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Doniosłe uchwały konferencji Górników
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Pomoc dla bezrobotnych. - Rada Węglowa. -- Wystąpienie z Zespolą Pracy. -- Pełne
zaufanie do C. K. W. P. P. S. i Centralnej Komisji Związków Zawodowych.
Wczorai obradowała na sali Noglika w Kato
wicach Konferencja Okręgowa Zarządów Oddzia
łów i radców załogowych Centralnego Związku
Górników. Zastąpionych było 35 oddziałów z ca
łego zagłębia śląskiego.
Referat organizacyjny wygłosił to w. S ańczyk.
0 ubezpieczeniach na starość i inspekcjach präcy
mówił tow. Cza jor. Szc egółowe sprawozdanie po
damy w dniu jutr/e szym. Dziś aj ograniczamy się
do Ogłoszenia uchwalonych rezolucji. Przebi g kon
ferencji był spokojny, dyskusja poważna i rzeczo
wa. Wszyscy mówcy stwierdzili jednogłośnie, że
sytuacja górników jest poważna i organizacja stoi
przed ważnemu wydarzeniami.
*
Konferencja Okręgowa Zarządów Oddział'w I
Radców Załogowych Ce train go Związku Górni
ków Okręgu Górnośląskiego po wysłuchaniu re
feratów tow. Stańczyka o stanie organizacyjnym
Związku i położeniu ogółu robotników w górnic

twie, oraz tow. posła Czajpra o ubezpieczeniach
od niezdolności do pracy wskutek wypadków, i
starości, i b inspekcji pracy, po przeorowadzeniu
obszernej dyskusji uchwala;
Konferencja solidaryzuje się z wywodami m wców i akcentuje w całości uchwały Zarządu Głó
wnego, ogłoszone w ,,Gazecie Rob t icze/', odno
śnie wprowadzenia ubezpcczeń socjalnych w Pol
sce i na Górnym Śląsku, przyzna; ia zasiłków wszy
stkim bezrobotnym, podniesienia tych zasiłków o
wzrost drożyzny i dostarczenia bezrobotnym no okres zimowy żywności i opału, — Oraz p >wo nia
do życia rady węglowej, lktóraby decydowała o
całokształcie gospodarki węglowej przy udziale ro
botników.
Konferencja stwierdza dalej, że metylko osią
gnięcie korzystnych dla robotników ustaw ubez
pieczeniowych i poprawy opłakanego bitu górni
ków, ale i odparcie ataków kaptaljs;ów na zdo
byte prawa robotników, zależne jest tylko od siły

Sprawa szkolnictwa polskiego na 6. SI. przed Radą Ligi.
Genewa, 9. 12. Rada Ligi rozpatrzyła na
czwarikowcm posiedzeniu protest niemicc i w % rawie niemieckich szkół mniejszościowych na Górnym
Śląsku. Sprawozdanie składał referent Urruti, —
przedstawiciel Kolumbji, poczetn Rada Ligi przy
jęła do wiadomości oświadczeń e delegata Niemiec
mm. Stresemanna w sprawie zwróceń a się do Mię
dzynarodowego Trybunału Haskiego o i t q rota
cję spornych artykułów konwencji genewskiej. Rada
Ligi wyraziła opjnję, że decyzja delegata Ligi p.
Maurera w sprawie egizaminów dzieci, pozostaje
w bieżącym roku niezmien ona. Egzaminy mają
trwać w dalszym ciągu.

leztnowa Zaleskiego ze 3u
Berlin,, 9. 12. (Pat.) „8-Uhr-Abendblatt“ do
nosi z Genewy, że w ciągu dnja wczorajszego dwóch
kierowników delegacji njemieck ej przepraw ad 10
dwie doniosłe rozmowy. — Streść mann odw edzfrł
Chamberlaina, zaś sekretarze st nu Schubert i \X e stnatin złożyli wizytę min strowi Za eskjemu. D iennik twjerdzi, że rozmowa Stresemanna nfe cfo yczyła

żadnych aktualnych tematów poza sprawą konf iktu
polsko-litewskiego. Obaj min strawie mieli zamiar
już od chwil przybycia do Genewy porozumieć
się ze sobą w cztery oczy. Minister Stresemnnu
po zakończeniu swe i konferencij w hotelu ^..Me
tropolis“ wyraził zadów den e ze swei. rozmowy z
Chamberlainem i oświadczył przy icm* że komuni
katu żadnego o tej rozmo ie rf? hędz e, ponjcw. ż
mint a ona csharakter ogólny. Rozmowa i a on-mst
sekretarzy stanu z ministrem Zaleskim mufa óyf
poświęcona porządkowi dz en. wczorajszego pópóładnioy ego posiedzenia Rady Ligi. Dzień ik oma
wia w dalszym eiagiu sv e depeszy gencwsk ej kwe
st e polsko-niemieckie, które miały być rozw aisne
na wczorajszem posiedzeniu Rady i twierdzi, że w
sprawie konfiktu co do szł o nictwa ślą kjegp chodzi
tylko o około 250 dzieci, które poddane zs ały
dalszemu egzaminowi. Strona polska — według
doniesień dzienn ką — mb czynić w tej kwestj:
pewne trudności, przedcwszystkiem zapomocą sto
sowania odpowiedniej i terpretacji, w czem — Tak
twierdzi dziennik — Polacy są mistrzami.

Wyfazd Marszałka Piłsudskiego do äenewy.
Genewa. 8. 12. Przebieg wczorajszego posie
dzenia Rady Ligi Narodów, na którem rożna b ywa
na była sprawa polsko - litewskiego kon.lik u, wy
wołała wrażenie, iż w kwestj i tej da się osiągnąć
porozumienie w myśl ogólnych zasad, przygotowa
nych w porozumieniu między mocarstwami. Jak sły
chać referent tej sprawy powoła sję na notę polską,
wystosowaną do mocarstw, której odpis nadesłany
został również Lidze Narodów, a w której to nocie
rząd polski wyraźnie oświadczył, że nie zamicr a na
ruszać integralności terytorialnej, ani niezawisłości
Politycznej Litwy, stosownie do art. 10 paktu Ligi
Narodów. Na podstawie tego oświadczeń a rządu
Pilskiego sprawozdawca sformuje swoje propozy
cje, które prawdopodobnie zawierać będą następ u koe zalecenia:
zaleca się rządowi litewskiemu zlikwidowanie
stanu wojennego z Polską;
2) zaleca się obu rządom podjęcie bezpośredn ch

