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CODZIENNY ORGAN POLSKIEJ PARTJI SOCJALISTYCZNEJ
Nr. 188 Katowice, wtorek, 22-go sierpnia 1922 r. Rok 27

Katowice. (AW.) Towarzystwo Lekarzy 
Spółki Brackiej w Województwie Śląskiem (Knap* 
szaftu) postanowiło z powodu nieustępliwości zarządu 
Spółki Brackiej, który honoraria lekarzy podwyż* 
szył od 1. października 1921 rb. do dnia dzisiejszego 
jedynie o 25 proc., zawiesić czynności od wtorku 
godz. 6*tej rano dla kasy Spółki Brackiej. Strejkują 
wszyscy lekarze knapszaftowi Województwa w licz* 
bie 100, tj. przeszło połowa wszystkich lekarzy Wo* 
jewództwa Śląskiego. Szczególną winę porosi dy* 
rektor Zarządu Spółki Brackiej dr. Czapla, któ-ry 
na listy lekarzy wogóle nie odpowiada.

Odezwa lekarzy knapszaftowych.
Następującą odezwę lekarze knapszaftowi wy* 

stosowali do ogółu członków Spółki Brackiej.
Do Związków Zawodowych, do starszych knapsmf 
towych, do wszystkich czV-kdw Spółki (Knarsznft ?)

i ich rodzin.
W najbliższych dniach wybuchnie streik wszvst* 

kich lekarzy przy Spółce brackiej (knapsziftu.) Skie* 
rowany on nie jest przeciw członkom tejże Spółki i 
ich rodzinom, a spowodowany został przez nieprze* 
jednane stanowisko Zarządu Spółki w stosunku do 
zupełnie słusznych żądań ekonomicznych ogółu le= 
karskiego. Od tego dnia ustaje udzielanie pomocy 
lekarskiej za kartkami i każdy zabieg u 
lekarza musi być zaraz opłacany'przez chorego we* 
dług taksy ustalonej przez Związek Lekarzy. W 
zamian chory otrzyma od lekarza pokwitowanie z 
uiszczonej kwoty pieniężnej, która zwraca się, gdy 
knapszaft żądania lekarzy przyjmie.

Bezrobocie nasze podyktowane nam zostało nie 
przez kaprys nasz, nierozwagę lub lekkomyślność a

tern bardziej przez chęć wyzysku, my żądamy >edy= 
nie, aby naszą pracę wynagrodzono według obec* 
nych stosunków drożyźnianych. My mamy prawo 
do żyda jak wszyscy ludzie, aby mieć nasz bvt za* 
bezpieczony i nie cierpieć niedostatku. Zarząd 
Spółki Brackiej uważa jednakowoż, że lekarzowi 
wystarczy, jeśli mu on płaci od 24 do 30 mk. (sto* 
sownie do lat służby lekarza w Spółce) od głowy 
na rok. A obliczywszy jeszcze komorne za gabinet 
lekarski i poczekalnie, wydatki na opał, światło i 
ogromnie drogie instrumenty lekarskie, co lekarz 
pokrywać musi ze swojej własnej kieszeni i co wy* 
nosi 50 proc. obecnych jego zarobków Spółki Brać* 
kiej, wypadnie na głowę na rok 12—15 marek.

Panowie z pewnością n:e uwierzycie, że jest to 
prawdą i zapytacie, dlaczegóż więc płaci się tak wy* 
sokie składki? a wierzcie nam, że prawdziwie tak 
nędzn e jesteśmy wynagradzani.

Żądań:a nasze są bardzo skromne i Wy byście 
się z pewnością mmi nie zadowolili, a pomimo to 
Zarząd Spółki Brackiej odrzuca propozycje nasze 
i od maja zwodzi nas. Nie pozostaje nam więc 
nic innego jak porzucić pracę w Spółce Brackiej.

Zorganizowani robotnicy i pracownicy, miejcie 
w pamięci waszą walkę o byt i dlatego bądźcie wyro* 
zurrrali, jeśli z powodu naszego zatargu z Zarządem 
Spółki Brackiej wymkną dla Was i rodzin Waszych 
pewne niedogodności.

Mamy jednakowoż nadzieję, że przy Waszem 
poparciu uda nam się poprawić nasz byt ekono* 
miczny i w najkrótszym czasie powrócić do pracy ku 
Waszemu i naszemu zadowoleniu.

Związek Lekarzy Spółki Baroki ej.
(Knapszaftu.)

Program pracy Momt&it Graniczne).
Katowice. (Pat.) Objazd granicy przez Ko

misję Graniczną rozpocznie się od dnia 21. sieronia 
rb. i trwać będzie do .12. października 1922 r. w 
następującym porządku:

21 i 22 sierpnia rb. Szywałd, 23 i 14 sierpnia 
Knurów, 25 sierpnia wizytacie na miejscu, 28 i 29 
sierpnia Delbrück, 30 i 31 sierpnia w Makoszowie, 
1 września wizytacje na miejscu potem 10-dniowa 
przerwa aż do 10 września włącznie.

11 i 12 września Zaborze, 13 i 14 września Ruda, 
15 września wizytacje na miejscu, przerwa aż do 17 
września.

18 i 19 września Schiesicngrube (Chropaczów), 
20 i 21 września Bytom, 22 wizytacja na miejscu, 
potem nastąpi 9-cio dniowa przerwa aż do 1 paździer
nika włącznie.

2 i 3 października Blei-Szarlej, 4 i 5 paździer

nika Bytom, 6 do 9 października Radzionków, 10 do 
12 października wizytacje na miejscu. 12 paździer
nika wieczorem odjazd Komisji Granicznej do Wroc
ławia.

Jako eksperci ze stony polskiej zostali mianowani: 
Grupy I (Szywałd Knurów) pp. Busek, p. Dyrektor 
Ryger.

Grupa II (Delbrück, Makoszowy) pp. Rowiński, 
nadradca Czapla. Klenczar, Wiron i Busek.

Grupa III (Zaborze-Ruda) pp. Rowiński, Rudowski, 
Wirion, Jabłoń woski, C capia, Klenczar i Wudoba.

Grupy IV (Schlesiengrube, Blei-Szarlei) pp. Dr. 
Tucholka, Pietrzykowski. Szefer, Hanasiewicz, Czapla, 
Wirion, Rowiński,

Grupa V (Radzionków) pp. Tuehołka, Szefer! 
Czapla, Malewski, Rowiński, Hanasiewicz, Wirion , 
Jabłonowski.

Rokowania Bawarji z Rzeszą.
Berlin. (AW.) Wczoraj rozpoczęły się ro* 

kowania między delegacją rządu bawarskiego, a rzą* 
dem Rzeszy, mające na celu uzupełnienie ugody ber* 
lińskiej. "Delegaci bawarscy przywieźli list prezy* 
denta ministrów Lerchenfelda, w którym tenże wy* 
raża nadzieję, że Rząd Rzeszy spełni życzenia rządu 
bawarskiego, co do ściślejszej interpretacji umowy 
bez potrzeby naruszania jej podstaw. Rokowania 
będą jutro kontynuowane. Wczoraj delegacja ba* 
warska przyjęta została przez prezydenta Rzeszy.

Olbrzymi strejk w Budapeszcie.
Budapeszt. (Pat.) Strejk metalowców w Bu* 

dapeszcic objął 40 tysięcy pracowników.
Royja zawiera sojusz z Niemcem»*

Londyn. (AW.) Korespondent „Timesa“ do* 
nosi z Rygi, że Cziczerin i Litwinow pertraktują 
obecnie z rządem niemieckim o zawarcie sojuszu. 
Dawniejsze umowy między Rosją a Niemcami będą 
unieważnione, a podpisanie nowej umowy ma nastą* 
pić niezadługo.

Protest przeciw wyrokowi na esc rów.
Berlin. (Pat.) Socjaliści większości i nie za* 

wiś li przygotowują na wtorek manifestację protestu* 
jącą przeciw moskiewskiemu wyrokowi.

Warszawa. (AW.) Prezes ministrów No* 
walc przyjął w sobotę posła polskiego w Pradze 
Piltza i omawiał z nim sprawę Jaworzyny oraz nie* 
uregulowaną sprawę mniejszości narodowych na 
Śląsku Cieszyńskim.

Warszawa. (AW.) Prezes ministrów złożył 
w sobotę wizytę generałowi włoskiemu Romei, przy, 
jął szefa francuskiej misji wojskowej Duponta oraz 
posła Finlandji.

Protest szwajcarskich socjalistów.
Berno Szwajcarskie. (Pat.) Związek syn, 

dykalistów szwajcarskiej part]i socjalistycznej wy. 
słał do Moskwy depeszę, protestującą przeciwko ze, 
słaniu na Sybir gruzińskich więźniów politycznych. 
Związek domaga się, aby w imieniu prolet rjatu cof» 
nięto to zarządzenie.

