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V imlini i mulili Nliihnłi
Zemsta osobista ajenta

Warszawa, 5 grudnia. Nocy ubiegłej w po
bliżu Belwederu rozległy się dwa strzały, które za
alarmowały znajdujących się w Belwederze oficerów 
oraz stojących na posterunku policjantów. Pier
wszy nadbiegł posterunkowy Karpiński.

W odległości 12 m od budynku belweder.ik ego 
znaleziono na ziemi leżącego w kałuży krwi star
szego sierżanta żandarmerii, Franciszka Koryzmę, 
który pełnił warte u stóp tarasu. — Nut c: miast za- 
alarmowano wartownię oraz władze sądowo T d- 
cze wojskowe i cywilne. — W kilkanaście miaut 
przybyły na miejsce wypadku władze. Natychmiast 
zarządzono obławę.

Już w ciągu kilkunastu minut na terenie parku 
Sobieskiego, sąsiadującego z ogrodem belwed. r- 
skim, wartownicy natknęli się w budce dozorcy przy 
bramie na niejakiego Kossowskiego Stefana, który 
pie mógł się dokładnie wytłumaczyć z t .go, w jaki 
sposób o tej porze znajduje się na terenie zabudo
wań belwederskich. Przy Kossowskim znaleziono re
wolwer systemu Smith Wesson, w magazynie re
wolweru były trzy ładunki. Zatrzymany robił wra

żenie nieprzytomnego i dawał co chwilę inne od> 
powiedz;,

Według zebranych informacyj ustalono, że za
trzymany Stefan Kossowski dq sierpnia yb, roku 
był jako wywiadowca 2-go oddziału szćabh gene
ralnego przydzielony do służby przy Belwederze, 
Usunięty za pijaństwo i robienie awan ur, został 
zwolniony, czem się uczuł niezmiernie dotknięty.

Dnia 1 listopada br. Kossowski wstąpi! do s ra
zy granicznej w Górze Kalwarji na Wileńszczyźnie 
skąd jednak znowu go usunięto za niewłaściwe 
prowadzenie .się.

Według wyników śledztwa, zabójstwo żandar
ma Koryzmy, dokonane zostało na tle zemsty oso
bistej. Kossowski przypisywał Koryzmie przyczynie
nie się do usunięcia go ze służby państwowej. Za
raz też po usunięciu się ze służby odgrażał się 
Koryzmie, że zemści się na nim w wyrafinowany 
sposób. Zabity Franciszek Koryzma miał lat 28, był 
starszym żandarmem, w wojsku polskim służył od 
r. 1918. Koryzma zmarł od postrzału w głowę. 
Ran odniósł dwie.

Wypadek ten wywołał w mieście znaczne wra-

Z obrad Eemlsp Baiżalewei
Warszawa, 5. grudnia. Komisja budżetowa 

jWłuehała we środę końcowego referatu sprawo- 
fel^cy budżetu ministerstwa robót publicznych pos. 

Chądzyńskiego. Dał on dodatkowe wyjaśnienie w 
sprawie wodociągów na G. Śląsku i elektryfikacji 
kraju. Po wyjaśnieniach naczelnika wydz. p. Choj
nowskiego przystąpiono do głosowania,

W dochodach przyjęto uzgodnione z rządem po
prawki referenta o zwiększenie opłat za używanie 
dróg wodnych o 268 tys. zł. i o zmniejszenie u- 
działu w kosztach utrzymania dróg i mostów pań
stwowych o 12 tys. zł. Wbrew rządowi przyjęto 
wniosek referenta o powiększenie opłat admini
stracyjno - politycznych w rozdziale dróg! i mostów
0 732 tys. zł.

W wydatkach zwyczajnych różne wydatki oso
bowe zmniejszono o 12,745 zł., podróże służbowe
1 przesiedlenia zmniejszono o 45 tys. zł., wydatki 
biurowe o 10 tys. zł„ inne wydatki o 15 tys. zł., 
zwiększono pozycję turystyki o 12 tys. zł. W ad
ministracji zmniejszono różne wydatki osobowe o 
25 tysięcy złotych, — Dalej przyjęto wniosek 
o skreślenie 14.980 zł., przeznaczone na stud ja i

pomiary przy robotach wodnych. Przyjęto o po
większenie o 130 tys. zł. pozycji ruchu pojazdów 
mechanicznych i drugi wniosek referenta o dodanie 
9.200 zł. na pomiary geodezyjne i astronomiczne.

W wydatkach nadzwyczajnych przyjęto wnioski 
o zmniejszenie uposażeń o 66.100 zł. i wbrew .sta
nowisku naczelnika wydziału ministerstwa skarbu 
Sienkiewicza o powiększenie pomocy na odbudowę 
o 3 miljony 500 tys. zł.

Po przemówieniach pos. Bitnera (Ch. D.), Łuc
kiego (Ukrainiec) i U rąmpczyńskiego (K. N.) przystą
piono do głosowania nad budżetem prezydium Rady 
ministrów.

W wydatkach przyjęto wniosek referenta o pod
wyższenie „Różnych wydatków osobowych“ o 
35.340 zł. W dziale przedsiębiorstw w rozchodach 
przyznano PAT-owi dodatek 48.000 zł. na stworze
nie placówki korespondenta zagranicznego w Lon
dynie. Oba wnioski uzgodnione były z rządem.

Następne posiedzenie komisji jutro, we czwartek, 
o godz. 10GO przed południem. Na porządku dzien
nym budżet min. rolnictwa.

Selm załatwił szereg spraw bieżących
Na środowem posiedzeniu Sejmu tow. Kwa- 

pinęki referował poprawki wniesione do irzeci go 
czytania ustawy o uwłaszczeniu czynszowników, za
wiadamiając, że rząd wycofał poprawki swoje zgło
szone w drugiem czytaniu. Przyjęto us awę w trze- 
ciem czytaniu z jedną tylko drobną poprawką tow. 
Dziędzielewskiego.

Przystąpiono następnie do trzeciego czytania 
noweli do ustawy o szkołach akademickich, prze
dłużającej termin uzyskiwania doktoratów prawa i 
medycyny według starego systemu.

Pos. Błędowski (BB) podtrzymuje poprawkę 
zgłoszoną do* drugiego czytania w sprawie pozwo
lenia prawnikom i medykom na składanie dok o- 
ratów do końca roku 1929, względnie do końca 
!930, złożą przynajmniej pierwszy egzamin

Po przemówieniu min. dr. Swi alski go w gło
sowaniu odrzucono poprawkę zgłoszoną przez klub 
BB, poczem ustawę przyjęto w trzeciem czytaniu i 
Wchodzi ona w życie z dniem 1 stycznia 1929 r.

Tow. Próchnik zreferował nowelę do u'"tawy 
° kwalifikacjach nauczycieli szkół średnich. ^Refe
rent wykazuje, iż z dniem 30 czerwca 1929 r, w gasa 
termin składania ulgowych egzaminów prz z nau
czycieli szkół średnich. Istnieje około 2.a00 nau
czycieli, którym grozi usunięcie z zajmowanych sta
nowisk, gdyż w tym terminie egzaminu złożyć nie 
Ndą mogli. Prócz tego chodzi w artykule pier
wszym noweli do ustawy o uznanie Wolnej Wszedł
by Polskiej w Warszawie za równorzędną ze 
Szkołami wyższemi przy ocenianiu kwalifikaęyj nau
czycielskich. Sprawa uznania dyplomu Wolnej Wsze-

jj chnicy Polskiej za równoważną z dyplomami szkół 
j wyższych, wywołała dłuższą dyskusję.

W rezultacie dyskusji poseł Jędrzejewicz (B. B.)
$ proponuje skreślenie art. 1 noweli, mówiącego o 

rówtiorzędności dyplomów Wolnej Wszechnicy Pol- 
skicj w Warszawie z dyplomami uniwersyteckimi.