rokowań w sprawie podjęcia norma’nyeh stoStiniców
komunikacji poczto ej i tele4.f1 fjcznej, cho iażby j ż
ze względu na to, że dotychczasowe anorma ne sto
sunki dotykają również interesów państw sąsie
dnich. Natomiast sprawa uznania przyna1 żno:ci Wileńszczyzny do Polski nie ma być poruszona. Po
dobno skłonność Litwy do przy ęcia tego komoromisu przypisać należy wpływom Litw nowa. który
nakłaniał rząd litewski do m*»mł’owan a Hos *nków
z Polską.
3) Ponadto ma być utworzona komisja gi aniczna według propozycji Waldemara a. Stanowi
sko Polski w tej sprawie nie jest jeszcze zna ie.
Marsz. Piłsudski przybywa do Genewy w pią
tek przed południem. Niewiadomo dotąd, czy za
mierza on brać udział w ofic alnych posied^en a :h
Rady Ligi Narodów, czy też ograniczy się do pry
watnych konferencji z członkami Rady.
——— o §0-.... —

Zatarg polsko-litewski przed Ligą Narodów.
Przemówienie Waldemarasa I Zaleskiego,
Na środowem posiedzeniu debatowano nad za
Ergiem polsko - litewskim. Jako pierwszy zabrał
głos pretnjer litewski Waldemaras, który w dłuż szem przemówieniu starał się Radę przekonać o
słuszności poglądów litewskiej delegacji. PosługiWał się jednak bardzo słabemi argumentami, m.
m- opierał się na doniesieniach prasy prowincjonal
ni itd.
W zakoiiczvmu swej mowy, XVaiaoai„ias zwrócił
Się do Rady Ligi z prośbą o wyznaczenie komisji dla

zbadania stanu militarnego po obu sirorad grani
cy, oraz komisji dla zbadania przesadów'
twinów na terytorjum Wilef.sz.czy ny.
Odprawa, jakiej udzielił Wa’demaia^owi mn.
Zaleski, była pełna prawnej argumen'acji. Szereg
oświadczeń ministra stanowił reweiac e d a Rady,
zwłaszcza wyliczenie ws:y tkich pokojowych pr, b
ze strony Polski, wysyłającej ju od roku 1918 mi
sje do Kowna, które doprowadziły do konferencji w
Kopenhadze i Lugano. Górka, Staniszewski, Wasi

organizaqyjnej robotników. Wobec trgo ko f r u ja
wzywa ogół robotników w górnictw e G. Śląska
do masuw ego wstępowania do Centralnego Zwią
zku Górników. Prawd iwy i jednolity front klasy
robotniczej, to jeden silny i zdarty w swojej soli
darności Centralny Związek Górników.
Uczestnicy konferencji postanawiają osobiście
rozpocząć energiczną agitację wśród niezorganizowanych górników za wstępowaniem do Central
nego Związku Górników.
*
Konferencja Okręgowa Centralnego Związku
Górników Górnego Śląska sobdaryzu e się całko
wicie z postanowieniami Zarządu w sprawie wystą
pienia ze Zesnołu Pracy.
♦

Konferencja Okręgowa Centralnego Związku
Górników 'Górnego Śląska wyraża peine zau anie
Zarządowi Związku, Kom sji Centralnej Związków1
Zawodowych i C. K. W. PPS. za wytrwałą obronę
interesów całej klasy robotniczej Polski.
lewski, Mackiewicz — oto polscy emisarjusze po
koju, ale zarówno oni, jak i reprezentanci mocarstw
kilkakrotnie interwenjujących — nie osiągnęli po
wodzenia. Zawsze pokojowo wyciągniętą dłoń Pol
ski, zawisła w powietrzu.
„Od 9 lat Europa wysila się, aby zagoić rany
wvjiiy — mówił min. Za! >ski — wszędzie góruje cel
uspokojenia umysłów i wykreślenia wspomnień woj
ny. W tej dziedzinie Europa może zanotować powa
żne sukcesy. Czyżby Liga pozwoliła, aby ta pacy
fistyczna ofenzywa załamała się nä granicy polskolitewskiej jedynym okręgu Europy, gdzie rząd pań
stwa, członka Lind nie waha się wypowiadać słowa:
Wojna?“
W dals^ m c.ągu mm. Za.eSKi rozjj.wVviA bię z
zarzutami takimi, jak naruszenie konkordatu z po
wodu wysiedlenia z Polski 4 księ. y Litwinów, za
znaczając, że deevzh o tern najeży do Watykanu,
a nie do Ligi.
Min. Zaleski poeuviesui, że atun wojny między
członkami Ligi sprzeczny jest z literą i* duchem
paktu Ligi Narodów, i oświadcza, że dopóki ten
stan nie zostanie zniesiony, to Polska do rozważa
nia poszczególnych skarg Litwy nie przystąpi.
Szczególnie silne wrażenie wywarł ten ustęp
przemówieniem min. Zaleskiego, w którym pr ypomniał
o współdziałaniu woiskowem Litwy ze
sowietami w roku 1920.
Końcowe oświadczenie, że Polska gwarantuje
Litwie pokój, wypowiedziane w słowach uroczy
stych — wywarło bardzo silny oddźwięk. Min. Za
leski wykazał, jak sinic pod względem ekonom cznym szkodzi niety^ko Litwie, ale i Łotwie ów stan
wojny, rujnuŁjący port w Kłajpedzie i ciężko odczu
wany w Ubawie.
Podkreślenie niebezpieczeństwa, wypływającego
z utrzymania ludności w naprężeniu i nienawiści,
oraz odwołanie się do odpowiedzialności członków
Rady — było momentami silnymi i ważkimi, wyka
zującymi troskę Polski o pokój.
„Zapóźno radzić — mówił min. Zaleski —
kiedy armaty rryczą, sprowokowane przez byle in
cydent, stający się w nastroju podirzytm wanym
przez Litwę — beczką prochu. Póki czas, mech Ra
da zapobiegnie możliwościom kOnfi.ktu, mogącego
przy okazji przekształcić się w walkę, pociągającą
za sobą he^atomby ofiar!“.
Min. Zaleski wykazał, że Polska upiawia kon
sekwentnie politykę pokojową, i że kwestja usta
lenia granic została już ood w?g Hem prawnym osta
tecznie zakończoną.
Pan minister udowodnił stałą, złą wolę Litwy
dla utrwalenia pokoju r koniecznie o’o'etTa nrzez
Radę kresu temu położeniu.
Min. Zaleski ujął jasno całość sprawy, nie pro
cesował się o oddzielne kwest je Wald, mi rasa, lecz w
politycznej, syntetycznej mowie wykazał braki i nie*
domagania, nawołując Radę do niezwłocznego zasto*
sowania środków zaradczych.
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Zasady, albo...?
Towarzysz Karol Okonsky, były redaktor
„Volkswille“ nadsyła nam artykuł w sprawie
wspólnej akcji wyborczej PPS i niemieckich socja
listów na Górnym Śląsku z prośbą o zamieszcze
nie. Artykuł tow. Okonsky’ego “zamieszczamy
poniżej, zaznaczając, że zdanie nasze w sprawie
wspólnej akcji wyborczej wypowiemy w osobnym
artykule.
Red.