Ludność Czechosłowacji*
Berno Morawskie. (W. B. K.) Urząd sta* 

tystyczny podaje wynik spisu ludności w Czechosło* 
wacji. Według tego spisu Czechosłowacji liczy: 
8,759,186 Czechosłowaków, 3,122,390 Niemców, 
745,935 Węgrów, 75,656 Polaków. 459.463 Rosjan, 
180,332 żydów, 23,235 osób innych narodowości.

Drobne wiadomości.
Warszawa. (AW.) Czynione są przygoto 

wania do zestawienia budżetu na rok 1923.
Warszawa. (AW.) W sobotę Naczelnik Pań, 

stwa przyjął delegację Jugosławji z Simiczem na 
czele.

Warszawa. (AW.) Rada ministrów omawia, 
ła w piątek projekt ustawy o uposażeniu urzędników 
państwowych w związku z drożyzną. Narad nie 
ukończono. i

Każda konstytuanta, t. j. zgromadzenie wybit, 
nych przedstawicieli ludności, mające opracować for« 
my ustroju konstytucyjnego, odgrywa w życiu da* 
nego : raju rolę doniosłą, epokową. Cóż dopiero, 
gdy chodzi o Polskę, zmartwychwstałą po wieko* 
wej niewoli i po zrzuceniu potrójnego jarzma na* 
jazdu?

Gdy w lutym 1919 r. zebrał się Sejm ustawo* 
dawczy powołany do życia przez Rząd Ludowy toW. 
Moraczewskiego, Polska nie miała ani granic pań* 
stwowych, ani armji, ani organów administracyjnych.
I z góry było rzeczą przesądzoną, że temu Sejmowi 
przypadnie w udziale daleko trudniejsze zadanie, 
aniżeli konstytuantom innych krajów: Sejm ten miał 
stworzyć nictylko konstytucję, ale ponadto same zrę* 
by państwowości polskiej.

A dalej szło o to, by Polsce nictylko nadać 
formy państwowe, nictylko przyodziać ją w sukienkę 
prawną, lecz wlać w Polskę ducha nowoczesnego 
państwa, ktoreby mogło godnie stanąć w jednym 
szeregu z kulturalnemi państwami Zachodu. Nap* 
leżało dogonić Europę, gdyż Polska, gnębiona przez 
zaborców, była z konieczności zacofana w rozwoju, 
a przytem odziedziczyła tyle przeżytków z przeszło* 
ści, a po swych ciemięzcach tyle wad, nieodłącznych* 
od życia w niewoli, że obok formy prawno*pań- 
stwowej, obok armji, urzędów itp. — trzeba było 
wypełnić Polskę żywą treścią społeczną, trzeba było 
także dokonać duchowego zjednoczenia dzielnic i 
moralnej dezinfekcji całej Polski.

Tak wielkim a trudnym zadaniom mógłby spro* 
stać tylko Sejm, składający się w większości z ludzi 
szczerze demokratycznych, rozumiejącycch ducha 
czasu, dążących nie do odbudowania Polski z przed 
wieków, lecz do budowania Polski nowej, Polski 
20=go stulecia.

Niestety Sejm wybrany pod hasłem adoracji dla 
Paderewskiego i zupełnego oddania się Entencie, a 
nie stworzenia nowoczesnej Polski demokratycznej 
— dał pokaźną ilość karłów, sobków, cietnnoduchów 
wsteczników. Znalazła się na prawicy sejmowej 
jako najsilniejsze stronnictwo, part ja zwącą się „na* 
rodowo*demokratyczną“, która jeszcze w r. 1914 
wierzyłaby raczej, że za 5 lat zasiądzie na uczcie u 
Belzebuba, aniżeli w Sejmie Polski niepodległej.

Do Sejmu wszedł wprawdzie znaczny zastęp po 
słów chłopskich, odpowiadający sile liczebnej wło* 
ścian w Polsce, ale okazało się, że jest to element, 
dbający przeważnie o swe własne interesy materjal* 
ne i czuły na własne tylko krzywdy. Walcząc ener* 
gicznie i słusznie przeciwko przywilejom obszar* 
niczym, dążąc po przez ustawę o reformie rolnej do 
naprawienia wiekowych krzywd, ciążących na lud* 
noś ci włościańskiej i stworzenia własnego warsztatu 
pracy — posłowie chłopscy w b. wielu wypadkach 
szli ławą razem z obszarnikami i fabrykantami, a 
przeciwko robotnikom, a nawet (jak w sprawie wol* 
nego handlu, walki z lichwą i list państwowych w 
ordynacji wyborczej) przeciwko najszerszym ma* 
som ludności miejsk ej. Dzięki swemu naogół nis* 
kie mu poziomowi umysłowemu i niewyrobieniu po* 
litycznemu, drobna tylko część posłów chłopskich 
czynna była w pracach sejmowych, zwłaszcza wi 
dziedzinie prawnej, finansowej, oraz polityki zagra* 
nicznej. To samo zresztą powiedzieć można o stron* 
nictwach prawicy, któreto dlatego tylko robią wra* 
żenie bardziej ruchliwych, aniżeli partje chłopskie, 
że posiadają trzydziestu kilku księży, którzy oprócz 
głosowania mogą jeszcze przemawiać na rzecz re* 
akcji.

Bądź co bądź jednak posłowie chłopscy, zdając 
sobie sprawę z doniosłych zmian, jakie zaszły Wi 
Polsce odrodzonej na korzyść upośledzonej do nkv



Z Tymczasowe; Rady Wojewódzkiej.dawna warstwy włościańskiej i z jej rosnącej siły 
ekonomicznej — odczuwają dobrodziejstwo państwo* 
wości polskiej i — wbrew prawicy endeckiej — w 
sprawach ogólno*państwowego znaczenia dotrzymu
ją kroku dempkracji miejskiej.

Nic tedy dziwnego, że przy takim składzie więk* 
jzości sejmowej, sprawy, dla których właśnie povw 
łany został Sejm, traktowano po macoszemu. Kona 
stytocję uchwalono dopiero na początku trzeciego 
roku istnienia Sejmu* a do dnia dzisiejszego nie u- 
chwalono ustaw przewidzianych’ w konstytucji* a 
bez których ona nie może wyjść w życie. I żadne 
ze stronnictw tego Sejmu konstytucyjnego — z wy* 
jątkiem socjalistów — nie okazało dotychczas nąj* 
mniejszych wyrzutów- sumienia konstytucyjnego, wy
bierając się do nowego Sejmu w poczuciu spełnio
nego obowiązku.

Ale zato, gdy zdawało się reakcji, że można bę* 
dzie podstawić nogę Piłsudskiemu, lub utworzyć 
rząd reakcyjny na czas wyborów — jakże gorliwie 
zabrali się do pracy endeccy profesorowie i prawni* 
cy, by obdarzyć Polskę „trzecią" konstytucją, kłó* 
cącą się z obiema siostrzycami i powiększającą zamęt 
konstytucyjny.

Tak samo większość sejmowa nie okazała naj
mniejszego poczucia prawa i godności narodowej, u* 
trzymując w mocy najgorsze artykuły kodeksu car* 
skiego i pielęgnując wszystkie przyżytki dzielnicowe 
z okresu niewoli.

Gdy przejdziemy do. spraw politycznych, to i 
tu uderza krótkowzroczność i niefrasobliwa lekko* 
myślność, z jaką traktowano sprawę Galicji iWscho* 
dniej, t. zw. kresów, oraz wogóle mniejszości narotio* 
wych. Pod tym względem ustawa o ordynacji wy* 
borczej, wysnuta z mózgów ende cko*p ias to wych jest 
klasycznym dowodem ślepoty politycznej, której 
smutne następstwa okażą się już w nowym Sejmie.

Pod względem reform społecznych Sejm istot* 
nie uczynił wiele. Uchwalono ustawy o reformie 
rolnej, o 8*godz. dniu pracy, o Kasach Chorych, o 
Komisjach rozjemczych w rolnictwie, o urlopach ro* 
botniczych. Ale i tu należy pamiętać, że reforma 
rolna przeszła jednym głosem większości, że refor* 
my na korzyść robotników zaprowadził był rząd tow. 
Moraczewskiego, której Sejm tylko rozwinął i za* 
twierdził, że mimo przyjęcia tych ustaw reakcja to* 
czy zażarty bój o osłabienie ich wartości i stopnia* 
we unicestwienie. Są to więc zdobycze doniosłe, 
które jednak wydarto przymusem reakcji i w obronie 
których w dalszym ciągu trzeba będzie walczyć.