' Referent tow. Próchnik sprzeciwia się przedmówcom, 
jednakowoż w głosowaniu przez drzwi 147 głosami 
przeciwko 121 głosom lewicy i mniejszości narodo
wych wniosek pos. Jędrzejewicza przeszedł. Ustawę 

| w drugiem czytaniu przyjęto,
Pos. dr. Loewenherz (B. B.) zreferował ustawę

0 ratyfikacji układu między Polską i Włochami w 
sprawie uregulowania długów w wysokości 80 mil* 
jonów lirów, zaciągniętych podczas wojny na po
krycie dostaw materjału wojennego. Izba przyjęła 
ustawę ratyfikacyjną w drugiem i trzeciem czytaniu.

Tow. Czapiński zreferował projekt ustawy o ra
tyfikacji konwencji o handlu międzynarodowym 
bronią. Ustawę ratyfikacyjną przyjęto w drugiem
1 trzeciem czytaniu.

Przyjęto ustawę o zamianie dwóch gruntów pań
stwowych w Gdańsku na inne grunta, które były 
dotąd własnością Wolnego Miasta Gdańska. Rząd 
polski idzie tu na rękę senatowi gdańskiemu, który 
gruntów tych potrzebuje dla regulacji ulic.

Marszałek Daszyński zamknął na tern posiedze
nie, nie wyznaczając terminu posiedzenia następ
nego i'Oświadczając, że termin zostanie podany do 
Wiadomości posłów w czwartek bież. tygodnia.

• ’ »- ,.***~0—*

zenie. Koło Belwederu zbierały się Rumy publicz
ności, zaintrygowane niewyjaśnionym na razie wy
padkiem. Gęste patrole wojskowe i policyjne regu
lowały ruch publiczności, nie dopuszczając w pew
nym okręgu nikogo z przechodniów,

Na miejsce wypadku sprowadzono także w pier
wszej chwili psa policyjnego, sądząc, że ma się tu 
do czynienia z dwoma przestępcami. Po usunięciu 
jednak zwłok i wyświetleniu szczegółów zabójstwa, 
dalsze dochodzenia zlikwidowano.

W pobliżu zamordowanego nie znaleziono żąd
nych łusek od kul, coby wskazywało na to, że ątrzą, 
ły były dane nie z rewolweru automatycznego (który 
wyrzuca łuski na zewnątrz), lecz z rewolweru bę
benkowego.

W rewolwerze, znalezionym przy zatrzymanym 
Stefanie Kossowskim, nie znaleziono też wystrzelo
nych łusek. Jest rzeczą wątpliwą, ażeby on sam 
zdążył je przed zatrzymaniem z rewolweru usunąć.

Kossowski w dalszym ciągu nie przyznaję się do 
udziału w zabójstwie żandarma. Jest oh osadzony 
tymczasowo w areszcie przy Uf plutonie żandar- 
merji.
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Mowy prezydent Austrii
Wiedeń, 5. grudnia. Dziś w godzinach wie

czornych zebrało się zgromadzenie, celem dokonania 
wyboru prezydenta. Dwa pierwsze głosowania nie 
dały absolutnej większości, wobec czego przewodni
czący zarządził trzecie głosowanie,

W głosowaniu tern wybrany został na prezy
denta kandydat chrześcijańsko - socjalny, dotychcza
sowy przewodniczący parlamentu, dr. Wilhelm Mi« 
klas. i 3, ■ ;

Postrach pow. rzeszowskiego
bandyta Chochre* zginął z własnej ręki

W powiecie rzeszowskim w rejonie posterunku 
Błażowa od 21. listopada popełniono 4 napady ra
bunkowe, połączone z morderstwami.

Początkowe śledztwo wykazało, że w napadach 
tych brało udział trzech bandytów a to: Chochrek 
Franciszek zwany Babczyn, lat 22, ze wsi Stani
ków ad Błażowa, Kurosz Mateusz, lat 28 z Lechji 
i Rybka Stanisław lat 25 z Futomy — w ostat
nim napadzie brali udział tylko Chochrek i Kurosz.

Bandyta Rybka, odłączywszy się od towarzyszy, 
po kilku dniach czując, że jest ścigany przez po
licję, która deptała mu po piętach, na piąty dzień 
zgłosił się w sądzie w Rzeszowie — oddając się w 
ręce sprawiedliwości. Pozostali towarzysze Kurosz 
i Chochrek ukrywali się w okolicznych lasach, a 
niejednokrotnie i w domach u okolicznych gospo
darzy, którzy szli im na rękę.

Energiczne kroki komendanta pow. P. P, nadko
misarza Michalaka, oraz wytrawne biuro wywia
dowcze tutejszej P. P. pod kierownictwem p. Zieł- 
skiego, przez swych wywiadowców w osobie Za
horskiego i ^policjantów Furmana z posterunku Ty
czyn i Wasylczaka z posterunku Błażowa ustaliło 
miejsce pobytu bandytów, następując im na pięty 
w ich kryjówkach. Bandyci, zmuszeni do opusz
czenia lasów przedarli się w kierunku Rzeszowa. W 
Rzeszowie zabezpieczono przez patrole P. P. i czaty 
wszystkie rogatki oraz podejrzane domy «—- po
mimo tej czujności stwierdzono 3. grudnia rano iż 
bandyta Chochrek przedarł się do miasta i znajduje 
się u furmana inż. Emilewicza.

Udano się natychmiast, otaczając kordonem po
licji zabudowania gospodarcze Bandyta Chochrek 
ukrył się w Izbie przy stajni — kiedy policja do 
bijała się do drzwi, Chochrek usiłował 4 razp 
strzelić do policji, lecz naboje nie wypaliły, wi
dząc się osaczonym, ostatnim wysiłkiem po raz 
piąty pociągnął za cyngiel, — paląc sobie w skroń i 
strzał był śmiertelny, gdyż po kilku minutach 
zmarł.

Bandyta Kurosz, który siał nad XX isłokiem w za
roślach widząc tragiczny koniec swego towarzysza 
zbiegł w niewiadomym kierunku — w krótkim 
jednak czasie dowiedziano się o Kuroszu i zarzą
dzono dalszy pościg.
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Znamienne cyfry
Soqalistyczne part je stoją mocno przy zasadzie 

demokracji parlamentarnej i uważają, iż jedynym 
systemem politycznym, który doprowadzić może do 
Zrealizowania socjalizmu jest parlamentaryzm. Je
dnakże zdarzają się sytuacje, iż należy na jakiś 
czas odstąpić od zasad demokracji, gdyż w prze
ciwnym razie stanowisko bezwzględnej i ślepej o- 
brony demokracji mogłoby bezpośrednio zagrozić 
socjalizmowi. Szczególnie w okresach wzmożonych' 
walk klasowych, kiedy to skłonności do zamachów 
stanu wzrastają, obstawanie bezwzględne przy de
mokracji, mimo iż niebezpieczeństwo reakcyjnego 
zamachu stanu jest blizkie, może zgubnie odbić się 
nie tylko na samej demokracji, ale przedewszyst- 
kiem ni proletarjacie broniącym ginącej chwilowo 
placówki demokratyzmu parlamentarnego. W pe
wnych więc przełomowych okresach ustroju kapitali
stycznego, kiedy na widownię występują załamania 
ustrojowe, — naskutek właśnie wzmożonej walki 
klas konieczną jest rzeczą odstępstwo na pewien krót
ki zresztą okres czasu od parlamentaryzmu i demo
kracji, — a to dla uprzedzenia reakcyjnego zamachu 
stanu, którego zadaniem będzie ratowanie ustroju 
kapitalistycznego, gdyż w przeciwnym wypadku zwy
cięstwo przejdzie do rąk burżuazji (faszyzm włoski).