W tych dniach (6. grudnia) przyniósł włamie
„Robotnik“ artykuł wstępny tow. Niedziałkowskie
go *) pod tytułem „Program Narodowościowy“.
W artykule tym podkreśla autor, że kwestją
mniejszości narodowych, jako sprawą niezwykle waż
ną zajmie się P. P. S. szczegółowo. Rządy przed-

Znajdujemy się wobec nowych wyborów do
Sejmu Warszawskiego, a liczyć trzeba się także z no
wymi wyborami do Sejmu Śląskiego. Już dziś zaj
mują się przywódcy poszczególnych stronnictw kom
binacjami wyborcze mi. Również i przywódcy partyj
socjalistycznych w Polsce gotują się do wyborów,
ustalając lin je wytyczne do akcji wyborczej. I tak
skierował C. K. W. P. P. S. wezwanie do poszcze
gólnych partyj socjalistycznych (Splitterpartei ;n) ce
lem utworzenia jednolitego frontu wyborczego. Wez
wanie takie otrzymali także niemieccy soc'a'isci na
G. Śląsku. Wezwanie to stanowi obecnie przedmiot
dyskusji tia zebraniach mężów zai dania danych partyj.
W przyszłą niedzielę ma zapaść decyzja, czy posz
czególne partje socjalistyczne pójdą do wyborów
jednolicie.
Jasnem jest, że decyzja w tej sprawie mi y
do towarzyszy, odpowiedzialnych za losy i tajetykę
partyj. Nie jest też moim zamiarem mieszać s.ę do
ich spraw. Ale ostatecznie siedziało się przecież
przeszło 20 lat na odpowiedzialnych posterunkach
partji, z czego 10 lat na G. Śląsku. W tych warun
kach może się ewentualnie moje doświadczenie przy
dać. I tylko z tego założenia wychodząc, wypowia
dam moje zdanie. Nie obowiązuje to nikogo wypo
wiedzieć się za albo przeciw mojemu zdaniu.
Przed wojną, jak też i podczas wojny istniały
duże przeciwieństwa pomiędzy P. P. S. i niemieckimi
socjalistami. Przeciwieństwa te były często powo
dem zatargów na obradach Kongresów partyjnych.
Pomimo tego udzielał Centralny Zarząd S. P. D.
chętnie poparcia P. P. S. na Śląsku, jak również na
strojony był zawsze pojednawczo. Główne przyczy
ny zatargów miały swe źródła na G. Ślątaku i u towa
rzyszów przywódców obu kierunków. Jest zrozu
miałem, że przeciwieństwa te narastały podczas woj
ny, doprowadzając po wypadkach w r. 1918 nieomal
do głębokiej nienawiści. Towarzysze niemieccy czuli
się w obowiązku bronić stanu pes adania niemieckiej
republiki, kiedy towarzysze Polacy dążyli do przyłą
czenia się do Polski. Nieszczęśliwy okres plebiscy
towy, wywołujący ogólne zdziczenie pojęć moralnych
zerwał nieomal do reszty wzajemne stosunki.
Dobrze będzie może, jeżeli nareszcie skończy
my z porachunkami plebiscytowymi. Porachunki te
nie dały nic dobrego, a oglądanie się na to co było,
nie przyniesie nam żadnych korzyści. Będzie to mo
że rzeczą trudną dla starszych towarzyszów, których
spotkało dużo osobistych nieprzyjemności w tych
czasach. Ale należy wykluczyć osobsre uczucia i
żale, jeżeli wymaga tego dobro ogółu. Młodzież
Masza ma prawo domagać się usunięcia tych pozo
stałości w interesie zdrowego postępu w duchu
socjalistycznym.
Działacze polityczni muszą umieć liczyć. Mu
szą oni przed wyborami zdać sobie sprawę z po
żytku, czy też szkody wspólnego bloku wyborczego
z danemi, w rachubę wchodzącemf, ugrupowaniami
polityczne mi. Obowiązek ten mają także odpowie
dzialni przywódcy P. P. S. i niemieckich socja istów.
Jednak obliczenia te muszą opierać się o spokojną
rozwagę, bez osobistych animozyj i jedynie z punktu
widzenia osiągnięcia dodatnich wyn ków dla intere
sów partji i ł cjalizmu. Ani P. P. S. na Ślesku, ani
niemieccy socjaliści nie ruszą świata z posad, nie
zapoczątkują też nowej epoki. Lecz ich decyzje m gą
albo dodatnio, albo ujemnie wpłynąć na proces po
łączeniowy wszystkich socjalistów w Polsce, jak rów
nież na stosunki z zagranicą.
Niewątpliwie będzie ta droga kosztować nie
jednych trochę samozaparcia. Trzeba to przyznać.
Ale czy nie byli niemieccy socjalistyczni posłowie
już od kilku lat hospitantami w Klubie Polskich Po
słów Socjalistycznych? I czy nie wywołał ten choć
luźny węzeł pewnego zbliżenia i oczyszczenia wro
giej atmosfery? Prawda, błędy robiły obie strony,
błędy spowodowane zbyt gorącym temperamentem
towarzyszów, Ale kto z pośród nas jes bez błędów,
ten niech podniesie pierwszy kamień! Prz c wn cy
wspólnego bloku wyborczego, po obu stronach, są
zdania, że połączenie takie jest szkodliwe, gdyż w
obu obozach znajduje się dużo towarzyszów przeciw
nych połączeniu. Ja jestem zdania, że ten, kto od
rzuca współpracę, ten nie jest socjalistą. Inni zno
wu obawiają się złego wrażenia u nacjonalistów.
Tak, jakgdyby nas nic gorszego spotkać nie megło!
Rozumie się samo przez się, że słuszne interesy
narodowe muszą być uwzględnione. To też socja
liści niemieccy będą zawsze stać na straży praw nie
mieckiej mniejszości narodowej, tak jiak i polscy so
cjaliści nie myślą zaprzeć się swej po's kości. Ale
obrona tych ideowych wartości da się uskutecznić
daleko wydatniej w jednolitym obozie socjalistycz
nym, niż w rozbitych szeregach, maszerujących od
dzielnie, względnie zwalczających się nawet. Zresztą
aie jest zadaniem socjalistów pielęgnować ultranacjonalizm w szeregach socjalistycznych. Nikt nie mo
ce i lnie będzie też mógł nam zarzucić, że brak nam
»miłowania własnego narodu. Nikt też nie żąda zatwria sie własnej narodowości.

