo
ści 3(XX) wiorst rosyjskich od Jakutika, 11
tyisięcy wiorst od Petersburga. Poczta z
Petersburga dochodzi (o ile wogóle docho
dzi) na czwarty miesiąc.
W Niżniekołymsk u znajdują się 32 cha
tki. ‘Zamiast dachów — ziemia, zamiast
szyb
lód. W nocy zamarza woda na sto
le, poduszka pokrywa się szronem.
Ani
mleka ani jarzyn — tylko ryba we wszel
kich odmianach.
Latem, ryby dużo, w zimie jednak wy
dobywać ją trudno, gdyż trzeba przebijać
lód grubości kilku metrów. Na wiosnę re
gularnie panuje głód i mieszkańcy ściąga
ją pasa; rozgo town ją skórzane
obicia
drzwi na zupę i czekają pierwszych poło
wów.
Zimą stały mrok. Nawet w południe
czytać niepodobna. Mrozy dochodzą do 50
stopni — Reaumura a nie Cclsyusza! Gdy
się splunie na ziemię, ślina zamarza w po
wietrzu. Ludzie wpadają zimą w odrętwie
nie, na wiosnę w jakiś histeryczny szal. Pa
nują różne gatunki histerji i syfilis.
Do tego sympatycznego zacisza wysyła
rosyjski rząd siwowłosą staruszkę.
— Tak — powiada znany rosyjski publi
cysta Tan w „Rjęczy“ — żadnej ekspedycji
polarnej urządzić naturalnie nie potrafimy,
ale odwieźć starą kobietę pod biegun pół
nocny - tern zajmiemy się chętnie!...

Patrjota „niemiecki“.
Kraków, „miasto dd wieków niemiec
kie“, a według terniinologji Istynno prus skićh historyków nawet możebnie pruskie,
pozwala solne ataki na kieszeń pairjolów
niemieckich, które na plan wołają w „Seid.
Ztg.“ rodowitego z ojców i praojców Niem
ca — pana R os tulskiego! Jak prani emiec p.
Rostalski dostał się do prapolskiego naz
wiska, pozostawmy już niezbadanym wyro
kom opatrzności! Dość, jest on Niemcem,
bo sam zapewnia.
'
Gniewa go, że w Galicji w kawiarniach
i oberżach kelnerzy śmią przedkładać prze
jeżdżającym Niemcom rachunki na kart
kach, zawierających kwit dwóch halerzy na
cele szkoły ludowej 1 I, o zgrozo! Niemcy
zamiast pęknąć ze złości, zamiast nie pła
cić, pła^ą, bo — kelner nie umie po niemie
cku, a Niemiec po polsku! I ta nieświado
mość językowa jest powodem, ze konieczny
do ratowania faterlańdu grosz idzie ii a fff
przeklęte cele buntowników polskich!
Są tylko te przyczyny? My znamy in
ne ! Przysłowie niemieckie mówi: „Wess1
Brot ich ess\ dess' Lied ich sing “ (Czyj
chleb jem, tego piosnkę śpiewam), a cnotą
niemiecką jest, że jak chętnie drą pysk w
kraju, to za granicą wstydzą się z przyzna
niem do należności państwo bojaźni i pi kelhańby. Wolą wtedy płacić 2 halerze,
byle mie uchodzić za
reprezentan 1 ów za
konu wywłaszczy ciel i!
W każdym razie pocieszy się pan praniemjec Rostalski tein, że Polacy dla świę
tych celów szkoły ludowej nauczyli się na
ciskać kobzę niemiecką według recepty
dziś w Niemczech praktykowanej: pieniądz
nie śmierdzi!