W sprawach finansowych większość sejmowa 
była zupełnie biernie i zawsze tylko potakiwała 
ministrowi skarbu, będącemu w danej chwili u wła* 
dzy. A ponieważ skarbem polskim rządzili sami 
endecy (z wyjątkiem p. Bilińskiego, który długo się 
nie utrzymał), przeto nic dziwnego, że stan skarbu 
naszego jest tak opłakany. Jedynie dwa razy za* 
panowało ożywienie „finansowe" w Sejmie: gdy 
rozprawiano o daninie i chłopi uważali siebie za 
„pokrzywdzonych", oraz w namiętnym sporze o mo* 
nopol tytoniowy z ks. Adamskim na czele kruszyli 
kopje w obronie fabrykantów tytoniowych.

Na tern moglibyśmy zakończyć nasz pobieżny 
rzut oka na działalność Sejmu. Ale dla zaokrąglę* 
nia profilu nie możemy pominąć milczeniem! naj*i 
bardziej odpychającego rysu konstytuanty polskiej, 
który zapewne najwięcej przyczynił się do obniżę* 
nia jej powagi wśród najszerszych mas społeczeń* 
stwa.

Oto powojenna demoralizacja, grasująca zresz* 
tą na całym świecie, znalazła "podatny, zbyt podatny 
grunt na terenie sejmowym. Młody parła me nta* 
ryzm polski okazał się zarażonym okropnym trądem 
korupcji. Łatwe robienie „interesów" i szybkie 
wzbogacanie się stało się jedynym programem dzia* 
ialności wielu posłów.

Tę zarazę w interesie czystości życia politycz* 
nego trzeba będzie w okresie wyborczym gorącym 
wypalać żelazem. J. M. B.

Strep w Bielsku-Białej.
Strejk trwa dalej. Do strejku przyłączyli się 

żywiołowo robotnicy z chadeckich Związków za* 
wodo wych. wbrew swoim sekretarzom, którzy tuż 
nrzcd strajkiem namawiali robotników do łam is trój* 
koswstwa. Kiedy zobaczyli, że robotnicy wbrew 

ffch życzeniom solidaryzują się z całą masą robotni* 
fezą, wówczas, chcąc ratować sytuację, przyszli na 
«bnmk. robotnicze i oświadczyli, że też są za strej*
»dem.
li SPfe ŚHoEle odbyła się pierwsza konferencja ze 
zwfaz&fetn fab*7fc*ntów w sali magistratu w Bielsku. 
Naloonfeyencß bnrfi obecni starosta bialski i bielski, 
\joraz praedstawioele władz województwa śląskiego,
(i krakowskiego. Ze stany, klasowych «ariązkówś 
(byfc> J5 przedrtKWtete^i o:*az prry^yS pb.

Katowice. (Pat.) Szesnaste posiedzenie Tym* 
czasowej Rady Wojewódzkiej, które odbyło się dn. 
16. sierpnia 1922 r. zagaił p. Wojewoda Rynier o 
godz. 10 min. 45.

Naczelnik Wydziału Oświecenia Nublicznego p. 
dr. Kopiec referował o projekcie rozporządzenia w 
przedmiocie mianowania rektorów, nauczycieli, oraz 
o projekcie rozporządzenia o języku wykładowym 
w szkołach publicznych Województwa Śląskiego. 
Projekty uchwalono.

Starszy radca Województwa p. dr. Dąbrowski 
referował projekt rozporządzenia w przedmiocie 
utworzenia komisji do badania cen. Komisja ma się 
składać: z 1 przedstawiciela Województwa, po 1
przedstawicielu miast, gmin i starostw, 3 przedsta
wicieli zawodowych związków robotniczych, 1 przed* 
stawiciela związku pracodawców, 2 przedstawicieli 
kupiectwa i rękodzielnictwa i 2 przedstawicieli roi* 
nictwa. Uchwalono projekt według przedłożenia.

W dalszym ciągu referent Wydziału Pracy i 
Opieki Społecznej p. Koj referował po kolei o kil* 
ku projektach rozporządzeń w przedmiocie ubezpie* 
ezeń socjalnych. Projekty te wszystkie uchwalono.

Wszędzie chodziło o przystosowanie norm do 
obecnej podupadłej waluty niemieckiej; w Niem* 
czech wydano już także podobne postanowienie.

Następnie uchwalono wniosek Komisji Skarbo* 
wo*Budżetowej w sprawie ustalenia norm gospodarki 
Urzędu Wojewódzkiego. *

Dalej radzono o przeniesieniu szkoły rolniczej 
z Bydgoszczy do Cieszyna, o czem referował obszer* 
nie p. adwokat Wolny a następnie prof. Dr. Rylski. 
Dyskusja była obszerna, po której uchwalono 4 
wnioski, wzgl. rezolucje: 1) Tymczasowa Rada Wo* 
jewódzka zgadza się na przeniesienie państwowej

Rogacki, sekretarz enpeerowców, i po długich tar* 
gach dopuszczono p. Kosarza, warchoła kleryka!* 
nego. Kler kali bowiem nie stawiali żądań i nie 
mają czego bronić. Sekretarz enperowców oświad* 
czyi się za żądaniem klasowych Związków zawód o* 
wych.

Endecki „Goniec Krakowski" ochrzcił w notatce 
o konferencji to w. Sokołowskiego żydem i hucznie 
ogłosił ten świstek endecki, że strejk się załamał, 
bo socjaliści nie chcieli dopuścić do pertraktacji kle* 
rykałów. Śmiać się można — robotnicy tutejsi ino* 
gą bez pp. Kosarzy, Januszów i Pyszów trwać W 
strejku bardzo długo; i do pomocy „Gońca" endec* 
kiego nie potrzebują.

Najlepszy dowód, do czego endecka klika dąży, 
to fakt, że fabrykanci wzięli w obronę swoich adhe* 
rento w klerykalnych i grozili zerwaniem konferencji, 
o ile klerykalne benjaminki kapitalistyczne nie zasią* 
tią do stołu. My wiemy, że dążeniem robotników 
bez względu na polityczne przekonanie jest wygrać 
strejk. Lecz dążeniem klerykalnych agitatorów i 
endeckich oszustów jest złamanie strejku za pomocą 
zbałamucenia tych kilkudziesięciu robotników. — 
Warcholstwu z lewa i prawa klasa robotnicza się 
jednak potrafi przeciwstawić jak należy.

Konferencja we środę się nie zakończyła, lecz 
to w. Sokołowski utrącił przynajmniej p. Bartońca, 
który chciał udawać inspektora pracy a był inspek* 
torem policji, jak tu to powiedział to w. Sokołowski.

We czwartek o godzinie 10 rano na placu BI i* 
chowym odbył się drugi z rzędu olbrzymi wiec ro* 
botników strajkujących. Sprawozdanie z przebić* 
gu dotychczasowej konferencji złożyli w języku poi* 
skim to w. Sokołowski, w języku- niemieckim tow. 
Dziki. Przemawiali również ob. Rogacki, sekre* 
tarz enperowców, tow. Papla, tow. Kręcz mer i tow. 
Mędrzak. Uchwalono zaostrzenie strejku w sobotę, 
o ileby konferencja we czwartek nie przyniosła po* 
żądanych rezultatów. Zapał strajkujących do dal* 
szej walki jest bardzo dobry.

Przegląd polityczny.
Z Ligi Narodów.

Sąd rozpatrujący z ramienia Ligi Narodów zaża* 
lenie Francji na postępowanie Biura Międzynaro* 
tiowego Pracy, a mianowicie przekraczającego kom* 
potencje swoje przez fałszywą interpretację ustawmy 
Ligi Narodów — zebrał się w Hadze i zażalenie 
Franęji rozpatrzył. Chodziło, jak wiadomo o to, 
czy Biuro Międzynarodowe Pracy słusznie zajmuje 
się sprawami pracy na wsi, czy słusznie rozszerza 
ustawy i konwencje pracy na stosunki wiejskie. Re* 
akcyjna Izba francuska poparła stanowisko del ega* 
cji rządu francuskiego na zeszłorocznym kongresie 
Biura w Genewie. Sąd (Haute*Gour de Justice) za
siadający w Hadze pod przewodnictwem Holendra 
p. kodera, wysłuchał rzecznika pretensji francu* 
skich profesora paryskiego Geouffre de Lepradelle, 
wysłuchał też Alberta Thomasa i odrzucił żądanie 
Francji. Dwu sędziów Weiss (Francuz) i Negelesco 
(Rumun) zgłosili votum separatum. Orzeczenie za
padło siedmiu głosami przeciwko dwom. Albert 
Thomas wygrał wielką sprawę przeciwko obszarni* 
kom i ich politycznym agentom swojego kraju. O* 
głoszą go za „bolszewika, żyda i masona". Była 
jeszcze druga kwcstja, zgłoszona również przez rząd 
francuski. A mianowicie, czy słusznie czyni B. M. 
Pracy zajmując się sprawami produkcji rolnej. Al* 
bert Thomas oświadczył, że nie zajmuje się spra* 
wami produkcji rolnej; że w tej kwest ji w wypad* 
kach wątpliwych porozumiewa się z Instytutem Roi* 
nym w Rzymie. To też sąd wypowiedział się wi 
ducha oświadczenia tow. Thomas'a.

szkoły rolniczej z Bydgoszczy do Cieszyna i na 
oddanie tej szkole domeny Hermanice; 2) Wybrać 
Komisję, która ma zbadać czy i ile, Skarb Woje* 
jewództwa Śląskiego ma dopłacić na urządzenie i 
utrzymanie tej szkoły; 3) Wezwać p. prezesa Sądu 
Apelacyjnego, aby przy pomocy znawców prawa 
austrjackiego zbadał prawny stosunek domen na 
Śląsku Cieszyńskim, czy one są własnością państwa, 
czy też Województwa Śląskiego; 4) Ustanowić ko* 
misarza, któryby dopilnował założenia Izby Roi* 
niczej.