*) Czytelnicy znajdą ten artykuł na 4-tej stronie
„Gaz. Rob.“. — Red.

majowe mają w tej sprawie niejeden grz eh na su.
mieniu. Niedziałkowski mógł spokojnie przyznać
że i tobecny rząd, zwłaszcza na G. Śląsku nie p s edl
po wiele zmienionej linji w stosunku do mnie szóści.
Przyczem chcemy zaznaczyć, że nie zamierzamy broi
nić żądań nacjonalistycznych. Jasnem jest, że P. p. ^
musi uwzględnić słuszne żądania mniejszości narodo
wych, gdyż w przeciwnym razie nie byłaby socjali
styczną partją. Towarzysz Niedziałkowski podkreśla
jednak zupełnie słusznie, że nacjonalistyczne boki
utrudniają rozwój socjalistycznej myśli w Polsce.
Wynika z tego jasno lin ja postępowania dla so
cjalistycznego działacza przy najb i szych wyborach
sejmowych.
Karo! Okonsky.

Ma m powstają u mm kartele.
Przed ośmdziesięciw laty tak Marks, jak i En
gels przewidywali koncentrację przemysłu. Wiedzie
li oni dobrze, że szalony rozwój techn ki, związana
z iem koncentracja kapitałów, musi doprowadzić
z kun eczności do wyparcia mniejszych projucentów przez silne i głodne rekiny kap talistyczn1®. —
Losowi temu musiało uledz przedewszystkim rze
miosło. Nie mogło ono opierać się zbyt długo
naciskowi kapitalistycznemu. Wszelkie zabiegi utrzymania przy życiu r. e niosła były bezcelowemi.
Rzemieślnik mus ał pracować coraz dłużej, chcąc
wytrzymać konkurencję z przeciwnikiem, posługu
jącym się maszyną, musiał sam wprowadzać maszynerję do swojego warsztatu pracy. W len spo
sób z rzemieślnika przedzierzgał się po w oh w ma
łego kapitalistę. Lecz i tu dosięgała go konku
rencja wielkiego przeds ębiorcy. "Nto pozostawało
nic innego jak poddać się i połączyć się z tym,
który położył mu nóż na gardle.
Dla socjalistów koncentracja kapitałów jest
czemś zupełnie naturalnem, płynie z samego ustroju kapitalistycznego. Bron ć s ę przeciwko niej
było rzeczą bezcelową i nierozsądną. Potwierdziła
to zresztą historia. Wiemy przeć eż,
nawet naj
ostrzejsze ustawy i przepisy wydane przed wojną
nie zdołały przeciwstawić się rozwojowi kartelów,
trustów, konwencji i mnych umów. Obe<ne wal) j
tej zaprzestano.
Chodzi nam socjalistom o co innego w walce
przeciwko tym umowom. Na ko sfercncji ekono
mistów socjalistycznych w Brukseli prz d kilku 1 ty
ustalono, że walka przeciwko kartelom jest bez
celowa. Należy nawet popierać rozwój kartell. —
Skuteczniejszą bowiem stanie się wtedy, i nas a
walka vv obronie praw robotnika. Ułatwiona ró
wnież zostanie walka o przyszły ustrój społeczny,
udyż po pierwsze naprzeciw nam stinie w rawd^ e
kilka potężnych kapital stów, za to mn e sza ich
ilość W ten sposób i my będz emy mogli skoor
dynować naszą walkę. Po dnie e trusty mają i
znaczenie wychowawcze. Uczą klasę robotniczą, że
musi i ona zewrzeć swoje szeregi, by potędze ka
pitału przeciwstaw ć własną m c or an zacyjną. —
Wreszcie koncentracja kapitałów ma ^ównież i zn czenie psychologiczne. Ta — nieliczna garstka ka
pitalistów, żądna zysków, gnębi wszystkich w około. W ten sposób coraz liczniejsze szeregi spo-