Komisja pruskiej izby poselskiej, ob
radująca nad ustawą parcetacyjną, dokoń
czyła obrady nad pierwszą częścią projek
tu ,do tyczącego uzależnienia
sprzedaży
gruntów od władzy. Narodowi liberałowie
chcieli, aby pozwolenia udzielał wydział ob
wodowy, z obowiązkiem wysłuchania opinji land rata i specjalnego komisarza. Mi
nisterstwo rolnictwa miało być instancją
dla zażaleń. Wolnokonserwatyści możność
udzielania pozwolenia chcieli przyznać wy
działom powiatowym, a w Księstwie Poznańskiem komisji kolonizacyjnej.
Instancję dla zażaleń miało tworzyć oisobiie kolegjiym pod przewodnictwem na
czelnego prezesa. Postępowcy wnieśli, aby
opluje wydawał nie landrat, lecz tylko ko
misarz specjalny sam, komisja generalna
miałaby udzielać pozwolenia ńa parcelację,
a dla zażaleń chcieli stworzyć osobną in
stancję jako władzę dla kultury rolniczej.
-Wszystkie te wnioski odrzucono, tak że po
została osnowa projektu rządowego. Ko
misja skreśliła jednakże przepis propono
wany przez rząd, aby pozwolenia udzielał
prezes rejencyjny a instancją dla zażaleń
był prezes naczelny. Wskutek tych uchwał
w projekcie na razie istnieje luka, bo niewyznaczona jest instancja dla udzielania
pozwolenia. Dalej uchwaliła komisja, że
publiczni zaprzysiężeni aukcjonatorzygrun
tów nic potrzebują pozwolęństwa, o
ile
ŚLĄSK.
chodzi o ich działalność aukcjouatorską.
Katowice^
(Obostrzona
kontrola grani
Resztę ustępu projektu o pozwalaniu na
czna.)
Jak
donoszą
z
Sosnowca,
obostrzo
parcelację uchwalono bez zmian.
no obecnie bardziej kontrolę nad podróżu
jącymi do Rosji, ustanawiając większą ilość
nowych urzędników. Powody obostrzenia
Losy towarzyszki Breszkowskiej. pono polegają w leni, że handlarze używa
ją fałszywych paszportów.
— (Podczas bijatyki) wrzucił do Rawy
Dzienniki rosyjskie donoszą, że znaną
starą rosyjską rewolucjonistkę tow. Bra robotnik Dombek swego kolegę Jakubka. O
statui byłby utonął, gdyż padł bokiem do
szkowską (która niedawno
próbowała
„zwiać“ z Syberji, lecz została schwytaną) mętnej rzeki, gdyby nadbiegający dwaj in-

Kronika.

ni robiolnicy, zwabieni krzykiem, go nie
wydobyli.
Katowicka Hałda. (Agentura pocztowa),
będzie tu urządzona i otwarta od 1 lipca br.
dla Katowickiej Hałdy, Bcynowa, domów
sypialnych przy kopalni „Wujek“ oraz do
mów przy drodze do Ligoty.
Zawodzie. (Sprzeniewierzenie.) Policja
a reszto wala zatrudnionego u firmy Kania i
Kuntze ucznia biurowego Bernarda I). z Bo
gu ci c, który z biegi cmi czasu sprzeniewie
rzył większą sumę,
Król. llula. (Napad.) Do mieszkania
willowy Józefy M. przy ul. Niemi arki wtar
gnął robotnik Franc. D. Gdy syn wdowy
przybiegł matce z pomocą, I). uderzył ka
wałem drzewla syna tak, że padł krwią z liro
ozony na ziemię. Potem I). sponiewierał ta
kże wdowę M. Sprawę oddano policji.
(W sprawie inżyniera Hickla) do
noszą, że Hieklel przewieziony został do
więzienia bytomskiego. W terminie lokal
nym w lesie twbrogskiim przyznał się Hikkel, że strzelał do swego wspólnika Werne
ra z wyraźnym celem zabicia go.
Gliwice. (Ze sąd u przysięgłych.) Na dwa
łata domu darnego skazany tu został przez
sąd przysięgłych niejaki Jerzy Kro,sny z Mi
kołowa za niemoralny uczynek wobec pe
wnej szkol ark i.
— (W lesie miejskimi) odstąpił znowu
magistrat kawał gruntu zakładom Kulczyń
skiego, które będą niezadługo powiększane.
Około zakładów przemysłowych, które
w lesie miejskim powstały, utworzyła się
znowu ko łon ja, między Sośnicą a Maciej owiem; kolon ja ta Liczy 27 domów z 654 mie
szkańcami a wzrasta ciągłe. Tego roku 5
nowych domów będzie tam do użytku od
danych.
Radzionków w Tarnogórskicm. (Spowo
dowal śmierć ojca.) Aresztowano tu pew
nego 27-1 et niego człowieka, ponieważ rzu
cił się na swego starego ojca i tak go spo
niewierał, że ojciec umarł. Powód zajścia
miał być taki: Człowiek ów bił siostry; oj
ciec wydarł unii laskę i zaczął jego bić; wte
dy brutal chwycił ojca i rzucił go na zie
mię, co spowodowało śmierć ojca. — Spra
wa ta nic jest jeszcze dóbrzc wyjaśniona.
Wielki Chełm. "(Usiłowano zabójstwo.)
Robotnika D. aresztowano tutaj, iż usiło
wał zatruć dziecko nikotyną. Przy aresz
towaniu podał fałszywe nazwisko.
Opaloe. (Złodziejstwo.) Do tutejszego
składu p. Juliuisbergera, handlującego sta
rem żelazem, przybył niedawno pewien ro
botnik i sprzedał 24 funty ołowiu. O inte
resie tylni dowiedziała się policja i obło
żyła sprzedany ołów aresztem, ponieważ się
dowiedziała, że pochodzi on z kradzieży.
Poszkodowany właściciel zgłosić się może
po ołów do tutejszego biura kryminalnego.
Brzeg. (Ze sądu.) Izba karna skazała
niejakiego Józefa Koeniga z Brzozowca na
2 lala i 6 miesięcy więzienia. Jak swego
czasu donosiliśmy, Koenig sprzeniewierzył
50000 marek ze „sz por kasy“ swej |miejsooJ
' wości, którą to kasą zawiadywał, a nastę
pnie uciekł, a gdy go złapano na drugim,
końcu państwa, opowiadał, że tylko dlatego
uciekł, bo się bał, ajojy go mieszkańcy Brzo
zowca, których poszkodował, nie zbili.
Nysa. (Zabójstwo.) Pewien żołnierz z
pułku arlylerji stał tu na ul. Morawskiej z
pewną dziewczyną. Nadszedł potem pewien
parobek, który żołnierza sturełinął;
len
dobył szabli i przebił nią parobka.
Z POZNAŃSKIEGO I PRUS
KRÓLEWSKICH.
Pleszew. (Trafiła kosa na kamień.) Gdy
kołodziej Kuk w is z z Jarocina przejeżdżał
przez las Larezewski na ko łowcu, wypadł
naraz z gąszczy leśnej jakiś wyrostek i rzu
cił się na|ń z dobytym, nożem w ręku. Kukwisz jednakże, siłacz nie lad a, wyrwawszy
bandycie nóż, wsypał mu porządną porcję
plag na stosowne ku temu miejsce,
pu
cze m odjechał dalej, ł drugi łobuz wyjrzał
z gąszczy leśnej, ale widząc towarzysza po
walonego na ziemię i litościwie stękające
go, uciekł w głąb lasu.
Ostrów. (Sprzeniewierzenie.) Cliło pak
do posyłek z fabryki maszyn Arnolda w fi
si rowie uciekł W sobotę po południ u z prze
szło 2000 link.; po pieniądze posłano go do
banku, t! ciekł prawdo poi I oł) nie do Kali
sza. Przypuszczają, że kradzieży dokonał