Projekt rozporządzenia w sprawie ściągania po, 
datków od osób wyprowadzających się z obszaru 
Województwa Śląskiego za granicę państwa, prze* 
kazano po krótkiej dyskusji do Komisji Legislatyw* 
nej.

Następnie uchwalono zgodę na rozciągnięcie u* 
stawy z 19. maja 1920 r. o Pocztowej Kasie Osz* 
czędności na obszar całego Województwa.

Dyrektor gimnazjum p. Dr. Popiołek zgłosił 
nagły wniosek o dokupienie domu dla gimnazjum w 
Cieszynie. Gimnazjum to jest państwowe i dla* 
tego uchwalono zwrócić się do Rządu Centralnego 
w tej sprawie i przekazać załatwienie jej p. Dyrek* 
torowi Popiołkowi.

W sprawie ujednostajnienia opodatkowania pro* 
dukeji węglowej w Polsce uchwalono jia wniosek 
p. Konsula Kowalczyka zwrócić się do Ministerstwa 
Skarbu.

Wkońcu uchwalono wniosek ks. prof. Brzóski, 
żądający wyznaczenia zaliczki na dokonanie napra* 
wy dróg w powiecie Cieszyńskim.

O godz. 3,30 p. Wojewoda posiedzenie zakon*
czyi.

Konferencja międzynarodówek.
1. października zbierze się w Paryżu konferen* 

cja przedstawicieli trzech międzynarodówek orga* 
nizacjV robotniczych: międzynarodówki drugiej (Lon* 
dyn), międzynarodówki wiedeńskiej oraz międzyna* 
rodów ki zawodowej (Amsterdam). Konferencja ta 
ma przygotować kongres międzynarodowy socjali* 
styczny (bez udziału komunistów.) Do tego czasu 
ma się ostatecznie dokonać fuzja dwu partji so cja* 
listycznych niemieckich; oddawna już dojrzałe w 
masach robotniczych, połączenie to jest tylko kwe* 
stją czasu. Z tą chwilą obie międzynarodówki loń* 
dyńska i wiedeńska połączą się znowu w jedną i z 
całą siłą przeciwstawią się międzynarodówce mos* 
kiewskiej. Konferencja paryska może odegrać wieI* 
ką i ważną rolę w historjii proletarjatu europej* 
skiego".

Wielkie wiece robotnicze.
W Pradze z okazji konferencji drugiej między* 

narodów ki odbył się wielki wiec, na którym prze ma* 
wiali: Nemec, Mac Donald (od Anglików), Vander* 
velde (Belgja), Wells (Niemcy), Vliegen (Holandja), 
Anderson (Danja.) Mówcy zajmowali się w prze* 
mówieniach swoich kwestją odszkodowań, przy* 
czem Vandervelde nadmienił, że odszkodowania mo= 
gą być wypłacone tylko na drodze pożyczki mię* 
dzynarodowej. Mac Donald — mówił o wojnie i 
kapitalizmie. Kapitalizm sprowadził wojnę ale Eu* 
ropy odbudować nie potrafi. Nie potrafi nawet od* 
budować zniszczenia, dokonanego przez wojnę, ile 
że jego polityczni przedstawiciele od 4 lat usiłują 
odbudować Francję i Belgję —i nic nie zdziałali. 
Protestowano też energicznie przeciwko wyrokom 
moskiewskim. Holender tow. Vliegen zauważył, 
że socjalizm nie walczy już dzisiaj o te czy inne re
formy a o całość: o urzeczywistnienie wolności i 
prawa!

Międzynarodowa unja parlamentarna*
Wiedeń. (Pat.) „Neues Wiener Tagblatt“ do* 

nosi z Genewy, że międzyparlamentarna unja odbę* 
dzie 20. kongres we Wiedniu w czasie od 28—30 
bm. Z liczby 26 grup narodowych, należących do 
unji, przyrzekło udział w kongresie 28 del. W tym ro* 
ku prezentowaną będzie na kongresie po raz pier* 
wszy południowa Ameryka, a także po raz pierw* 
szy po wojnie mają przybyć delegaci francuscy. Z 
państw pozaeuropejskich wezmą udział Stany Zje* 
dnoczone, Kanada i Japonja. Kongres będzie się 
zajmował sprawami rozbrojenia, ochroną mniejszo* 
ści i kontrolą polityki zagranicznej przez parła men* 
ty. Ma być także dokonany wybór nowego prezy* 
denta, gdyż prezydent dotychczasowy Heardak któ* 
ry pełnił te funkcję od 10 lab — ustępuje; z powodu 
podeszłego wieku.

Polacy wezmą udział w zebraniach prywatnie.
Kongres monarchistów rosyjskich.

Wiedeń. (Pat.) Według doniesień z Berlina, 
we Wrześniu ma się odbyć w Wiesbadenie kongres 
rosyjskich monarchistów, na którem będzie omawia* 
ny manifest wielkiego księcia Cyryla, występującego 
obecnie w charakterze pretendenta do tronu rosyj* 
skiego.

380.000 bezrobotnych w Czechach.
Praga. W zakładach witkowickich, z któ* 

rych zwolniono już 500 robotników, zapowiedziano 
dalsze zwolnienie 1000 robotników. Ogólna licz* 
ba bezrobotnych w Czechosłowacji wynosi 380 tys.

Faszyści we Włoszech.
Faszyści żądają rozwiązania Izby deputewa* 

nych. Sekretarz generalny na konferencji w Me* 
djolanie oświadczył, że faszyści staną się podporą



rządu, albo też zajmą miejsce rządu. Tylko wy«* 
bory mogą wywalczyć dla faszyzmu odpowiednie 
przedstawicielstwo w, Izbie odpowiadające sile fa* 
szyzmu we Włoszech.

Lord Northcliff.
Zmarł lord Northcliff urodzony jako Harms*» 

worth, niedawno obdarzony tytułem lorda, najpo* 
tężniejszy dziennikarz angielski. ' Brat jego nosi 
tytuł lorda Rothermere. także przedsiębiorca dzień* 
nikarski. Przed wojną Northcliff był tylko wiel* 
kim lewiatanem handlu dziennikarskiego, właścicie* 
leni Times'a i Daily Mad i wielu, wielu innych dzień, 
ników angielskich, amerykańskich. Podobno był 
współwłaścicielem... „Nowoje Wrernja" (przed u* 
padkiem caratu.) Trząsł opinją angielską. Wojna 
uczyniła z niego wielkiego polityka: przyjaciel Lloyda 
George'a został szefem propagandy wojennej an* 
gielskiej i zagranicznej. Podobno położył na tern 
polu olbrzymie zasługi. Po wojnie poróżnił się z 
Lloyd Georgem i odtąd zaczął pracować na jego 
zgubę, jak dotąd bez powodzenia. „Times" — pod* 
trzy mywał politykę francuską raczej, aby tylko szko* 
dzić Lloyd George'owi. Ten, mszcząc się, nazy* 
wał Northcliffa i naczelnego redaktora „Times'a" 
Steed'a — „wyjącemi psami" (tak publicznie — w, 
Genui.) Po wojnie Northcliffe objechał wszystkie 
kolon je angielskie, organizując wszędzie opinję pu= 
bliczną. Tknięty paraliżem został przywieziony do 
Londynu i zmarł. Liczył lat 57.

$
ffrowlncfa pruska „Posen — Wesipreussen“.

Berlin. Niemcy utworzyli z pozostałych części 
Poznańskiego i Prus Królewskich prowincję „Posen- 
Westpreussen* z siedzibą w Pile. Skrawki byłych 
Prus Królewskich, które leżą na wschodnim brzegu 
Wisły, a które przy niemczech pozostały, przyłączono 
do Prus Wschodnich.