łeczeńslwu będą się czuły zagrożone i poniżone
w swych prawach i pr. e dą do walki z robotnikiem,
już przeciwko wspólnemu wrogowi.
Ale, jeżeli chodzi o program na dz'ś, musimy
się domagać ścisłej kontroli nad trusta ni. Kon
trolę tę może ująć w swoje ręce jedynie państwo.
Państwo ma do dyspozycji liczne śro ki, by utrzy
mać w karbach rozwydrzony kapitał, a zarazem,
uchronić społeczeństwo przed wyzyskiem. Pamię
tajmy, że wszelkie dotychczasowe trusty powsta
wały i powstają wyłączn e prawie po to, by pod
wyższać ceny za swoje produkty, mouop lizując uprzednio elaną dzi dzjnę wytwórc- ości. Inne cele sto
'jT zawsze na drugim planie. Oczywiście, że wobec
takich trustów społeczeństwo s oi bezradne,, jeżeli
z pomocą nie przyjd ie mu państwo, jeżeli w danej
gałęzi produkcji nastąpiła umowa kapitalistów, —
wtedy państwo musi momenta nD wkroczyć i /mo
nopolizować dla siebie ceny za towar tei wytwór
czości, t. zn. musi wyznaczyć maksymalną granicę,
do której kapitalistom wolno dojść. Wszeb a whOgóie
podwyżka jest zabroniona bez zgody czynrików spo
łecznych i państwa. W dodatku państwo musi pro
wadzić odpowiedn ą p-jlitykę gospodarczą wo ec ta
kich trustów. Odnosi się to wtedy, gdy chodzi o
trusty krajowe. Państwo winno ńoJnleść odrazu
tary tę kolejową da transportu towaru s:r listowanej
produkcji, otworzyć granice państwa dla importu.
Wtedy kapitalistów n esfomych na pewno uda rżę
utrzymać w karbach.
Oczy w; iście środki te są skuteczne w rękach
rządów nieburżuazyjnych. Dopóki ednak u rządu
są kapitaliści, względnie ich pachołkom e, wtedy nie
ma co mówić wogóle o sku ecznej ewa.cC. Przecież
trudno wymagać, by sobie ograniczał swo e zyski
sam kapitalista lub jego pachołek.
Dlatego też chcąc skutecznie walczyć z prze
mocą knpita’ist czną trzeba dobijać się pr eiewszystkiem do rządów. Tne a nie dopuść ć do władzy
różnvch Kwiatkowskich, Meysztowiczów, N‘e abytowskich i innych. Wprawdzie t ie" t rzy z rijćh me
są kapitalistami, są jednak ministrami pr em'siew
ców, a to wychodzi na jedno. „Przy nadchodzących
wyborach musimy o tern pamiętać. N e ci es tyć się
nazwą stronnictwa, lecz treś ij jego i programem.
Nie wolno nam dać się o bałamucić formułkami
ani chrześcijańsk emi ani narodowemu*.
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Mai pilniejsze potrze# isaiiiboższwdi.
Biuro prasowe Centr. Kom. porozumiewawczej
Zw. Za w. komunikuje:
Ostatnie objawy ruchliwości związku ni'szvch
funkcjonurj uszów państw, nasu \ a;ą myśl o tem, ie
źle dziać się musi w tem środowisku. Zwróci lśrtiy
się więc z prośbą o informacje do przewódców
związku p. Pindrasa, prezesa 1 p. Mt z afv, sekre
tarza generalnego.
— Najważniejszą dla nas rzeczą — to wspólna
bolączka wszystkich pracowników, n sk e uposaże
nie. Działamy w tej dziedzin i® wspóii i z irneml
organizacjami na ternie Centra nej Komisji Poro
zumiewawczej związków zaw. prac. państw wvch.
Ale dotyka nas jeszcze więcej krzywd. W pierw
szym rzędzie to sprawa reguła cl płac w związku
z niesłychanie krzyw dząccm prz®ntesien em ogrom
nej liczby naszych kolegów z etatów na kontrakt,
rzekomo dobrowolnie, ale pod grozą utraty pracy.
Doszło do tego, że by i pracownicv etatowi w Min.
Robót Publicznych otrzymują po j6 zł. mieńęcznje
bez żadnych dodatków. W wielu resortach tych by
łych etatowych jest do 60 procent.
— I etatowym nie dziej1® się lepiej.
66 proc.
Ogólnej ich liczby pobiera uposażeni®
według
dwóch najniższych grup 16 i 15, 24 proc. Według 14,
a zaledwie 10 proc. według 13. Zresztą każda z
tych grup niema minimum egzystencji.
— Jakie konkretne żądani® wysuwają panowie
w tei sprawie?
— Żądamy zaszeregowania do grup włącznie
do 10-tej, jak to przewiduje ustawa.
— Pewnie wszyscy niżsi pracownicy dorabiają
sobie dodatkowemi pracami na utrzymanie?
— O dodatkowej pracy nhma mowy, bo n. p.
w Kasach Skarbowych niżsi funkcjonarjus e co dru
gi dzień pracują bez przerwy 10 godzin. W szkol
nictwie pracują od 6-ej rano do 9-ej wieczór bez
przerwy obiadowej, bo w jednym bud nku szko’ ym
odbywają się lekcje na dwie zmiany. W sądach po
koju praca trwa od 8-ej rano do 9—10 wieczorem,
ßc^yezem najbardziej przeciążeni sa woźni, ipzno-

szący wezwania. Nikt z nas nie pobiera żadnego
wynagrodzenia za god iiy na liczbowe, choć usta
wa przewiduje takie wynagrodź nie. Zres. tą stoi
my przy zasad ie ośmiogodzinnego dnia pracy.
Podobnie źle jest i z urlopami. Zamiast nale
żnych 4-tygodniowych ur op w niż i f nkciOn rju
sze otrzymują tylko 7 dni a jedynie w wy adku
o io roby 14 dni. Zresztą i te krótkie u ropy są
uniemożliwione przez brak zastępców w p; acy. 1°
też zdarzają się wypadki że w u’.resi® ur op w pra
cownicy, pracując za siebie i zastępując ur Ojcowanego kolegę, tkwdą w biurach np. kasach skarbowych
od 1-go do 1-gP następnego miesiąca. Do dómu
wracają po miert cu, żony przynoszą im ieść. b<>
w oncy dozorują przy kasach.
— Czy otrzymywane przez panów umunduro
wanie nie. wpływa na wysokość pensji?
— Owszem, ujemnie. Wliczan® jest bowiem
do uposażenia, ale nie j®st wydawane. Od roku
1924 nikt nie otrzymał ubrań. Dopiero w roku
bieżącym otrzymała umundurowanie część niższych
tunkejonarjuszów w Warszawie. Motywowane jest
to brakiem kredytów. Charakterystyczne lest to,
że w budżecie
Ministerstwu Skarbu figuruje po*
zycja dwóch milionów na remunerate, a zamó
wię 50.000 zł. na umundurowanie, choć roczne p®*
trze ba by 120.000 zł. na umundurowanie 1.300 uprawni onych.