Zamachy stanu miały miejsce, w momencie 
zwiększonych antagonizmów i walk klasowych, — 
podobny też wypadek zachodził przy zamachu uda- 
łym z r. 1926. Po zamachu marszałka Piłsudskiego 
kierunki reakcyjne w Polsce wzmocniły się, a naj
lepszym objawem będą cyfry statystyczne, zapo
dano i jógłoszone przez Główny Urząd Statystyczny 
a odnoszące się do statystyki przestępstw politycz
nych. — Otóż największe prześladowania polityczne 
od czasu niepodległości 1918 przypadają na rok 
1928 i nie zamknięty jeszcze rok 1928 rocznika sta
tystycznego (rocznik statystyczny ukazał się w pa
ździerniku) —zawiera cyfrę aż 2500 uwięzionych 
|a zbrodnie polityczne. Jest to suma, jakiej jeszcze 
sądne rządy nie zdołały uzyskać, — tylko rząd 
pomajowy. Trzy ostatnie lata statystycznie przed
stawiają się następująco:

1926 , , , 2200 przestępstw politycznych
1927 . . . 1900
1928 . . , 2500
Otóż według powyżej zapodanych cyfr w okre

sie pomajowym prześladowania polityczne wzrosły 
a1 punkt kulminacyjny osiągły w r. 1928. Jak nas wy
padki historyczne uczą, — rządy reakcyjne stale 
chwytały się represyj karnych, a w ostatnich latach 
powojennych jest to dość często stosowany środek 
przeciwko opozycyjnym prądom społecznym, gdyż 
autorom towarzyszy naiwna wiara, iż uchronią one 
społeczeństwo przed walkami społecznymi. Dlate
go też mimo, iż obóz burżuazyjny zarówno na te
renie parlamentarnym jak i w publicystyce prokla
muje rządy pomajowe jako rządy naprawdę demo
kratyczne i jako czasy wolnościowe, my musimy 
bodaj na podstawie tej skromnej statystyki zaprote
stować przeciwko powyższym twierdzeniom, gdyż 
z tych to znamiennych cyfr przegląda oblicze nastro
jów klas dziś rządzących. Pewne uzupełnienia do 
powyższych cyfr da nam mowa p. ministra Skład- 
kowskiego odnośnie do represyj prasowych. Nisz-

czernie pism opozycyjnych uwidocznione * przy spo
sobności dyskusji budżetowej daje nam z drugiej 
strony dowody okresu reakcyjnego w Polsce. Czy 
może zatem PPS. przy tych stosunkach przemienić 
się w partję rządzącą! i z opozycyjnej przejść do rzą
dowej w myśl haseł rozłamowców? W tych warun
kach, jakie powstały w Polsce pomajowej jedyna 
droga, którą mogła iść PPS., jest lin ja obrana przez

--------------------------------------------- -- _ -
kongres sosnowiecki i jednomyślnie zaam^T™*' 
przez ogół delegatów^ i wszystkie bez wyjątku 
dowiska. Napięcie reakcyjne w Polsce wzrasta S °' 
jesteśmy jednakże zdania, ażeby ono osiągnę 
ksymalne nasilenie, ale ten stan, który jest naizun i" 
niej usprawiedliwia już z czysto politycznych a '•

przez całą bez wyjątku prasę i publicyst kę burżu 
azyjną w Polsce. Zygmunt Gross.

Znowu morderstwo w pojedynku
Sanacja moralna jest protektorką pojedynków, j a redaktorem Strumpf-Wojtkiewiczem wsnńfnm
IL-Tiihii ~ ... •    _____ •   J- • wrr . .Szef klubu jedynki p. Sławek w Sejmie warszaw- 

skiem uważa bowiem, że różnice w poglądach po
litycznych należy załatwiać za pomocą rewolweru 
lub szabli. Nie argumenty rzeczowe, lecz rewolwer 
ma rozstrzygać, kto ma słuszność. Pan Sławek 
nie znalazł jednak w Sejmie wiele zwolenników tej 
teorji z dzikiego Bałkanu, gdzie również załatwiają 
przeciwnicy polityczni swe porachunki przy pomo
cy rewolweru, strzelając do siebie jak do zajęcy.

Marszałek Sejmu tow. Daszyński napiętnował 
te zbrodnicze metody jako niegodne kulturalnych 
ludzi i .kulturalnego państwa.

Jednak ta manja pojedynków zakorzeniła się 
widocznie w społeczeństwo. Ostatnio zasądzono nie
jakiego de Rosseta, wojskowego na rok twierdzy 
za zabójstwo w pojedynku jednego pułkownika. 
Teraz donoszą o nowem zabójstwie w WaAzawie, 
We wtorek w godzinach rannych odbył się pojedy 
nek między p. Aleksandrem Zawadzkim, kapitanem 
rezerwy i dyrektorem Powsz. Banku Kredytowego
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cownikiem redakcji „Kurjera Warszawskiego T
Pojedynek odbył się na maneżu 1 pułku szwole

żerów na dystansie 35 kroków z pistoletami nie. 
gwintowanemu Pierwszy strzał miał dyr. Zawadzki 
i chybił. Drugi strzał miał red. Wojtkiewicz, który 
strzelił prawie nie celując. Kula jednak trafiła dyr. 
Zawadzkiego w skroń, wskutek czego padł on na 
miejscu trupem.

Zawadzki osierocił żonę, bawiącą w Wiedniu. 
Pojedynek wywołał w Warszawie olbrzymie poru
szenie.

Mógłby jeden lub drugi powiedzieć: „zachciało 
się panom oficerom pojedynku, to mają skutkic<„ 
Ale tu nie chodzi o to czem jest ofiara pojedynku. 
Chodzi o to, że arcykatolicy mordują jeden dru
giego w imię jakiegoś przedpotopowego kodeksu, 
honorowego, który robotników i chłopów uznaje 
za niehonorowych. W imię tego honoru popełnia 
się morderstwo, osieroca żonę i dzieci. — Ale 
sanacja moralna ma swój honor.

Drżyjcie feerrefoofisi
Starostwa i Urzędy Pośrednictwa Pracy skar

żą się w Obwodowym Funduszu Bezrobocia, że 
bezrobotni coraz częściej odmawiają ofiarowanej 
pracy.

W związku z tern odbyło się wczoraj nadzwy
czajne posiedzenie Zarządu Obwodowego Fundu
szu Bezrobocia, gdzie zajmowano się tą sprawą. 
Uchwalono utworzyć nadzwyczajną komisję kontrol
ną z członków Zarządu, która zlustruje placówki po
średnictwa pracy.

Pod a dresem tej komisji zwracamy się, by była 
ostrożną w odbieraniu zasiłków tym bezrobotnym, 
którzy nie chcieli przyjmować pracy. Bowiem z do
świadczenia wiemy, że bardzo często górnikowi, czy 
innemu robotnikowi ofiarowuje się niestałą pracę, 
przez którą po zwolnieniu nie dostaje zasiłku. Albo 
proponuje mu się pracę, do której trzeba iść dwie i 
więcej godzin, przy czem robotnik taki zarobi mniej 
aniżeli wynosi zasiłek. Nie dziwimy się, że wtedy 
bezrobotny odmawia pracy. Tych komisja nie śmie 
karać.

V c*y zdobyłeś fuż chociaż jednegc 
czytelnika PAWdffAM

JACK LONDON

Dolina Księżyca
Zamknął oczy i zasnął głębiej, chociaż pomruki

wał coś od czasu dio czasu. Saxon słyszała kie
dyś o zapaleniu mózgu i była przerażona. Nagle 
przypomniała sobie o lodzie. Zarzuciła szalik na 
głowę i pobiegła do pobliskiego baru. Szynkarz 
otworzył był przed chwilą. Sprzedał jej lodu ile 
tylko zdołała unieść, porąbawszy go na odpowie
dnie kawałku Wróciwszy do domu, Saxon poczęła 
przykładać lód: do głowy Billa, a gorące żelazka 
do jego nóg.

Billy spał w przyciemnionym pokoju aż do pó
źnego popołudnia. Potem nagle, ku zgorszeniu Sa
xon zdecydował, że wstanie.