Dział g©sp@darczy
Produkcja węgla w polskiej części Górne

go Śląska. W polskiej części Górnego Śląska wy
dobyto ogółem od 1. do 23. lipca rb. (z wyjątkiem 
kopalni państwowych) 1.381.815 ton węgla, co odpo
wiada przeciętnej produkcji dziennej 73.194 ton. 
Ogółem wysłano 1.266.445 ton, z tego pozostało 
w polskiej części Górnego Śląska 48.209 ton, wywie
ziono do Polski 278.000, do Niemiec wysłano 281.989 
ton, zagranicę 246.257 ton. Wagonów zażądano 
134,741, dostarczono 93.944. Zapasy węgla wynosiły 
w końcu pierwszego tygodnia lipca 356,134 ton, w 
końcu trzeciego 468,270 ton.

Produkcja węgla na niem. Górnym Śląsku. 
W tygodniu od 6. do 12. sierpnia wynosiła ogólna 
produkcja w niemieckiej części Górnego Śląska 
176.753 ton. Z tego użyto na potrzeby własnego 
przemysłu kopalnianego 13.548 ton, na deputaty dla 
pracowników 3.373 ton. Ogólna wysyłka koleją 
główną wynosiła 118.341 ton. Z tego pozostało na 
niemieckim obszarze górnośląskim (nie licząc węgla 
dostarczonego kolei i wysyłek drogą wodną) 10.814 
ton, podczas gdy do reszty Niemiec (włącznie węgla 
dostarczonego kolei i wysyłek drogą wodną) 107.527 
ton. Do krajów zagranicznych nie uskuteczniano 
żadnych wysyłek. Ogólna wysyłka drogą wodną 
wynosiła 8.200 ton, kolei dostarczono 13.394 ton. 
Na zwałach pozostało pod koniec tygodnia. 60.216 
ton. Zapotrzebowanie wagonów kolejowych wyno
siło 15.905, dostarczono 14,o80, nie dostarczono 1.025 
wagonów czyli 6,4 procent.

Z życia parfp.
Zawodzie. Na zebraniu filijnem PPS. w Za* 

wódziu dnia 13. 8. wybrano nowy zarząd, który się 
pkłada z następujących towarzyszów: I. przewodu. 
Paw liczek Karol, II. przew. Smolarczyk Józef, ulica 
Krakowska 143; I. sekretarz Jaromin, ul. Wodna 5; 
II. sekretarz Pszczoła Franc., Krakowska 92; I. kasjer 
Pszczoła Augustyn, ul. Jana 13; II. kasjer Gajda Ed* 
ward, ul. Jana 10. Rewizorzy: Brzezina, Podeszwa. 
Ławniki: Horzela i Zorankowski.

Następnie uchwalono następującą rezolucję:
Protestujemy energicznie przeciwko tak wyso* 

łciemu cłu, nałożonego na towary, bez których ro* 
botnicy nie mogą się obyć, a których w Polsce i (Wo' 
jewództwie Śląskiem niema. Tak samo protestuje* 
my i żądamy, ażeby lepiej przypilnowano granicy 
nowej, na której kwitnie przemytnictwo w całej 
sile i to nawet w biały dzień, na co możemy służyć 
dowodami,

Załęże. W czwartek, dnia 10=go sierpnia rb. 
odbyło się na sali p. Ebla zebranie sekcji kobiet. O 
godiz. 4 i pół zagaiła przew. tow. Drożdżka zebranie. 
Ponieważ oczekiwanego referenta naraz te jeszcze nie 
było, referowała tow. Dr. Nareszcie przybył tow. 
Bobek, któremu po referacie tow. Dr. udzielono 
głosu. Tow. Bobek w swym referacie zrozumiale 
zebranym wyjaśnił nasz program P. P S. w porów
naniu z programem innych partji. Zebrani z wy* 
kładu bardzo byli zadowoleni o ązem świadczyło, że 
goście, których przyprowadziły nasze 'towarzyszki 
wszyscy przystąpili do naszych szeregów sekcji ko* 
biet. Później nastąpił wybór sekretarki, którą zo* 
stała tow. Węgrzynkowa. Okrzykiem na cześć se* 
kcji kobiet zebranie zamknięto. Sekr.

Lipiny. W dniu 9. bm. odbyło się zebranie 
sekcji kobiet. Przy napełnionej sali u p. Machonia

„zagaiła przew. tow. Chwaszczowa zebr. Po prze* 
czytaniu protokółu i wygłoszeniu porządku dzień* 
nego udzieliła przew. do wykładu głos naszej starej 
bojowmczce tow. Drożdżce, która w treściwych sło* 
wach wyłuszczyła zebranym obecną sytuację po li* 
tyczną i gospodarczą. Przemawiała także o za* 
chciankach kleru, reakcji i ich popleczników. Pods 
czas wykładu chciał jeden z obecnych urzędników 
policji zebraniu przeszkadzać, co mu się jednakowoż 
nie udało, ponieważ obecni towarzysze mu należytą 
odprawę dali. Do dyskusji nikt się nie zgłosił.

Na członków dała się większa liczba kobiet za* 
pisać. Okrzykiem na cześć ruchu kobiecego i PPS. 
zebranie zamknięto. Sekr.

Radoszowy- W niedzielę, dnia 13. bm. zwo* 
łano u nas zebranie PPSi. i Zw. Mł. Rob. „Siła", na 
którem referowali ttow. Gogolin i Majer. Sala 
była tak napełniona jakby gdzieś na wielkim wiecu, 
koło 400 słuchaczy było obecnych. Tow. Muske* 
tosz zagaił zebranie udzielając głosu ref. tow. Go* 
golinowi, który wytłómaczył nam jaką rolę odgrywa 
p. Korfanty i co on znaczy dla robotnika śląskiego.

Zebrani ogromnemi krzykami odpowiadali re* 
ferentowi „precz z Korfantym!"

W dyskusji przemawiał tow. Nowak o przygoto* 
waniu się do przyszłych wyborów. Słowa te po* 
parł tow. Rudek udzielając zarazem głosu tow. Ma* 
jerowi z „Siły" który w półgodzinnej mowie naj* 
pierw przedstawił nam co jest Z. Mł. R. „Siła" i 
na co się nasza młodzież w tej nowej organizacji 
ma skupiać. Określając naszym młodym robotni* 
kom ich dotychczasowe życie: i jakiego my się doma 
gamy.

Młodzież nasza z zadowoleniem zaraz przystą* 
piła do wyboru Zarządu, który się składa na* 
razie z następujących ttow.: Wiertelorz, przew.; Pa* 
weł Nowak, sekr.; Dewar Józef, skarbnik. Przy 
drzwiach urządzono składkę na jednego powstańca, 
który straciwszy nogę, nie potrafi sobie zapracować. 
Składka przyniosła 250 marek. Na cel nasze! „Si* 
ły także zebrano 183 mk., za co bardzo dziękujemy.

Tow. Majer swoje wywody zakończył okrzy* 
Idem na cześć PPSi, i Z. Mł. Rob. „Siła".

Odśpiewaniem „Czerwonego sztandaru" zebra* 
nie zamknięto. Sekretarz.

Z żyda Z. Ml, Rob. „Siła“.
Giszowiee. W wtorek dnia 15. bm. odbyło się 

zebranie Zw. Mł. Rob. „Siła". Na porządku dzień 
nym był wykład tow. Kubiczka, dyskusja, wybór za* 
rządu i iwolne wnioski. Tow. Kubiczek w krótkich 
słowach wytłómaczył obecnym zasadę tegoż związku 
młodzieży i wskazał im drogę do łączenia się w 
„Sile."

Z wie lidem zadowoleniem przyjęto wykład, po* 
czem w dyskusji zabrał głos tow. Chroszcz. Na* 
stępnie przystąpiono do wyboru zarządu, do którego 
weszli ttow. Piecha Paweł jako I. przew. ul. 3*go 
maja; Górecki Piotr, jako zast. przew., ulica Hallera, 
Kapica Jacenty, sekretarz, ul. Mielęckiego nr. 8; Ka* 
pica Józef, zast. sekr., ul. Mielęckiego nr. 8; Richter 
Antoni, skarbnik ul. Warszawska; Zok Wiktor, zast. 
skarbnika, ul. Mystowicka. Książek Franciszek i Ja* 
rek Paweł rewizorzy kasy. Na kierownika oddz. 
sportowego wybrano tow. Piela Pawła. Na pod* 
kierowników ttow. Wilk Stanisław! i Cieślok Józef. 
Dni i godziny ćwiczeń sportowych są: poniedziałek i 
czwartek o godz. 6 wieczorem. Zebrano na cel 
naszego młodego ruchu przy zabawie tanecznej sek* 
cji kobiet 596 mk., zaco wszystkim składamy ser* 
deczne dzięki. Dziękujemy tak samo tow. Wróblo* 
wi i Kapioowi którzy nam w zwołaniu naszego ze* 
brania byli przychylnymi. Sekretarz.

ruchu zaw©d®weg®. h
Golejów* W niedzielę, dnia 13. bm. odbyło się 

w naszej miejscowości zebranie CZZP. u p. Kałuż* 
inej, na którem referował tow. Żyłka. Przew. tow. 
Konka zagaił zebranie i oddał głos ref. tow. Ż. 
który mówił na temat jak należy się szykować do 
bliskiej akcji wyborczej. Następnie odbyła się a* 
gitacja za „Gaz Rob." w której my uzyskali 11 no* 
wych abonentów. Na kolportera obrany został 
tow. Józef Ogon.