z jakimś wspólnikiem z Kępna, którego za
wezwał do Ostrowa.
Mrocza. (Własne dziecko spaliła) w pie
cu 28-te tnia krawcowa niezamężna K rek la u
z Lindenwaldu (?). Część kości niemowlę
cia znaleziono jeszcze w piecu. K. do zbro
dni już się przyznała.
Chełmno. (Obłęd religijny.) Inwalida
wojskowy Paweł Ziemba uległ nagłemu na
padowi obłędu religijnego i zaczął w ko
ściele tutejszym obdzierać ołtarze, łamać
świece i zrywać obrazy. Policja z trudem
obezwładniła szaleńca i umieściła go
w
zakładzie dla chorych umysłowo. Z. po
siadał świadectwo, upewniające do jedno
rocznej służby wojskowej, lecz ponieważ
pochodził z rodziąy niezamożnej, musiał
służyć na koszt państwa. Wkońcu ze zgry
zoty zwarjował i opuścił służbę wojskową
z rentą.

Sprawy partyjne.
Prosimy towarzyszów o obrachunek
za znaczki majowe. Znaczki niesprze=
dane należy nadesłać z powrotem.
Zarząd P. P. S.

Berlin.

Zebranie Towarzystwa Polskiej Partji Socjalisty
cznej odbędzie się w poniedziałek, dnia 22-go b. m., »
godzinie 9 wieczorem w lokalu tow. Bręborowicza przy
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 godżinie 9ł/2 przed poi. w lokalu (zebrań u p. Kortmana
na Borsigplacu.
Referent W. B. ź Scharnhorst. Liczny
udział członków oraz gości zaproszonych pożądany.
j
Zarząd.

Bremen. Zebranie członkowskie C. Z. Z. U
odbędzie się w piątek 19 btn. w lokalu PJ. Malornego, Nordstr. 212/4 o godz. 8. W
sobotę 20 bm. o godz. 8 odbędzie się posie
dzenie funkcjonarjuszów.

Poznań.
Zwracamy uwagę wszystkim członkom Tow.
P. P. S. i C. Z. Z. P., iż lokale nasze, w
których „Dziennik Robotniczy“ jest wy- !
łożony, są następujące:
Na Wildzie: „Szwajcarska Dolina“, p. TuIecki, ul. Następcy tronu 41.
W mieście: Majewski, Butelska-ulica 13.
W lokalu p. Jarockiego, św. Marcin, od dłuż
szego czasu „Dz. Rob." n i e jest wykłada
ny. — Omijajcie zatem wszystkie lokale, w
których niema „Dz. Rob "
Zarząd PPS.
Baczność!