— Trzeba się pokazać — wytłómaczył. — Niech 
się ze mnie nie śmieją.

Z męką ubrał się przy pomocy żony i z męką 
wyszedł przed dom, tak żeby sąsiedzi mieli na
oczny dowód, że nie był znów tak bardzo pobity 
i że nie leży w łóżku.

Był to jeszcze jeden rodzaj dumy, inny niż du
ma kobieca. Saxon pomyślała sobie jednak, że 
chyba nie gorszy i niemniej podziwu godny.

ROZDZIAŁ XIV.
W przeciągu kilku dni następnych opuchlizna 

Billego opadła, pokaleczenia zaś goiły się ze zdu
miewającą szybkością. Owa szybkość gojenia do
wodziła zdrowia organizmu. Pozostały tylko pod
bite na sino oczy, nader podejrzane przy tak ja
snej twarzy blondyna. Sińce były uparte, trzyma
ły się ze dwa tygodnie, podczas których to ty
godni zaszło wiele ważnych zdarzeń.

Zapadł wyrok śmierci na Otto Franka i skaza
niec odwieziony został do San Quentin na egze
kucję.

Sprawa Chestera Johnsona i jego czternastu to
warzyszy trwała dłużej, ale bądź co bądź skoń
czyła się jeszcze w tym samym tygodniu. Chestera 
Johsona skazano na śmierć przez powieszenie. — 
Dwóch otrzymało dożywotnie więzienie. Trzech — 
po dwadzieścia lat. Dwóch uniewinniono. Pozosta
łych siedmiu dostało od dwu do dziesięciu lati

Wyrok zgnębił i przybił Saxon do reszty. Billy 
przyjął go ponuro, ale jego wojowniczość nie zo
stała złamana.

— Gdzie drwa robię, tam wióry lecą — powie
dział. — To było do przewidzenia. Ale dziwi mnie 
i oburza ten sposób wyrokowania. Albo wszyscy 
są winni, albo żaden. Wyrok powinien być jeden 
dla wszystkich. Albo powiesić wszystkich, albo ża
dnego. Chciałbym wiedzieć, jak ci sędziowh so
bie kombinowali. To coś pewnie tak, jak bilety na 
chińskiej loterji. Popatrzy na faceta i potem wy
ciąga karteczkę. Bo dlaczegożby Johny Black do
stał cztery lata, a Cal Hutchins dwadzieścia? Ró
wnie dobrze mogło być odwrotnie.

Znam obu tych chłopców jeszcze ze szkół. Trzy
mali się przeważnie z paczką Kirkhama, ale cza
sem chodzili i ze mną. Po lekcjach chodziliśmy 
pływać na zatokę. Łapaliśmy razem ryby i ślima
ki po skałach. Pewnego dnia — w dzień zaćmienia 
słońca — Cal złapał olbrzymego okonia, ot, jak 
połowa tych drzwi. Nigdy nie widziałem tak wiel
kiej ryby. A teraz Cal będzie nosił kajdanki przez 
dwadzieścia lat. Całe szczęście, że nie jest żonaty. 
Jeśli nie kipnie, to wyjdzie z tej nory zupełnie sta
ry. A pamiętam jak jego matka nie pozwalała mu 
pływać. Jak tylko podejrzewała, że chodził na mo
rze, to dotykała językiem jego czupryny. Jeśli 
czupryna była słona, Cal dostawał pasem, Ale Cal 
był sprytny. Wracając z pływania, biegł na pod
wórze kogoś z sąsiadów, i moczył głowę pod studnią

— A ten Chester Johson bardzo często ze mną 
tańczył — powiedziała Saxon. — I znałam jego 
żonę, Kittle Brady, bardzo dobrze. Pracowała przy 
sąsiednim stoliku w fabryce pudełek. Przeniosła 

podobno do San Francisco r?n s:osłrv.

Była bardzo ładna i cała zgraja chłopaków za nią 
latała.

Na robotników zrzeszonych w związku oba wy
roki wywarły zły wpływ. Zamiast przerażenia, po
czuli jeszcze większą gorycz i zawziętość. Billy 
stracił odrazu całą miękkość i łagodność, jaką oka
zywał żonie przez czas swojej choroby, kiedy go 

- pielęgnowała jak dzieciaka. Przeklinał teraz i wy- ^ 
rzekał, nabierając coraz bardziej tonu i nastroju 
Berta, z jego ostatnich czasów przed śmiercią. Po- 
zatem uciekał na długie godziny z domu i Saxon 
wiedziała, że systematycznie pijał. • I

Saxon pożegnała już wszelką nadzieję. Przygo
towywała się w przerażeniu do nieuniknionej tra- 
gedji, którą jej podniecona wyobraźnia ukazywa
ła w rozmaitszych kształtach. Najczęściej wi
działa, jak Billa wnoszą na noszach do domu. Cza
sem zdawało jej się, że ją wezwą do telefonu 
w narożnym sklepiku i tam, obcy głos policjanta 
zawiadomi sucho, że mąż jej leży w szpitalu albo 
w trupiarni. A kiedy zaczęły się w mieście wy
padki tajemniczego trucia koni i kie (ty zdemolo
wano dynamitem pałac jednego z najbogatszych 
właścicieli stajen — Saxon widziała Bi lego w kaj
dankach, w więzieniu albo na placu egzekucji w 
San Quentin; równocześnie widziała ich mały do
rn ek oblężony przez fotografów i reporterów.

A jednak rozedrgana wyobraźnia nie potrafiła 
przeczuć tej katastrofy, która pewnego dnia stała 
się naprawdę. Harmon, palacz, wynajmujący po
koik u Robertsów, przechodząc przez kuchnię, za
trzymał się kiedyś na chwilkę i zaczął opowiadać 
Saxon o katastrofie kolejowej, która miała miej
sce poprzedniego dnia nad brzegiem morza w Al* 
viso i jak maszynista, uwięziony pod przewróconą 
lokomotywą i nawet’-nie ranny, błagał, żeby go za
strzelono, bo właśnie podnosił się przypiyvV. Billy 
wrócił do domu pod koniec opowiadania i Saxon 
widząc jego pociemniałe oczy pod ciężkiemi po* 
wiekami, zrozumiała, że pił. Błysnął zębami ku lo
katorowi i nie witając się z nim, ani z żoną, oparł 

: sic ciężko o ściano.



Karowree, mm t. graasu 1928 r.

Wiadomości bieżące
Dziś: Ambrożego 
Jutro: Niep. Pocz. NPM 
Wschód słońca: godz. 7 min. 29 
Zachód słońca: godz. 15 min. 26 
Wschód księżyca: godz, 3 min, 18 
Zachód księżyca: godz. 13 ram, 17

TEATR POLSKI
Mar ja Malicka i Aleksander Węgierko w komedji 

Nicodemiego „Świt, dzień i noc“.
Kto nie byI we wtorek w teatrze, niech żałuje. 

Mniej może widoku Węgierki, niż Malickiej. Cho
dzący wdzięk, ciepłe brzmienie głosu, subtelne 
minki i czarująca kobiecość, oto w kilku słowach 
p. Malicka. Komedja Nicodemiego obala twierdze
nie, że sam dialog jest nużący. Dwie godziny to
czy się rozmowa między p. Malicką i p. Węgierko, 
ale ani na chwilę nie znudziła ona widowni. —
0 czem oni mówią?

Ano, o świcie młody człowiek spotyka w Psie 
20-letnią panienkę, niby to śpiącą. Samo prz z się 
rozumie się, że kawaler poczuwa się do uwodziciel
skiego obowiązku ścigania panienki, ot poto, żeby 
się jej z bliska przypatrzeć. Gdy wbiegła do o- 
grodu, wtargnął tam za nią imperłynencko i zacho
wał się, ku oburzeniu dziewczyny, jak pospolity 
natręt.