W końcu tego zebrania uchwycono następującą 
rezolucję: My zebrani członkowie CZZP. filji Go*
lejów, żądamy od głównego Zarządu CZZP. aby 
tenże w przyszłości już 5 dni przedtem ogłaszał ze* 
brania w kaledarzyku zebrań, ponieważ otrzymuje* 
my czasami nasze pismo z opóźnieniem 2 do 3 dni z 
powodu czego towarzysze nasi późno się o zebraniu 
informują i na takowe przybyć nie mogą.

Żądamy przedewszystkiem stanowczo poprawy 
zarobkowej o 100 proc. co dopiero będzie się rów* 
nało fatalnie wzrastających cen za żywność i odzież. 
Okrzykiem „niech żyje sprawa robotnicza" zebra* 
nie zamknięto. Sekretarz.

Czarny Las. W niedzielę, 13. b. m. o godzinie 
2 po poi. odbyto się tutaj zebranie CZZP. przy u* 
dziale 40 członków celem założenia miejscowej filji 
C. Z. Z. P.

Tow. Salomon Jan II otwarł zebranie i natimüe^ 
nił, że kiedy Z. Z. P. sobie założyło osobną filję 
to my członkowie C. Z. Z. P. taksamo możemy zbu*- 
dować sobie filję przed siebie.

Do fijji Wireckiej nadal należeć nie chcemy* dla* 
tego że niema tam dostatecznego porządku.

Następnie przemawiał tow. Rusin z Bielszowic 
zachęcając wszystkich członków, aby się mocno on*

gamzowali, żeby się ilość członków potroiła i nastą
pił porządek jakiego organizacja robotnicza się do* 
maga.

Przeprowadzono wybory zarządu, do któnegc 
należą ttow.: Salamon Jan, przew, i główny kasjer* 
ul. Litandry nr. 4; Kowalski Rob., II. przew,, ul Lip 
tandry nr. 4; Figura Jan, sekretarz, ul. Litandtry nr, 
1; Pielniok Emanuel, podkasjer, ul. Litandry nr. 
7; Śleziona Franc., ul. Litandry nr. 14( i Pi latek Wa* 
lenty, ul. Litandry nr. 3, rewizorami.

Dotychczas mieliśmy członków w naszej wiosce 
59, w dniu zebrania przystąpiło 12. Okrzykiem na 
cześć nowej filji zebranie zamknięto. Sekr.

I lilii mlBiß I SfPBl. |
Podział zarobków dla hut metalowych za 

miesiąc sierpień. Na posiedzeniu „Wydziału facho
wego“ dnia 12. sierpnia został przeciętny zarobek w 
wysokości 46 marek podzielony jak następuje: 1.
dla fachowców: grupa a i b 57 mk., grupa c 55 mk., 
grupa d 50 mk., grupa e 47 mk. Zarobek skraca się 
dla robotników 20-letnich o 8,50 mk., dla robotników
19- letnich o 10,50 mk., dla robotników 18-letnich o 
14,50 mk.; 2. dla hut cynkowych: klasa I. 60 mk.) 
klasy II—VIII. 58 mk., klasy IX—XI. 48 mk. 3. dla 
robotników na dniówkę: 21-letnich i ponadto 45 mk.,
20- letnich 39 mk., 19-letnich 36 mk., 18-letnich 33 mk., 
17-letnich 28 mk., 16-letnich 21 mk. 4. dla robotnic: 
19-letnich i ponadto 28 mk., 18 i 17-letnich 22 mk„ 
16-letnich 18 mk 5. dla inwalidów i młodocianych: 
inwalidzi 40 mk., młodociani 15 mk.

Korespondencje.
Orzesze. Jako nieprzyjaciel robotników, jest 

ks. Kulig u nas bardzo znany. Często wyzywa ro* 
botników na kazaniu złodziejami, co jest najpodlej* 
szą obrazą. Ten pielęgniarz ludu biednego jakim 
chce być, wyraził się nawet, że robotnik nie chce 
pracować, tylko najchętniej chce żyć cygaństwem 
i tern się zbogacić. Ten zarzut p. kapłana jest 
bardzo słuszny, lecz on nie nam się należy, boć my 
robotnicy ciężko musimy pracować na nasze marne 
grosze, co u was jest odwrotnie. W taki sposób do 
ludu roboczego przemawiać na kazaniu może tylko 
człowiek (kapłan) który popiera ustrój kapitali* 
styczny. .

Zmiana obecnych stosunków w partji jest ko
nieczna. Dlatego radzili byśmy ks. K. zaprowadzić 
ład' i porządek, zamiast w tak nieuczciwy sppsób wy
zywać na robotników.

Ten duszpasterz zawsze już popierał hakaty* 
stów niemieckich.

Za to podłe obchodzenie się ks. K. z robotni* 
kiem nasz nieuświadomiony ludek dziękuje mu za 
to słówkami „Bóg zapłać". Jest to tutaj stary 
przyjęty zwyczaj. Uświadomiony.

Towarzysze! Towarzyszki! Dbajcie o 
Fundusz Wyborczy!

Walka wyborcza rozpoczęła się na całej linji. 
Stosunek między ubiegającemi partjami jest w głó- 
wnych zarysach ustalony. Z-jednej strony wystąpią 
partje reakcyjne zorganizowane w bloku pod na* 
zwą „Chrześcijański Związek Jedności Narodowej", 
z drugiej strony partje opierające się na warstwie ro
botniczej. Walka będzie zacięta. Wynik tej walki 
dla P. P. S. będzie zależał od wytężonej pracy naj
szerszego ogółu towarzyszy naszych zorganizowa
nych w PPS. i CZZP. Każdy członek naszych or
ganizacji ma święty obowiązek wszelkie swie siły wy
tężyć w agitacji na rzecz listy PPS. To samo 
tyczy się naszych członkiń, któro powinny się po
święcić w agitacji domowej, z mieszkania do miesz
kania.

Rezultat wyborów będzie zależeć w znacznej 
części od mężów zaufania C. Z. Z. P. w hutach i 
kopalniach. Radcy załogowi mają obowiązek spra: 
wy dopilnować^ bo od wyniku wyborów będzie za = 
leżało, czy prawo o radach załogowych będzie w 
przyszłości utrzymane względnie wybudowane.

Do każdej walki potrzeba amunicji. Blok 
„Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej;' 
w walce wyborczej nie będzie przebierał środkami. 
Służą mu na to fundusze nazbierane przez wrogów 
ludu przez kapitalistów. Operować będzie dolarami 
amerykańskiemi

Stronnictwu robotniczemu żaden kapitalista, ża
den reakcjonista nie da pieniędzy na prowadzenie 
walki z ustrojem kapitalistycznym.

Temu też robotnicy tylko na własną samopomoc 
liczyć mogą.

Z tego też powodu Kom. Obw. PPS. uchwalił 
na swem sobotniem posiedzeniu przeprowadzić w 
ramach organizacji naszych wielką zbiórkę na fun
dusz wyborczy.

Każdy robotnik, każda robotnica ma obowiązek 
się dać opodatkować na rzecz funduszu wyborczego 
P. P. S.

W tym celu powinni kasjerzy C. Z. Z. P. w 
niedzielę, dnia 27. bm. na konferencjach PPS. ode
brać listy i nalepki na rzecz funduszu wyborczego 
P. P. S.

Dalej Towarzysze do dzieła!
Od sprawności i ofiarności robotników będzie 

zależeć nasze zwycięstwo, w dniu 24. września, 5. 
i 12. listopada.

Kom. Obw. PPS. na CL Śląsku.



Kronika.
Ceny za mięso w markach polskich.

Katowice. (Pat.) Wydział Aprowizacyjny, Wo
jewództwa Śląskiego komunikuje:

Wojewódzka Główna Komisja Odbiorczo-Roz- 
dzielcza ustanowiła dnia 18. sierpnia 1922 r. deta
liczne ceny wytyczne na mięso, wyroby mięsne i 
tłuszcze w walucie polskiej, a to ze względu na cią
gle chwiejny kurs marki niemieckiej; przy przeliczaniu 
na walutę niemiecką przy sprzedaży i zakupnie obo- 
więzuje codzienny kurs marki niemieckiej w stosunku 
do marki polskiej.