Przedłużenie akcji
zapomogowe! ma bezrobotnych
Warszawa. 7. 12. (AW.) Minister Pracy w
porozumieniu z ministrem Skarbu i Spraw Wewnę
trznych zarządził przedłużenie na grrudzień b. rr.
państwowej akcji pomocy doraźnej dla bezrobotnych«
którzy wyczerpali zasiłki z funduszu bezrobocia.
■"*»0§0—'*"*
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To, co boli ładzi pracy i
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„MASZYNISTA“ (Nr. 21) w art. p. t. '^Nadeszła chwila działania“ pisze:
Sądzimy, iż w zbliżającym się okresie wybor
czym nacisk nasz, o ile będzie dcsłateczire rozum
nie kierowany; i dostatecznie silny, może odnieść peł
ny sukces. Głosy nasze, których liczba jest niemała,
nie są do pogardzenia... Rząd, któremu rezultaty
wyborów obojętne być nie mogą
będzie miał może w tym czasie bardziej miękkie
serce,
szerzej otwarte oczy i czulsze ucho na nasz głos.
Byłoby zatem błędem nie do darowania, gdybyśmy
mieh ten okres wyjątkowej dla nas koniunktury
zmarnować. Nadeszła tedy chwila działania.
„KOLEJARZ-ZWIĄZKOWIEC“ (Nr. 30) po
święca artykuł wstępny budżetowi i płacom pra
cowniczym. W artykule tym czytamy: „Od stycz
nia 1926 r. drożyzna artykułów potrzebnych do
życia, a tern samem i koszty utrzymania wzrosły
prawie o 40 proc. a płace podniosły się tylko o 10
proc. W budżecie rodzin pracowniczych
istnieje od 2 lat stały deficyt,
pociągający za sobą coraz dotkliwsze zubożenie paruset tysięcy ludzi dla państwa przecież pracujących...
Omawiając preliminarz budżetpwy, autor zwraca uwagę na to, „że dochody zostały w nowym budżecie
podwyższone o 364 i pół miliona zł., a w tern o 250
mil jonów podatku pośrednie (spożywcze itp.), które
obciążą szerokie masy ludności pracującej, a więc
i pracowników państwowych, podczas gdy podatki
bezpośrednie, obciążające klasy posiadające, p dniesiono tylko o 45 milj. zł.“. Co będzie —- konkluduje
autor — gdy masy, tem lekceważeniem swej egzy
stencji doprowadzone do ostateczności, poprawę by
tu zechcą zdobyć dla siebie same? Ta ni s ychana
niczem niewytłumaczona poli yka wobec pracowników państwowych — ich wiarę w przyrzeczenia
Rządu i ich prawdziwie nadludzką cierpliwość, wy
stawiająca na najcięższe próby, wyrządzić może Pań
stwu nieobliczalne wręcz szkody“.
„PRACOWNIK SAMORZĄDOWY“ (Nr. 21) w
art. p. t. „Fala rozgoryczenia — czy tego Rząd prag
nie“? pisze. „Czyż doprawdy tylko dlatego na za
łatwienie spraw naszych niema czrsu, że nie rzuca
my haseł strajkowych? Czemu mamy wierzyć: ró
żowym, ciepłym a ogólnym deklaracjom, czy twar
dej i zimnej dotąd rzeczywistości?
Ten sam numer „Pracownika Samorządowego“
podaje obliczenie minimalnego budżetu pracownika
(z żonąj i 2 dzieci) w Warszawie według metod, za
stosowanych w Belgji przez związek pracowników
samorządowych. Analiza potrzeb pro wad i do usta
lenia minimum w kwocie 437 zł. 70 gr., przyczem w
kwocie tej nie uwzględniono ani kupna odzieży, ani
potrzeb kulturalnych. — Uwzględnienie ich dopro
wadza do cyfry 540 zł. (6 i pół tysiąca zł. rocznie).
Jakże daleko są od tej cyfry pracownicy“.
„GŁOS NAUCZYCIELSKI“ (Nr. 35) porusza
doniosłe, ciągle dokuczliwe w naszem życiu zagadnie
nie „palącej sprawy mieszkaniowej“. Autor zwra a
uwagę na skandaliczne wprost pouczenie gmin pr ez
władze administracji politycznej, „iż gminy nie ma:ą
obowiązku udzielania mieszkań nauczycie s wu, pod
czas, gdy
nauczycielstwo mieszka w norach,
starycn, opuszczonych domostwach i ruinach, w daw»**>
R. tassin.

Portret Troctdego.

Odopowiedzialny urzędnik partji komunist cznej, który przybył z p droży gubernjalnej, patrzy
z boku na portret Trockiego, wiszący oko ( por
tretu Lenina. Groźnie ściągnęły się j%p brwi.
— Opozycja? — pyta gniewnie.
Przewodniczący gminnego komitetu wyko awczego nie rozumiał dobrze, o co cńo ’zi, a,e ria twa
rz) jego zarysował się wyraz zakłopotania.
— Wystawiacie tu opozycję? — zap tał jesz
cze ostrzei komunista z miasta.
— Absolutnie nie — wyjąkał prztw-ua.,/ cy.
Nie zajmujemy się ta7 Lmi Spraw ami*. Nasi ludzie. to spokojni obywatele, dla nich ważniejszą
rzeczą podatki, albo samogonka.
— Pytam was: D^ac ero rowiesi!?ście tu portret Trockiego?
Przewodniczący całkiem straci głowę.
—• To przecież — przecież on był orzywódcą
T" całego — można po w Ted ieć — całego pans iwa
komunistycznego... A zreszt ... to r i s*ało się s dowolnie... ale na rozkaz władz,. został wydany
rozkaz, żeby portrety najwgżs ych oso ist śi...
Z wzruszenia aż pot biedaków ^vst"pd na
- czoło.
Komunista z miasta jeszc e (ad ód /mars cz ł
czoło.
— Jeszcze na dziś wieczór zwołacie komitet
% yoknaw czy... i* chłopów kom ni tycznych.
,
— Dobrze, ale żebyśmy mc przeciwko włai: ^zom. — Niech Bóg zachowa!
*

I Dsób^ieCŻ^r z£roma<*z^° się Przeszło pięćdziesl T

GAZETA ROBOTNICZA_________ _______ _______________

Bez demagogii.
Okres wyborczy z natury rzeczy będzie obfito
wał w momenty demagogiczne. Chociaż wszystkie
stronnictwa wyrzekają się demagogji, jednak nią
sie posługują. Jeżeli chodzi o mszą partję, nie po
trzebujemy się uciekać do tej brom w walce po itycznej, gdyż nie wymaga jej nasz program i nasza
dotychczasowa działalność. Uważa’iśmy za stoso
wne bronić zawsze i wszędzie ludzi p, acy.
i|
bez względu na poglądy polityczne
tych grup. I tak, jeżeli chodziło o zarobki robotnicze,
kto był w pierwszych szeregach? Zawsze przywódcy
klasowego ruchu robotniczego. Jeżeli weźmiemy
pracowników państwowych, znowu byliśmy tymi,
którzy dążyli do poprawy ich bytu materja’nego i
podniesienia kulturalnego. O ile stawialiśmy w Sej
mie śląskim wnioski w tym kierunku, zarzucano nam
demagogję. Zapewne dlatego, że broniliśmy uciśnio
nych i iwy zyskiwanych. Nie ustawali my w nasz1"' pra
cy, lecz wnioski w sprawie polej szenla bytu mnkcjonarjuszow państwowych ponawialiśmy. Nie bra
liśmy nigdy poważnie zarzutów różnych ks. Brzusków i Janickich — zarzutów uprawiania demagogji.
Niestety byliśmy w mniejszości w (fałach
ustawodawczych. Jeżeli chodzi o Sejm śląski na 48
posłów mieliśmy zaledwie 8 reprezentantów, wlicza
jąc w to i socjalistów niemieckich t.tow. Kowola i
Buchwalda. Biorąc pod uwagę Sejm Warszawski na
444 posłów, reprezentantów robotniczych było około
45. Znowu zatem ogromna mniejszość. Nic też dziwmego, że wnioski nasze, zmierzające do poprawy
bytu klasy robotniczej w Polsce s wtykał zawsze
smutny los. Burżuazja pewna głupoty luf,zi pracu
jących bezkarnie odrzucała wszelkie wnioski nas e
„demagogiczne“.
Nie unikaliśmy również bezpośredniego zetknię
cia się z ludźmi pracy. Każdą niedzielę, ba ra vet w
tygodniu urządzaliśmy niez iczone ilości zebrań i
wieców, by w ten sposób bezpośrednio poinformo
wać klasę robotniczą o naszych postulatach i o sta
nowisku reakcji względem nich.
Dlatego też demagogją przy zbiżającei s'ę
kampanji wyborczej nie potrzebu emy się posługi
wać. Wprawdzie reakcja przyzwyczaja się przy
pinać to pojęcie do socjalistów, nie zmienia to w
każdym razie postaci rzeczy. Trudno bowiem, byś
♦