Znalazł jednak sposób zaintrygowania panien
ki. Oto, niby mimochodem, powiedział jej, że za 
parę godzin ma pojedynek o jakąś nieznajomą da
mę, którą — o dziwo! —- była właśnie ona. Zaraz 
zrodziło się współczucie i panna Anna — bo takie 
było imię dziewczyny — ofiarowała młodzieńcowi 
pomoc w uregulowaniu ziemskich spraw, a nawet 
,,in articulo mortis“ podała mu buzię do poca
łunku.

Taki był świt.
W jasny dzień panienka oczekuje w ogrodzie 

pojedynkowicza. Wypijając w trosce o niego je
dną, filiżankę kawy po drugiej, usiłuje się pocie
szyć, że nic mu się nie stało. Różowe przypuszczę 
nia spełniają się, bo młodzieniec zjawia się z no
winą, że przeznaczona dla niego kula przedziura
wiła drzewo. Jednak czuje się dotknięty żałob nm 
objadaniem się panny Anny i poprostu kłóci się 
z nią niemożliwie aż do chwili, w której rezolutna 
dziewczyna pokazuje mu bramę.

Noc księżycowa. Panienka marzy w ogrodzie
1 przyśpiewuje sobie, zresztą bardzo milutko. Mło
dzieniec urządza promenadę przed bramą, nie mając 
odwagi wejść po dziennej awanturze. Panna A na 
jest w łagodnym nastroju i nie ma nic przeciw 
temu, że młody człowiek wchodizi i usi’uje za
trzeć niemiłe wrażenie z ostatniego widzenia^ Po
rozumienie jest zupełne, bo młodzi zaręczają się, 
a publiczność żałuje, że tak prędko skończyło się 
widowisko przemiłe z tą powiewną, śliczną Mary
sią, różową o świcie, białą w dzień C błękitną 
w księżycową noc.

Pani Malicka dała w roli Anny arcydzieło wdzię 
ku i prostoty. Była tak naturalna, tak kobieco ka
pryśna, nielogiczna a mądra, że ujęła za serca 
wszystkich bez wyjątku, tak panie jak i panów. 
A było dosyć widzów, śledzących w skupieniu kon
certową grę p. Malickiej, i jej partnera,c bo nie- 
tylko wszystkie miejsca były zajęte, ale i moc 
krzeseł dostawionych we wszystkich przejściach.

Sukces zupełny. Bawiono się doskonale a p. 
Malicka za jednym zamachem stała się ulubienicą 
katowickiej, zazwyczaj dość zimnej publiczności.

Koral.

Repertuar.
Piątek, dnia 7 „Szklana Góra“ o godz. 5 po 

południu.
Sobota, dnia 8 bm. „Szklana Góra“ o godz. 

3.30 po poł.
Sobota, dnia 8 bm. „Manon“ o godz. 7.30.
Niedziela, 9 bm. „Zygmunt August“ o godz. 

3.30 po poi.
Niedziela, 9 bm. „Szklana Góra“ o godz. 7.30 

wieczór.
Środa, dnia 12 „Domek Trzech dziewcząt“.

Co dalą kina?
Rialto — „Galganek“.
Pałacowe — Moulin Rouge.
Colosseum — Arcyzłodziej z Damaszku.
Apollo — Szarlej — Przebudzenie się kobiety.
Kino Śląskie — Król. Huta — Przygody 

na lodowych szczytach.
-----o:x:o-----

lak policja 1 koleiarze odprawiali 
święto „Sai borki* w 6. Łaziskach

W ubiiegłą sobotę odbyła silę w lokalu p. Su- 
choniia aa kolonjii „Brada“ zabawa taneczna z oka- 
2rL ..Barbórki!“, urządzona przez fabrykę
.^Oswag“ Zapewsw# także policjantów i kolejarzy

w najlepsze juś po grodz. 12

GAMETA ROBOTNICZA Nr. 282.

Hs. Brzuska pod rękies myt p. Reich mein n 
przeciw Kasom Chorych

Zgromadzenie wyborcze „pracodawców“ przed 
wyborami do Kasy chorych, odbyło się w „Domu 
Narodowym“ w Cieszynie w niedzielę, dnia 2 gru
dnia br. Zgromadzenie zagaił p. Satara, który o- 
świadczył, że Kasy chorych są krzywdą dla rzemieśl
ników, że należało najpierw budować Polskę a pę
tem dc; ro tworzyć Kasy chorych (?!). Zgroma
dzenie x .począł przy 43 obecnych gościach.

Jako główny „referent“ i pogromca Kas cho
rych oraz socjalistów wystąpił p. prof. Sabela. Ten 
osobliwy pedagog zaledwie wysapielił kilka słów 
został przywołany do porządku przez obecnego na 
sali dyrektora Kasy chorych tow. Macheja, czem 
tak się biedak zmieszał, iż nie potrafił wylać sta
rannie — po profesorsku — przygotowanej gno
jówki i jadowitych ślin na Kasę chorych i socjali
stów. Ograniczył się więc do wyjaśnień rozporzą
dzenia o wyborach. Poza niskimi zarzutami ośmie
lił się p. Sabela twierdzić, że przedsiębiorcy po- 
tnagają i wspierają dostatecznie swoich robo ników 
podczas choroby. Kasy chorych zatem to zbyteczne 
urządzenie! Dalej przemawiał po niemiecku p. Kopy, 
kupiec z Cieszyna. Wygłosił on zdanie, że robotnicy 
diatego chorują, bo mało pracują, gdyby więcej pra
cowali toby mniej chorowali!! jest to oczywista bez
czelność kjerykalnego niemca, którego niestety je
szcze nieuświadomieni robotnicy i urzędnicy wspie
rają swoim ciężko zapracowanym groszem.

P^a. na^ania zgromadzeniu „prawdziwie chrze
ścijańskiego“ charakteru, zaproszono także na refe
renta p. Reichmana. Jako redaktor i poli.yk plótł 
głupstwa, twierdząc, że ustawa o Kasach chorych 
wydana została za panowania Moraczewskiego, że 
polityka jest nieszczęściem dla ludzkości i tym po-, 
dobne bujdy. Spodziewamy się, że jeżeli p. Rsich- 
man pozostanie takim uniwersalnym człowiekiem 
według swoich własnych haseł, to niebawem zamLsf

podania o subwencję dla żydowskich dzieci wniesie 
do gminy prośbę o pomoc dla szkoły sióstr Boro- 
meuszek, za co odwzajemni mu się ks. Brzuska, 
który tak zgodnie zasiadał z nim w prezydjum /gro
madzenia. Referat Reichmanna był tylko nowem 
wydaniem osławionego „Kuby“. Kofin, wielki czło
wiek do małych interesów, odczytał „ważne ogło
szenie z „Kurjerka“ dla uświadomienia siebie i 
swoich słuchaczy i na tern skończył.

W dyskusji zabrał głos tow. Machej, który 
rozprawił się z zarzutami p. Sabeli i wezwał go 
do podania chociażby, jednęgo dowodu na poparcie 
swoich zarzutów. W dłuższych wywodach spro
stował mylne pojmowanie sprawy przez prz dmów- 
ców i wyjaśniał błędnie przedstawiane kwest]e 
przez ludzi, nie znających ani ustawy ani działal
ności Zarządu Kasy chorych. W końcu wezwał 
pracodawców, aby swoje żale i swoich pracowni
ków zgłaszali bezpośrednio do niego względnie do 
Zarządu Kasy, zamiast rozsiewać plotki pomiędzy 
ludźmi niepowołanymi.