Ceny te obowiązują od dnia 21. sierpnia 1922 r. 
i są następujące:

dla powiatu Pszczyna,
Katowice,
Tam. Góry i
Lubliniec

1. Wołowina I. kl. za kg. 1000 mk. p.
» II. kl. 920

III. kl. 9 840
2. Cielęcina I. kl. 9 920
3. Wieprzowina I. kl. 9 1400

.11. kl. 9 1300
4. Pospólka I. kl. 9 1600 *

II. kl. 1500
5. Słonina 1800 9 ^

6. Sadło wieprzowe 1900 9

7. Kiełbasa krakowska
najiep. wyrobu 1600

Kiełbasa 11. kl. 1500
III. kl. 1400

8. Szynka 2000
Dla powiatu Rybnik—Ruda i Świętochłowice

4 mk. p. więcej na każdym kg.
Waga kości nie śmie przekroczyć 25% wagi 

mięsa. Do wieprzowiny nie wolno dodawać mięsa 
wołowego i t. p.

Sprzedający powinni bezwarunkowo powieszać 
tabliczki z powyższemi cenami wytycznemi.
Wybory rady zakładowej na kop. „Dubensk©“.

Wybory rozpoczęły się dnia 28. lipca i trwały do 
dnia 1. sierpnia b. r., przy których oddano 1981 wa
żnych głosów.

Zestawiono 4 listy.
Lista I. C. Z. Z. P. (robotników dołowych) 557

„ II. „ (robotników wierzchowych) 327
„ fll. Z. Z. P. (robotników dołowych) 721
* IV. „ (robotników wierzchowych) 376

Na listę C. Z. Z. P. przeprowadzono następują
cych ttow.: Mansfeld Fr., Cipa, Szczelczyk, Olk P., 
Snopek Al., Sztajer W.

Na listę Z. Z. P.: Hassa AL Gamzorz W., Mi
chalik J., Kruppa K., Grabowski Em., Bobek Al., Ko
wal J., Penkala J.

Główna Komisja wyborcza. Skład głównej ko* 
misji wyborczej na okręg Król. Hutę jest następu» 
jący: Dr. jaborowski, kierownik sądu obwodowego 
— przewodniczący, sędzia Ostrowski — zastępca 
przewodniczącego. Członkami regularnymi korni» 
sji są: burmistrz Dombek z Król. Huty, sołtys Szy» 
monek z Łagiewnik i aptekarz Gajdas z Radzionko» 
wa; członkami zastępczymi: nadburmistrz Brahl z 
Król. Huty, ławnik gminny Chmurczyk z Nowego 
Bytomia i sołtys Ulfig z Piasku (w Lubiinieckiem.)

Jednolite instrukcje służbowe na kolejach. Z 
kół kolejowych dowiadujemy się, że w najbliższej 
przyszłości będą na polskich kolejach obowiązywały 
jednolite instrukcje służbowe. Wybitne siły fa» 
chowe naszego'kolejnictwa obradowały w ostatnich 
dniach nad ustaleniem tekstu tej instrukcji. Między 
innemi wejdzie w życie instrukcja kasowa, instruk» 
cja wykonawcza dla ekspedycji towarowych i prze» 
pisy o postępowaniu z przesyłkami brakujące mi i 
bezdowodowemi. Z dniem 1. sierpnia rb. weszły wl 
życie przepisy o pociągach dalekobieżnych i o .prze» 
wozie przesyłek drobnych w wagonach zbiorowych. 
Z dyrekcji krakowskiej uczestniczyli w obradach 
dr. Praschill, dr. Jaglarz i inspektor Ziołowski.

’Aresztowanie waluciarzy. Przed kilku dniami 
w godzinach porannych ogólne zaciekawienie w Kra» 
ko wie wzbudził pochód kilkunastu osób różnych sta» 
nów, otoczony konwojem żołnierzy policyjnych w 
pełnem uzbrojeniu. Wśród postępujących w kon» 
woju zauważyć można było 8 izraelitów) i izraelitek 
oraz czterech elegancko ubranych „światowców“. 
Pochód zatrzymał się przed urzędem kryminalnym 
przy ul. Siemiradzkiego, gdzie też wszystkich kon» 
wojowanych wprowadzono.

Jak się dowiadujemy, doprowadzeni są to tnie» 
szkańcy Wysokiego brzegu pod Chrzanowem! i arcs z? 
iowani pod zarzutem przemycania złota i srebra oraz 
walut obcych za granice państwa polskiego. W 
toku śledztwa wyszło na jaw, że jest to druga zor» 
.ganizowana banda przemytników walutowych, ja» 
ka w ostatnich czasach dostała się w ręce władz, 

j Przy aresztowanych znaleziono kilka miljonów w 
obcych walutach. Część tej bandy zdołała zbiedz. 
Stwierdzono również, że członkowie owej bandy zdo» 
(lali już przez swą działalność przemytniczą narazić 
skarb państwa na miljardowe straty. Bezpośrednio 
po przyprowadzeniu aresztowanych zjawiło się W, 
urzędzie śledczym kilkunastu adwokatów w sprawie 
interwencji na rzecz zatrzymanych. Koło południa 

i troskliwi o los aresztowanych dostarczyli im obiadu.
Katowice. (Odszkodowania za zużycie 

i zniszczenia szkół). Wydział uświęcenia pu
blicznego komunikuje: Celem uzyskania odszkodowań

za zużycie i zniszczenie szkół przez wojska koalicyjne 
należy się zwrócić do * Komisarza państw, dla prze
jęcia mienia państwowego61 w gmachu województwa 
1. piętro,

— (Ruch kolejowy tranzytowy). Tutejsza 
dyrekcja polskich kolej państwowych ogłasza nastę
pujące wskazówki dla podróżnych, korzystających z 
uprzywilejowanego ruchu kolejowego tranzytowego 
na linjach kolejowych przez niemiecki Górny Śląsk. 
Przejazd podróżnych przez niemiecki Górny Śląsk 
odbywa się w pociągach zamkniętych lub w specjalnie 
dc tego przeznaczonych zamkniętych częściach po
ciągów. Nadany bagaż przewożony będzie w zam
kniętych brankardach, bądź w zamkniętym przedziale 
brankardu. Na obszarze tranzytowym wzbronionem 
jest podczas przejazdu wsiadanie do wagonów po
ciągu tranzytowego oraz wysiadanie, przyjmowanie 
lub wydawanie z wagonów jakichkolwiek bądź przed
miotów. Podróżni, jadący przez obszar tranzytowy 
winni być zaopatrzeni w dowód tożsamości osoby, 
który na żądanie pokazać winni. Paszporty, 
ani wizy kraju tranzytowego nie są wymagane. Wy
łączone są z przewozu osoby wojskowe i policja. 
Podróżni i ich bagaż zwolnieni są w uprzywilejowa
nym ruchu tranzytowym od wszelkich opłat celnych.

Ligota. (Fabryka mebli). Dnia 14 sierpnia 
odbyło się założenie kamienia węgielnego pod wielką 
fabrykę mebli i tartaki w naszej Ligocie. Jest to 
olbrzymie przedsiębiorstwo, na którego czele stoi 
poseł Korfanty, jako prezes rady nadzorczej. Wice
prezesem jest profesor Glabisz.

Rybnik. (Wyjście wojska). W tych dniach 
opuściła miasto dotychczasowa załoga wojskowa. 
Dokąd ją wycofano, nie wiadomo. Mieszkańcy, tak 
Polacy, jak i Niemcy żegnali żołnierzy bardzo ser
decznie. W najbliższym czasie ma przybyć nowa 
załoga wojskowa, mianowicie 75. poznański pułk 
piechoty.

Zabrze. (Przemycanie srebra.) Na tutejszym 
dworcu kolejowym ujęto pewną kobietę, która w to» 
rebce #ocznej zamierzała przemycić do Niemiec 15 
kg. srebra. Przemytnicę osadzono we więzieniu. 
Urzędnicy graniczni przydybali pewnego żydka, któ= 
ry w sztucznym garbie przenosił różne rzeczy i mo» 
nety złote i srebrne. Takich rzeczy odebrano „gar* 
baczowi“ za kilkaset tysięcy marek.

Gliwice. Odbudowa kaplicy na cmentarzu hut» 
niczym.) Kaplica na cmentarzu hutniczym, która 
dnia 9. kwietnia ,rf. (w niedzielę Palmową) przy 
szukaniu broni przez żołnierzy francuskich została 
prawie doszczętnie zniszczona wskutek wybuchu, zo» 
stanie obecnie odbudowana. Pracą tą zajmie się 
państwowy urząd hutniczy. Także grobowce, któ= 
re wskutek wybuchu uległy uszkodzeniu, zostaną na» 
prawione. Po wykończeniu tych prac przewiezione 
zostaną na stare miejsce spoczynku wszystkie trum» 
ny z szczątkami zmarłych, które po wybuchu umie» 
szczono w kostnicy na cmentarzu przy ul. Lipowej.