my mogli tak głosić nasze hasła, by podobały się
burżuazji. Jakże może podobać się reakcji
nasz
programowy postulat zniesienia wł s lości p y. atnej, jeżeli burżuazja własność prywatną uważa za
rzecz „świętą“. Trudno, by kapitaliście podobała
się akcja na rzecz podwyższenia zarobków
dla
głodnych i wyzyskiwanych robotników, ki dy ci
sami kapitaliści wyzyskują robotników i tuczą z Ich
pracy swoje brzuchy. W oczach burżuazji ta a ak
cja musi się wydawać demagogją. Inacze o tern są
dzi lud, ciężko pracujący na kawałek chleba.
Naprawdę demagogoją posuługuje się
obóz
wstecznictwa. Wszystko ubiera się w piękne Irazcsy „ojczyzny“, „narodu“, „dobrobytu narodowego“,
„zgody narodowej“ itd. Nazywamy to świadomie
frazesami. „Dobrobyt narodu“ jest tak sz.erokiem
pojęciem, że można go różnie tłumaczyć. Masy nie
rozumieją, co to jest „dobrobyt narodu“. To samo
jest z pojęciem „potężna i mocarstwowa I o s a .
Tak jesst i z innemi pojęciami, zaczerpniętemi z tor
by „narodowej“. Lud chce własnego dobrobytu a
nie narodu. Jeżeli jemu będzie się dobrze powo
dziło, będzie zadowolonym, państwowo - us osobionym. Dlatego na ten lep klasa robotnicza nie
pójdzie żadnym sposobem.
Demagogją jest również straszenie ludnoś ci masonerją i żydowstwem. Jest to gra’ ie na najniż
szych instynktach ludu pobożnego. My domagamy
się stale oddzielenia kościoła od polityki. Po raz
setny zaznaczamy, że polityka nie zawsze może isc
drogami uczciwemi. Wtedy i religja jest zmieszana
z błotem. Tymczasem kler robi z naszego* żądania
akcję przeciwko religji a nieuświadom ony lud mu
wierzy. My tymczasem powiadamy: Wierzcie sobie
w jakiego Boga chcecie, byleście by i socjalitsami,
wiedzącymi czego chcecie, dążącymi do wyzwolenia
społecznego całej klasy robotniczej. Jeżeli bowiem
chodzi o sprawy polityczno - ekonomiczne, wszyst
kich proletarjuszów wspólny cel leży w poprawie
swojej doli. Odnosi się to tak do ludzi, którzy są,
religijni, jak i tych, którzy w nic nie wierzą.
Widzimy więc, że ani religja ani patrjotyzm
wcale nikomu nie przeszkadza być równocześnie so
cjalistą. Muszą to zrozumieć tak pracownicy fizy
czni jak i' umysłowi. Mamy wszelkie dane przypu
szczać, że zrozumieją.
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nych stajniach itp., które świecą dziurami w ścia
nach i dachach, brakiem okien i zaopatrzeń, strzegą
cych od zimna, wilgoci, chorób. To już nie jest jeden
z postulatów zawodowych — woła słusznie autor —
to plaga społeczna, klęska, przyb erająca coraz groź
niejsze rozmiary i domagająca się spec alnej akcji
ratunkowej od państwa i samorządu. Przepisy li
sta wy o budowie publicznych szkół pousz. z 17.
lutego 1922 nakładają* obowiązek na gminy dostar
czania nauczycielstwu odpowiednich mieszkań, a e io
nietylko pozostaje martwą literą, ale znaj luje nawet
przeszkody ze strony władz politycznych.
„ŁĄCZNIK“ (Nr. 23) rozpatruje budżet mini
sterstwa komunikacji. Z budżetu tego wynika, że
dochody z kolei wyniosły 180.918 ty;ięcy złotych,
przyczem po stronie dochodów figuruje przeszło 10
milj. złotych jako opłaty emeryta ne i jako zwrot
kosztów umundurowania. Znajdujemy tu ciekawe
porównanie wydatków na zapomogi', które u nas wy
noszą 2,90 złotych rocznie na pracownika, podczas
gdy spółka niemieckich kolei, instytucja stojąca na

gruncie kupieckim, przeznacza na ten cel 24 marki na
pracownika rocznie, przyczem uposażenie riiemieckich kolejarzy jest lepsze od naszych.
„KOLEJARZ“ (Nr. 22) stwierdza, „że nic in
nego nie miały dla rzesz pracowniczych wszystkie
rządy polskie od lat przeszło już dziewięciu: czy
Witos, czy Skulski, czy Gralski czy Bartel,
wszyscy jednako deklamowali o sympatiach u.a
pracowników,
obiecywali, nieraz przygotowywali, uzgadniali, a
wszystko zawsze kończyło się na niczem. Obecny
rząd w przeciągu półtora roku nie zdołał nawet przy
gotować programu w tej sprawie. Musimy dojść do
tego, aby rządy przeszły od pustych słów i niedotrzy mywany cli obietnic do czynów. Musimy prze
konać rządy, że równowaga budżetu oparta na gło
dzie pracowników, to fikcja, że to jest polityka anty
społeczna, że rząd musi stworzyć i u ja w i: realny
program w zakresie bytu naszego i że musi następ
nie zacząć ten program realizować.