Pan Sabela starał się sprostować swoje kłam
stwa przeciw kier. Kasy. Pan Szafarczyk, który nie 
może przeboleć kary nałożonej na niego przez Za
rząd kasy za nieprawidłowe zgłaszanie robotników, 
plunął także trochę jadu na tow. Macheja. Lecz, 
jakże nie ma wprawy — gdyż lekcje pobierane u p. 
Sabeli jeszcze widocznie nie ukończone — atak 
był bezskuteczny. Jakkolwie p. Kopy obiecał pono 
p. Satarze beczkę śledzi z wdzięczności za zwo
łanie takiego wiecu, to jednak zgromadzenie ro
zeszło się z wielkiem rozczarowaniem, gdyż z ar
gumentów przeciw Kasie chorych, po przemówie
niu tow. Macheja pozostały tylko strzępy. Jeste
śmy przekonani, że każdy uczciwy pracodawca odda 
w dniu wyborów dnia 8 grudnia swój głos na 
listę Nr. 1.

Tereny budowlane, czy „kominy chorzowskie“
Obecnie aktualną stała się sprawa utworzenie 

„Wielkiej Królewskiej Huty“6 a przez to przyłą
czenie do niej Chorzowa. W tej sprawie zamiesz
czaliśmy już dwukrotnie w naszej gazety uwagi dla 
czynników chorzowskich, jak i królewsko-buckich 
Obecnie otrzymujemy nowe uwagi z Chorzowa, 
które chętnie zamieszczamy, nie angażując się na 
razie w tej sprawie. Uważamy, że kwestja u wo
dzenia „Wielkiej Król. Huty“ jest zbyt poważną. 
Należy ją więc przed ostateczną decyzją dokładnie 
rozważyć. Dlatego w przyszłości zamieść'my każdy 
rozsądny głos w tej sprawie, pochodzący z kół ! 
obywatelskich Król. Huty, czy Chorzowa. Red.

Sensację poprostu wywołało wśród chorzow- 
skiego obywatelstwa przemówienie p. prez denta 
Spaltensteina, wygłoszone na posiedzeniu Rac ’ Miej 
skiej. gdzie wypowiedział się on na temat przy
łączenia Chorzowa do Król. Huty. Śmiano się prze- 
dewszystkiem z bezpodstawności naprowadzonych 
powodów,, mających służyć za platformę prz* łą
czenia Chorzowa do Król. Huty. P. prezydent po
wiada, że miasto Król. Huta wydało na szko’niclwo 
1.200.000 zł, tak że na jedną szkołę przypadnie o- 
koło 75;000 zł. Tak poważne sumy bezsprzecz
nie powinny przyczynić się do Doprawy stosunków 
w szkolnictwie. Tymczasem niedomagania w szkol
nictwie są duże, a nauka trwa poniekąd i do 
szóstej godziny wieczorem. Rodź ce więc chorzow
scy nie bardzo kwapią się dzieci posyłać do szkół 
królewsko-huckich, gdyż ponadto musieliby drżeć 
o życie swych dzieci, by nie ugrzęzły w sławych 
ulicach królewsko -buckich.

Dzieci chorzowskie mają obecnie wszelką wy

godę a nauka trwa najdłużej do godziny pierwszej. 
Czyż nie byłoby intensywniejszą gospodarką dla 
złagodzenia tak anormalnych stosunków w szkolnict
wie wybudować choćby jeden odpowiedni gmach 
szkolny, zamiast sumy te łożyć na koncentrację 
szkół? Miejsca do budowy w Król. Hucie nie 
braknie, bo wiadomo że miejsc nadających się do 
budowy jest conajmniej sześć.

Drugim atuffem, służącym Król. Hucie za po
wód domagania się przyłączenia Chorzowa jest ta 
okoliczność, że Chorzów ma dużo terenu, mogą
cego posłużyć Król. Hucie do rozszerzania się. Ow
szem, terenu wolnego mamy ostatecznie d żi i chęt
nie teren* Król. Hucie odstąpimy. Jako jednak lu
dzie rzetelni zwracamy Król. Hucie uwagę, że teren 
nie nadaje się do budowy wcale bo jest podkopany, 
a właścicielem jego nie jest gmina, lecz Polskie 
Kopalnie Skarbowe.

Jak widać, powody, wysuwane przez p. prezy
denta, pozbawione są wszelkiej racii a służą jedynie 
do zamaskowania faktycznych zamiarów. Król. Hu
cie bowiem nie tyle chodzi o teren do rozbudowy
wania się, ile o „kominy chorzowskie“, w k órych 
widzi źródło wybawienia z kłopotów finansowych. 
Wykazano, że terenu, nadającego się do budowy 
niema, mniemamy zatem, że nie zawi d i my dopa
trując się w naszych „kominach“ właściwego po
wodu dążeń Król. Huty.

Panie Prezydencie! Kominów naszych nie damy 
Lepiej zatem, że podamy sobie rękę do zgodnej 
współpracy jak na sąsiadów przystoi, a która w 
rezultacie może być pożyteczniejszą aniżeli przyłą
czenie. S. P.

ło koniec zabawy na 12. Podczas tańca został ude
rzony w twarz Paweł Przybytek przez niejakiego 
Tuzienia. Kiedy Przybytek oburzył się na to, oświad
czając, że jeżeli ma być bijatyka, to należy zabawę 
zakończyć, gdyż pozwolenie jest tylko do 12, na tę 
uwagę usunęła go policja przemocą z sali, gdzie 
napadł go kolejarz Józef Joryca, maltretując go w 
oobecności policjantów do nieprzytomności. Kiedy 
brat Pawła Przybytka Alojzy ujął się za katowanym, 
to kopnął go z całej siły urzędnik policji Piwoń, 
Kiedy napadnięty zwrócił mu uwagę, że nie wolno 
kopać, to Piwoń zaczął Alojzego Przybytka bić po 
twarzy Nieprzytomnego Przybytka zawleczono na
stępnie pod pompę, gdzie puszczono na niego stru
mień Wody. Kiedy ludność stanęła w obronie Przy
bytka, to policjanci gwałtem rozpędzili zebranych 
ludzi, grożąc nawet mandatami karnemi.

Zaznaczyć chcemy, że w ten sam dzień zdarzył 
się napad bandycki w pobliskim lesie, ciężko ran- 
neg (Tkocz) odwieziono do szpitala, lecz nie mo
żna było policji znaleźć, która bawiła się w najlep
sze u Suchonia. Również w ten sam dzień wydarzył 
się nieszczęśliwy wypadek na kolei, gdyż koleja
rze byli na zabawie.

Wobec powyższego zapytujemy się Wydział Bez
pieczeństwa Publicznego, jakie kroki zamierza po
czynić, by usunąć skandaliczne stosunki, panujące 
w G. Łaziskach. O zaniedbaniach służbowych tam
tejszego posterunku Pol. Woj. jest już głośno w 
całej okolicy.

Świadków zajść możemy podać na żądanie

Rzecz nie do wiary
Jak wiadomo oficerom polskim gminy muszą 

dostarczyć mieszkania. Gdy nie ma ich w prywat
nych domach, zajmują je oni w hotelach. Oczy
wiście płacą zmniejszoną1 riależytość, coś około 1 40 
na dobę zamiast 9 złot. Hotelarze czują się tem po
krzywdzeni i rzekomo zwrócili się do Magistratu 
w Katowicach, by ten pokrywał brakującą rcsz ę.

Ostatnio obradował nad tą sprawą magistrat 
i dziwna rzecz, nietylko, że ma zamóar pono zgodzić 
się na to żądanie, ale w dodatku im przyjść z 
pomocą tym kamienicznikom, którzy mają bezro
botnych.

Chcielibyśmy wobec powyższych pogłosek 
stwierdzić, że za oficerów w hotelach niech płaci 
Ministerstwo Spraw Wojskowych. Nigdy jednak 
nie zgodzimy się, by czyniono to z funduszów ko
munalnych. Jeżeli zaś chodzi o bezrobotnych, to 
pytamy, na jakiej podstawie prawnej chce to uczy
nić Magistrat. Bezrobotni w my&1 ustawy uie muszą 
płacić czynszu, kamieńicznicy zaś nie są w tak 
ciężkiem położeniu, by brak tych p r złotych od
czuwali. Słusznie domagają sk hol-.larźc pełnej 
zapłaty za pokoje dla oficerów. Lecz dopłatę tę 
nie może Magistrat uregulować, lecz instytucje 
wojskowe.