— (Przeciwko drożyźnie i paskarstwu.) W 
środę odbyło się tu zebranie mężów zaufania wszy» 
stkich organizacji robotniczych, na którem zdawał 
sprawozdanie z swej działalności wybrany niedawno 
temu wydział przygotowawczy, do którego ma wy» 
delegować każda organizacja 8 przedstawicieli. Po= 
zatem uchwalono zwołać wielkie publiczne zebranie 
przeciwko drożyźnle i paskarstwu, założenie kon» 
sumów robotniczych oraz banków dla robotników.

Łubie w G li wiekiem. (Pożar.) W ubiegłą środę 
wybuchł ogień w wielkiej stodole polnej. Z stodołą 
spaliło się żniwo z około 136 mórg. Policja bez» 
pieczeństwa przybyła na pomoc; przy tej okazji are» 
sztowała pewnego człowieka, poszukiwanego od 
dłuższego czasu za różne zbrodnie.

Chełmno. (Twardy łeb albo słaby kaliber.) 
Właścicielem twardej czaszki jest p. Ryszard Kram» 
pitz, handlarz mąki, kaszki itp. i mąż. Po nie pierw» 
szej w życiu małżeńskiem sprzeczce ze swoją poło» 
wicą na tle wierności i niewierności małżeńskiej, wy» 
paliła energiczna żona swemu mężulkowi z rewoL 
went prosto w czoło, kula przebiła skórę i ciało i 
rozpłaszczywszy się na kości, pozostała za ciałem i 
skórą, skąd ją lekarz bez trudu i narkozy, wyjął. 
Mąż o twardym czerepie udał się pieszo do lekarza, 
następnie do policji państwowej celem zaprotokuło» 
wania tego zajścia i gwoli pocieszenia się do szyn» 
ku, że uszedł śmierci z rąk żonusi, która znów twier» 
dzi, że gdy kochający mąż do niej mierzył, ona mu 
broń tylko odtrąciła i to spowodowało nieszczęście.
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Konferencję przedwyborcze 
P. P. S.

odbędą się w niedzielę, 27. sierpnia 1922.
Dla okręgu wyborczego Katowice-Ruda 

w Zawodzili w Starej Strzelnicy o godzinie 9-tej. 
Proszone są także fiije PPS. i CZZP. znajdujące się 
w miejscowościach leżących przy torze Mysłowice, 
Oświęcim z powiatu Pszczyńskiego. Taksamo Przy- 
szowice i Gierałtowice.

Dla okręgu wyborczego Kroi. Huta, Świę
tochłowice, Tarnowskie Góry, Lubliniec, w 
Mrólewskief Hncie o godzinie 9-tej przy ulicy 
Wodnej nr. 5, S w Tarnowskich Górach u pana 
Patosa o godzinie 9-tej. Do Tarnowskich Gór są 
proszone fiije PPS. i CZZP. z powiatu Tarnogórskiego, 
Lublinieckiego oraz W. Piekary, Szarlej, Brzozowiec, 
Kamień.

Dla powiatu pszczyńskiego w Mikołowie 
1 w Pszczynie o godzinie 9-tej przedpołudniem 
lokale będą jeszcze podane.

Dla powiatu rybnickiego w Czerwlonee 
na sali p. Spielmanowej I w Wodzisławia lokal 
jeszcze będzie podany.

Na porządku dziennym:
„Przeprowadzenie wyborów do Selma 

Wojewódzkiego", Referenci: Biniszkiewicz, 
Wiech uła, Adamek, Bręczek. Rumpfeid, Czaj or, 
Mańka, Bobek, Borys, Rubin.

Ze względu na ważność porządku dziennego 
prosimy o jaknajliczniejszy udział Zarządów PPS. i 
CZZP. oraz radców załogowych CZZP. i zastępców 
gminnych PPS.

Wszelkie informacje udzieli się na konferencjach.
Baczność kasjerzy C. Z. Z. P.! Kasjerzy C. Z. 

Z. P. i P. P. S. otrzymią listy oraz nalepki na fun
dusz wyborczy.

" Za Kom. Ob w. P. P. S. W. Rumpfeid.

Zebrania 1 Wiece P. P. S.
W wtorek, 22. sierpnia 1922.

Świętochłowice. (Wiec przedwyborczy) o go
dzinie 5 u p. Białasa. Ref. tow. Rumpfeid.

Nowa Wieś. (Sekcja kobiet) o godz. 4 u pana 
Górskiego. Ref. tow. Pierowska.

W środę, 23. sierpnia 1922.
Zawodzie. (Sekcja kobiet) o godz. 4 u p. Ro- 

howskiego. Ref. tow. Dróżdżka.
Król. Huta. (Wiec przedwyborczy) o godz. 4 

na sali hr. Reden. Ref. tow. W. Kazek, metalowiec 
z Zagłębia Dąbrowskiego.

Mysłowice. (Wiec przedwyborczy) o godz. 4 
u p. Ktifiety. Ref. tow. Pierowska i tow. Binisz
kiewicz.

Czwartek, : 4. sierpnia S922.
Janów. (Wiec kobiecy) o god. 4 u p. Schön- 

gutha. Ref. tow. Pierowska.
Bismarkhuta. (Wiec przedwyborczy) u pana 

Golsteina. Ref. tow. Kazek, metalowiec z Zagłębia 
Dąbrowskiego.

Piątek, 25. sierpnia 1922.
Frydenshuta (Nowy Bytom). (Wiec przed

wyborczy) o godz. 4 w oberży hutniczej I. Referenci 
ttow. Czajor i Rumpfeid.

Dąb. (Wiec przedwyborczy) o godz. 4 u pana 
Czupryny.. Ref. tow. Pierowska i tow. Adamek.

Fundusz wyburczy P. P. S.
Kwitowano w nr. 124 „Gazety Robotniczej" 

47809,75 mk. Materia, Nowa Wieś 85 łnk„ NP 
kiszowiec 166 mk., Leszczyny 74 mk„ Książenice 5: 
mk., Lendziny 47 mk., Markowice, lista 60 100 mk.. 
Wirek 32 mk., Niewiadom 42 mk„ Ruda 42 mk„ 
Szarlej lista 89 272 mk., Nowa Wieś lista nr. 47 22 
mk., Fuerstengrube 163 mk., Kostuchna 5 mk., Za» 
wodzie 80 mk., Kol. Hugona 4 mk„ Józefowiec 11 
mk., Zgorzelec lista 99 137 mk., Murcki 50 mk., 
Podlesie 22 mk., Zazdrość 45 mk., Brzozowice 16 
mk., Kunatów 61 mk., Brynów 3 mk., Katowice 122 
mk., Kochłowice 150 mk., Radoszowy 80 mk., Ka» 
mień 20 mk., Giszowiec S. K. 200 mk„ Łagiewniki 
lista 88 808,50 mk. St. Wieś 31 mk., N. N. 200 
mk., Mała Dąbrówka 114 mk., Mysłowice 99 mk„ 
Brzezinka 149 mk., Dąb 10 mk., Bańgów 36 mk., 
Jedłownik 8 mk., Wilchwy 40 mk., Zgoda 6 mk., 
Czerwionka 154 mk., Pszczyna 85 mk., Mysłowice 
lista 5 145 mk., Mysłowice lista 15 231 mk., Paru» 
szowiec lista 63 230 mk., Andrzejewski, Ameryka 
1000 mk„ Leszczyny 155 mk„ Tarn. Góry 80 mk„ 
Bielszowice 140 mk„ Fuerstengrube 17 mk., Pawłów 
80 mk., Chropaćzów przez tow. Kandziorę 2000 
mk., Wiechuła 20 mk., Dolne Łaziska 7 mk.* Ka» 
mień Byt. 24 mk., Kamień Ryb. 60 mk„ Byko= 
wina 100 mk., Świętochłowice S. K. 100 mk., Król. 
Huta 66 mk., Świętochłowice 34 mk., Huta Zgody 
C. Z. Z. P. 100 mk., Lipiny 1000 mk. . Razem 
57116,25 mk.

Listy na fundusz wyborczy można odebrać w 
Sekretariacie P. P. S. — Katowice, Ratuszowa 12.

Towarzyszki i Towarzysze, zbierajcie na fundusz 
wyborczy!

W. Rumpfelt.

Wydawca Józef Biniszkiewicz w Katowicach.
—— Odpowiedzialny redaktor W. Rumpfelt w Katowicach,-----