Ostatnie wiadomości.

Baczność!

Mało spotrzebowane meble

z ważnych przyczyn zaraz do sprzedania.
Bremen, Wartburgstr. 135, I. piętro.

O zbiegów greckich w Azji Mniejszej.
Etablissement „Wirtshaus zur Schleuse“.
'—'========== lene Mühle przy Königs Wusterhausen
Atenjy. Parlament grecki z powodu
Położone tuż obok śluzy.
Największe i najpiękniejsze urządzenie w Neue Mühle
niebezpiecznej sytuacji został na pewien 605]
2 wielkie sale parkeiowe1 wielka nowo wybudowana halaPrzystanek dla
czas odroczony. Na wczorajszym posiedze łodzi
żaglowych i motorowych
Miejsca do zabaw w lesie i na moich łąkach.
niu rady ministrów uchwalono wysłać do
Przy niepogodnym powietrzu
(Uznana dobro kuchnia,
prefektów starej Grecji rozporządzenie o- wygodne schronienie dla 1500 osób. Najlepiej pielęgnowane piwo.
krężnex aby niezwłocznie donieśli rządowi, Konigswusterhausen 152 właŚĆ : WÜhelm ThOrmanUgdzie możnaby jeszcze dać przytułek zbie
gom Azji Mniejszej. Liczba ich bowiem
wynosi już przeszło KM)000 i w Macedonji
niepodobna ich wszystkich pomieścić.
Bremen, Nordstrasse 212jI4.
Kandydatura księcia Burban Eddina.
Każdy wtorek, środę, czwartek, sobotę
K o n is t a n t y u o p o l. Urzędowa „.!eui niedzielę:
ueTurque“ zaprzecza pogłoskom, jakoby w
Konstantynopolu bawili delegaci albańsk.
Piękna muzyka.
Nowe tańce
powstańców i odwiedziwszy generała IzzeNa
zabawy
te
zaprasza
lu Baszę pertraktowali z nim o to, by ksią
|
J. Malorny.
żę Burban Eddin przyjął koronę albańską.
Pismo urzędowe powiada, że w urzędowych
kołach o tern nic nie wiadomo.
Pożar fabryki w Moskwie.
Agitujcie
Peters b 11 r g. W Mo s k w i e z u i s zezy ł
za
pożar fabrykę celuloidy Kami oskiego. Do kupuje się najlepiej u
tychczas z pod zgliszczów wydobyto 5 tru
pów i 40 rannych. Pomiędzy rannymi znaj
Dziennikiem
Wilhelmsburg
duje się także właściciel fabryki.
Robotniczym!
obok straży pożarnej.
Slrejk maszynistów okrętowych.
Londyn. Maszyniści węgłowców an
gielskich zażądali podwyższenia zarobków Kartka do zapisania „Dziennika Ro*
botniczego“ na poczcie.
o 30 do 40 marek miesięcznie. Gdy im te
go odmówiono, dzisiaj 2000 rozpoczęło strej
kować.
Nieszczęście w kopalni.
Untergeicfjneter befteltt permit bet bent 5ÜaiferL
Londyn. W kopalni „Tawdor" wWaIji obrywające się kamienie zasypały dwu ^ßoftamt für ba§ 3. SStertelja^r 1914 ein (Sremplat
be§
stu robotników. Po dwudziestogodzinnej
pracy ratunkowej wydobyto wszystkich ży
wych.

V iktoria» Halle
TANIEC

Meble używane
i G. Ähl'a

„Dziennik Robotniczy“

Obrona prawna.

feĄ8 mal roödjentlid) in ^attoroit} D©. erfc^einenb
gum SlbrnmcmentSpreije von 2.40 M. (mit SBotem
gelb 2.82 M.)

Nowa Wieś. Obrony prawnej dla
członków z Nowej Wsi i okolicy będziemy
odtąd udzielać każdy tydzień w piątek po
południu lód godziny 3 do 5-Łej w lokalu
związkowymi w Nowej Wsi, ulica Wlokaslr.
u p. Moila._____________________________

Kolendnrxyk zebrań.
Zaborze»Poręba. Posiedzenie Tow. K P. S.
odbędzie się w niedzielę 21 czerwca na sali
p Seidlera o godz. 5 i pół. Uprasza się o
liczny udział członków oraz zaproszonych gości.

(Nazwisko i adres zamawiającego.)

OtttittHitg.
Dbige

$fg. finb ^eute ridjtig bega^i.., bett.............
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