Odnośnie zaś pogłosek o płacenie przez Magi
strat czynszu kamieniczidkom, to chcemy się za
pytać: czy przypadkiem mWoty to bvć w nagro
dzenie za przyłączenie się do sanacyjnego Związku 
właścicieli nieruchomości ? B* sprawa wygląda na 
to. Ale na jałdef podstawie wfcolłby wtedy Magi-
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Echa św. Barbary
W zvyigzku z świętem Barbary odbyły się różne 

urocgystoiei po kopalniach. Niektóre z kopalń zasta* 
wiły pracę. Uroczystości polegały na tem, że gon 
ników pchano na nabożeństwa, jak np, na Emlńen- 
cji, Ferdynandzie itd.

W Tąin. Odrach, oprócz uroczystości wręczę, 
nia górnikom odznak i dyplomów, odbyła się wie
czernica w szkole górniczęj, w której wziął udział 
z ramienia Wyższego Urzędu Górniczego p. inż, Ma
jewski, Pozatem wręczanie odznak górnikom odbyło 
się w Król. Huęię i Rybniku.

W Katowicach po przemówieniach reprezentan
tów władz i kapitalistów przemówił robpliik Balon, 
Wspominamy o tern dlatego, że nie zdobył się na 
słowa robotnicze, alę składał życzenia długiego ży
cia i powodzenia kapitalistom. Czyżby Balon chciał, 
by jeszcze dalej kapitaliści wyzyskiwali robotnika?

Z Katowickiego
Za zniewagę 10 dni aresztu
W pierwszym dniu grudnia odbyła się w są- 

dzie okręgowym rozprawa przeciwko Machowi z 
czasopisma „Do czynu“ i oskarżenia p, Antowil- 
skiego z Katowic za zniewagę w piśmie, Pan Mach 
zostgi skazany na 10 dni aresztu, WZpl. 300 złot. 
grzywny i do ogłoszenia wyroku w czasopiśmie 
„Do Czynu",

O p. Ficowskim słów kilka
W końcu listopada zamieściliśmy kilka uwag 

na temat komunikacji autobusowej między Byto
miem a Katowicami. Obecnie „Śląsko-Dąbrowski© 
Towarzystwo Tramwajowe" nadsyła nam następu
jące wyjaśnienie: Komunikację podjęto na nowo nie 
„Śląsko-Dąbrowskie Towarzystwo", lecz nowo-za- 
łożona organizacja „Towarzystwo Komunikacji Sa
mochodami", do. którego dostał się także p. Fi
cowski a zarazem udało mu się zostać członkiem 
Rady Nadzorczej. Z jaką pensją nie podano. Stare 
autobusy od Ficowskiego przejęło „Towarzystwo 
Komunikacji Samochodami" na zasadzie oceny za- 
przysiążonego rzeczoznawcy. I tu nie podano za 
jąką cenę, Wreszcie ,, Śląsko-Dąbrowskie To warzy
wo" nie wypłacało p, Ficowskiemu jednorazowego 
„odęzepnego". Może więc wypłaciło je nowozaio- 
źone towarzystwo?

Opracowanie ustawy o ubezpieczeniu na wy
padek choroby

W najbliższym czasie ma wyjść z druku ustawa 
o obowiązkowym ubezpieczeniu na wypad k cho
roby z dnia 19 maja 1920 r.„ w opracowaniu Leon- 
tyny Frankowskiej, referendarza głównego urzędu 
ubezpieczeń. Jest to już wydanie drugie, uzup ł- 
Bjone. Cena 8 zł z przesyłką, Okręgowy Zwiąż k 
Kąs Chorych w Krakowie, ul. Batorego 5 wysyła 
książkę tylko za zaliczką względnie poprzedni m 
nadesłaniem należności.

Ważtie dla Inwalidów brackich.
Informują nas, że vy dniach 22 i 28 grudnia od. 

będą się przed Brackiim Sądem Rozjemczym roz. 
prawy ustne pod przewodnictwem p. dr. Benisza 
w sprawach inwalidzkich.

Drogie papierosy.
Juljusz Schütz z Katowic mawia, że „polskie 

papierosy śmierdzą". Wolał więc „coś zagraniczne, 
go". W szczególności już dawniej przyzwyczaił się 
do niemieckich papierosów, które obecnie musiał 
naturalnie szmuglować czy też kupować od szrnu- 
glerów.

„Nieszczęście" chciało, że do Sehütza przybyła 
.(Śląska Straż Graniczna przeprowadziła rewizję i 
znalazła 1000 sztuk papierosów oraz 200 cygar, po
chodzących ze szmuglu. Nietylko zabrano towar, ale 
nałożono karę w wysokości pięciokrotnego cła. 
Ponieważ ono wynosiłoby 2000 zł., więc łatwo ob
liczyć, że nasz Schütz zapłaci do kas skarbowych 
10000 zł.

Naprawdę drogie papierosy.
Kto długi zapłaci?
Dowiadujemy się, że firma towarów kolonial

nych w Katowicach „Laufer i Oschinsky", o. któ
rej pisaliśmy w związku ze stratami Banku Franco- 
Polonaise, zban' Litowała. Passywa firmy prze kra- 
czają aktywa f -20.C?9 zł. Jeden ze wspólników p. 
Laufer — j?' dowiadujemy się — przebywa we 
Wrocławiu _ ul. Wilhelmstrasse 8,

Odwołanie odczytu.
Zapowiedziany na 7 grudnia odczyt J. Wolskiego 

p. t. „Wyzwolenie z najemnictwa przez kooperację 
pracy" został odłożony z powodu choroby prele
genta.

Z Królewskiej Huty
Nieznany wypadek.
Dnia 2, bm. najechał na ul. Bytomskiej łw 

Król. Hucie samochód osob. Sroki Marji z Król. 
Huty, prowadzony przez jej syna Józefa Sroną — 
na Marję Pielokową, i Marję Łukaszek z Król. Hu
ty. Obie kobiety odniosły pokaleczenia, wobec te
go zostały przez wspomniany samochód odwiezio
ne do szpitala miejsk. w Król. Hucie

Z Tarnogórskiego
. V Zebro le Spółki Brackiej.

;i.ż f i my w bieżącym miesiącu ma być
all ..V Wai .. 2 Li:ranii Spółki Brackiej. Obecnie 
dewiz'" jrmy .y,: ró:ii to zwołano na dzień

Nf. 288.

Z posiedzenia Magistratu
Na ostatniem posiedzeniu załatwiono niiędzy 

innemi następujące sprawy:
Uchwalono postanowienia regulujące zaopatrze

nie miejskich robotników i rzemieślników^ pracują
cych za dziennem wynagrodzeniem na wypadek ich 
niezdolności do pracy i pozostałych po nich ro
dzin,

Wobec tego, iż wywóz śmieci według nowego 
systemu, t. j. za pomocą wozu motorowego odbywa 
się obecnie tylko w północnej części starego mia. 
sta, postanowiono zakupić w przyszłym roku nowy 
wóz oraz 500 wiader. Wóz i wiadra przeznaczone 
będą dla południowej części starego miasta. W ro
ku bież. postanowiono zakupić dalszych 100 wiader, 
potrzebnych do zaopatrzenia reszty domów północ
nej części miasta.

Przyjęto do wiadomości podział kwoty 100000 
złotych, uchwalonej na ostatniem posiedzeniu Ma
gistratu na gwiazdkę dla bezrobotnych, biednych itp. 
W rachubę wchodzi około 600 bezrobotnych, 3000 
rencistów socjalnych, 2200 inwalidów wojenno-pow- 
stańczych i pozostałych po nich i 1000 ubogich.

Uchwalono przystąpić do polskiej Państwowo- 
Samorządowej Linji Lotniczej z tern, źe gmina bie
rze na siebie dwa udziały po 80000 zł, Wybrano 
Komisję, która się ma zastanowić nad urządzeniem

przychodni przeciw-węnerycznej, Zatwierdzono Do 
dział nauki w szkole im. Piotra Skargi według 
wniosku Inspektoratu Szkolnego. Nauka* odbywać si 
będzie w tej szkole na przemian 3 dni do- a 3 dni po 
południu. i

Postanowiono uruchomić tak zwane wpiatnie w 
Miejskiej Kasie Oszczędności w Ligocie, w Załężu 
(dla Załęiafi Dębu) i Bogucicach. Wpłatnie będą 
przyjmowały wszelkie wpłaty dla Miejskiej Kasy 
Oszczędności, Do przyjęcia wpłat upoważniono w, 
Ligocie st, sekr, Pietrzyka, w Załężu sekr. Bąń- 
czyka, w Bogucicach urzędnika miejskiego Sidłę.

Towarzystwo „Deutscher Kulturbund“ zwol
niono od podatku biletowego na czas Wystawy Ar
tystów Śl., którą wyfnieniońe Towarzystwo urządza 
W Katowicach w czasie od 2—15 grudnia br. Sto. 
warzyszeniu Młodzieży przy Katedrze udzielono sub
wencję 80Q zł,, na zakup aparatu projekcyjnego. 
„Verein Deutscher Volksbücherei“ udzielono sub
wencję 2000 zł. Śląskiemu Klubowi Narciarzy u- 
dzielono 2600 zł. subwencji na wybudowanie sko
czni na Baraniej Górze. Towarzystwu Czytelnicy 
Ludowych przyznano 10000 zł. subwencji. Pol- 
skiemu Klubowi Sportowemu „Polonia“ przyznano 
200 zł, subwencji.

OQO ....

20 grudnia o godzinie 10-ej do gmachu adminisTa, 
cyjnego Spółki w Tarn. Górach.

Zebranie będzie obradowało nad sprawozdania 
mi Zarządu, ma zatwierdzić lub odrzucić uchwały, 
podjęte warunkowo przez Zarząd w ubiegłym o- 
kresie sprawozdawczym, dokona zmian w s'atucie* 
przeprowadzi uzupełniające wybory do Zarządu i 
Wyższego Brackiego Sądu Rozjemczego. Wreszcie 
porządek dzienny przewiduje jeszcze ostatni punkt 
„wolne głosy".

Z Cieszyńskiego
Min. Niezabytowski poluje. I j
Jak zdołaliśmy stwierdzić informacje części pra

sy polskiej i niemieckiej o przyjeldzię do Cieszyna 
prezydenta Mościckiego są wyssane z palca.

Natomiast do Cieszyna przybył min. rolnictwa 
p. Niezabytowski, gdzie weźmie udział w repre- 
zentacyjnem polowaniu Komory Cieszyńskiej.

W związku z powyższem warto powi d ieć po 
przyjacielsku kilka słów pod adresem Wydziału Pra
sowego przy SI. Urzędzie Wojewódzkim, Wydział 
ten nie informuje prasy zupełnie i wi dom Ti jest 
ona zmuszoną poprostu brać z innych źród ł. — 
W ten sposób mogą się zdarzyć takie wypadki, te 
prasa informuję o przyjeidzie prezydenta Mościckie
go a co nie odpowiada prawdzie.

Min, Skłądkowski na Śląsku-
W trzecim dniu pobytu na Śląsku min, Skład- 

kowski opuścił wczoraj Cieszyn o godz. 9-ej, u. 
dając się dio Rybnika, gdzie zlustrował posterun
ki i Starostwo. Następnie przybył do Katowic w 
tym samym celu.

Min. Skłądkowski opuścił wczoraj Katowice i 
udał się do Warszawy, gdzie weźmie udział w 
posiedzeniu Komisji Budżetowej.

10 kw. POLSKIE RAD JO KATOWICE 422 m.
Piątek, dnia 7-go grudnia br.

15.45—16.00 Komunikaty Polskiego Zw. Zrze
szeń Gospodarczych Wojew. Śląskiego. — 16,00— 
i6.50 Koncert z płyt gramofonowych. — 16-50— 
17.10 Transmisja z Krakowa. Komunikaty Po skie- 
go Towarzystwa Tatrzańskiego. — 17.10—17.35 Wy
kład historji Polski, — 17.35—18.00 Nauka czytania 
nut (dla miłośników śpiewu i muzyki instrumen
talnej) — wygłosi prof. Feliks Sachse. — 18.00 
—19.00 Transmisja koncertu popołudniowego z War 
sza wy. — 19.00—19.20 Rozmaitości. — 19.20—19.30 
Komunikat sportowy. — 19.30—19.55 Odczyt p. t. 
„Piękno Renesansu na tle pejzażu Italskiego" — 
cz. I. — wygłosi p. Tadeusz Meyerhold. — 19.56 
—20.00 Sygnał czasu z Obserwatorium As rono uli

cznego w Warszawie. — 20.00—20.! 0 Komunikat 
rolniczy % Warszawy. — 20.15—22.00 transmisja 
koncertu symfonicznego z Filharmonji Warszaw- 
sldej. — 22.00-22-30 Transmisja komunika u lotn.- 
meteorolog. i Pat. z Warszawy* — 22*30 Skrzynka 
pocztowa w języku francuskim. Korespondencję słu
chaczy zagranicznych omówi Dyrektor Programów 
Stacji Nadawczej „Polskie Radjo Katowice" — prof. 
Stefan Tymieniecki. ;

Pociecha.
— Ach, mój Józiu, wyobraź sobie, spóźniłam się 

o pięć minut na pociąg.
— No, nie trap się, bo mogłaś się spóźnić o całą 

godzinę!

Halendarzyfe zebrań
Janów. Walne Zebranie PPS i To w. Kobiet PPS 

U p, Kptyrby o godzinie 3-ej popołudniu. Bez 
, referenta.

Poniedziałek, dnia 10 grudnia 
Siemianowice. Zebranie Sekcji Kobiet o go

dzinie 7-ei wieczorem u p. Prochoty.

Zebranie
Związku Zawodowego Automobili tów 

odbędzie się dnia 6-go bm. (czwartek) o godzinie 
20rej w sali hotelu „Central" — przy ulicy Dworco* 
wej w Katowicach.

Dnia S-go bm. odbędzie się o godzinie 10-ej 
przed południem w Rybniku zebranie Związku Za
wodowego Automofcilistów, na które zaprasza się 
wszystkich członków.

Zebranie odbędzie się w lokalu p, Kaczmarczy 
ka, —

%
O godzinie 2-ej po południu odbędzie się w 

lokalu p, Kowolika zebranie Zwi zku Zawodowego 
Automobilistów — placówka Wodzisław, — na 
które zapraszamy wszystkich członków«

Sekrętarjat Okręg.
Zebranie

Związku Pracowników Instytucji Użyteczności Pu
blicznej w Polsce, sekcja Transportowców, Oddz.

Katowice
odbędzie się w niedzielę, dnia 9 go bm. o godz. 10 
przed południem na sali hotelu „Central" w Kato
wicach — przy ulicy Dworcowej.

O punktualne przybycie członków uprasza się.
Sekr.: Mańka.

.Gazeta Robotnicza“. Drukarnia wydawn., Sp. zogr odp., Katowice

Kino □ Apollo □ Katowice
Od dziś dziś czwartku, 6 XII. I dni nasi,

F,ya Mara
w najnowszym i największym obrazie

üiisnha lazzüaodn
w dalszych rolach s

Alfred Abel, Huszar, Karl Götz
Orkiestra powiększona.

w

Wszelkie draki

wykonuje gustownie, 
szybko i po u miar- 
- kowanych cenach -

Drukarnia „Gazety Robotnicze “
Katowice, Teatralna 12.