— Pe vnb o pod til — szept VI chłopi. Komu
nista z miasta mówił bardzo długo o próbach wy
wołania rozłamu w parki kom n stycznej pr,ez
Trockiego. Obecni wzdychali, jakgdvby poczuwa
jąc <fię do winy i ciekali, kjedy nu reszt i zacznie mó
wić o podatkach, Nast.pn'e komun'sta z miasra
odczytał rezo!,,',?<\ ^ rötest’1 bo przeciw rokoszowi
Trockiego.
— Kto przeciw, niecą jx dn.es.e rękę!
Nikt nie podniósł rękę. "Rezolvc a zost łe je
dnogłośnie przyjęta.
— Precz z tern! — zawołał komunista z u.-a^ta,
wskazując na prot; et Trockiego.
Następnie odjechał.
Minutę trwało głęboLe tn. czeni?. — P ź.iKj
zaczęli wszyscy naraz itiówić, "akhy tama <yę przer
wała.
— Plecie jakieś niezrozumiałe ban.aim i? Mó
wił przede po rosyjsku, że Trocki... zbuntował
się prze iw władzy robotników i chłop w...
— Z Anglją — miał się połączyć — i z Inne
rn i krajami, aby im R s'ę spr e lać. Ot po prostu!
Tak mówicie? To pewnie chciał uciekać?
— I jak? A nie słyszeliście też, co było w re
zolucji powiedziane ?
„Ci towarzysze którzy przekroczą granice im
zakreślone“ — to s*ę odnogi naturalnie do Troc
kiego.
— A czy już go zł u pa i?
— Tak. Całkiem blisko granicy. Sira* * o wy
śledziła.
— Był coś m \ i ne o u sta.ncncie Lenina —
no Trocki ładnie to urząuził.
— Kto wie, co tam n ab roi' ? Może sfałszował
testament Lenina. Ten tesa;m nt by! mmkri ty na
siedm zamków, nikt nie miał dostępu, ale Trockj

się tam dobrał... i tak umiał pokręcić, że jemu
mi To w szystko przypaść.
— Cwd/icie go! Taki chciwy czło i k. Wszyst
ko chci T zagarnąć.
— No. a'e ma teraz karę za swoją chciwość.
Będzie si dział w w ięzier i aż do rozprawy, a po
tem całkiem poproś?u — pod ściankę. Za takie ka
wałki n:e będą go głaskać.
— Co my teraz poezri my z t tn obrazem? —
zapytał przewód iczący. — Sprz tnąc?
Znowu nastało ogólne milczenie.
— Sprzątnąć nie s tuka. Ale — może to wszys,ko kłamstwo! Żeoy ino za to ni a od owadać —
pow iedział jeden z obecnych.
— Ja kto? — zap j tał przewodniczący, z widocz
ną ciekawością.
— Jak? Ten w okularach opowiadał mm Bóg
wie co. Kto wie, czy to wszystko prawda? Sprzą
tniemy obraz, a pet m przyj d ie kto z w ładzy i po.
ciign e r.as do od ow -d ia noścj i ’ i rn p \iw'Gm
mylmy to zrol i i. Czy chcecie ro* ić rebel ę prze
ciw władzy robotników i chłonę w? Ot, i przyj
dą czerwonoarmiejcy, a do Moskwy Dojdzie tele
gram : „Powstanie“!
— Co prawda, to prawda — rozległy się tu
i owdzie głosy. — Niech nic zawraca głowy. Ta
cy rh.pu ii e jesteśmy.
— Musimy mieć ap. r — c anto n V i iai,ni
— zawołał ktoś.
—• Co za papier? — z~pytał z uv a o przewo- 1
dn iczący.
ł
— Rozkaz władzy, że ob. az i lockiego musi
być usunięty. Czarno na bp’em. Z podpisem f
pieczęcią.
Hałas wzmagał się.
— Pj.estańcie nareszcie krzyczeć! Skąd ja we*

Sternice, ćfafft 10. graduja 1927 r.

Kalendarz wyborczy.
Warszawa, 6-go grudnia.
Kalendarz wy
borczy, załączony do dekretu Prrezydenta Rzpiitej
p rozpisaniu wyborów
do ciał ustawodawczych,
opiewa jak następuje:
Wszystkie terminy przed dniem głosowania do
Senatu dotyczą zarówno do Sejmu, jaflci Senatu.,,
13. grudzień 1927 r.: 8 najliczniejszych klubów
poselskich przedstawia generalnego komisarza wyiłOrcyc; o, 8 członków państwowej komisji wybórezejj i ;yluż' ich zastępców (art. 17, ust. 1, i art. 18)
15 grudzień: Generalny komisarz wyborczy na
wniosek prezesa właściwe o sądu apelacyjnego mia
nuje p.zewodniczących okręgowych komisyj wyboczych (art. 19, ust. 1 i art. 20).
Wojewoda (komisarz rządowy) mianuje po iednym członku okręgowych komisyj
wybo vzvc i
(art. 19, ust. 2, art. 20, ust. 1).
Władza administracyjna pierwszej irs ancji ogłaśza we wszystkich gminach o ich podziale na ob
wody głosowania, o lokalu wyborczym i lokalu urzę
dowym obwodowej komisji wyborczej. Jednocześnie
o powyższem władza zawiadamia przewodniczącego
okręgowej komisji wyborczej f główny urrząd sta
tystyczny (art. 29).
Generalny komisarz wyborczy ogłasza w „Mo
nitorze Polskim" o składzie osób i lokalu urzędo
wym państwowej komisji wyborczej tudzież o mieji6cu, czasie, sposobie i ostatnim terminie zgłaszania
państwowych list kandydatów (art. 30).
17 grudzień: Generalny kom sarz wyborczy ogła
sza w wojewódzkim dzienniku urzędowym nomiinacje przewodniczących okręgowych komisji wy
borczych i ich zastępców (art. 20, ust. 1).
Wojewoda (komisarz rządowy) ogłasza nomi
nacje członków okręgowych komisyj wyborczych
Iprzez nich mianowanych (art. 20, ust. 2).
Rady miejskie, sejmiki, względnie zgromadzępw- przełożonych gmin dokonywiiją wyboru człon
ków okręgowych komisyj wyborczych, o czem za
wiadamia się okręgową komisję wyborcza (art. 19,
nst. 3, 4, 5, <y 7 i art. 20, ust. 2,3, 4).
19 grudzień: Przewodniczący okręgowej ko
misji wyborczej ogłasza skład osobowy komisji w
Wojewódzkim dzienniku
urzędowym
fart. 20,
BSt. 10).
Okręgowa komisja wyborcza ogłasza we wszy
stkich gminach okręgu o dniu wyborów, godzinie
głosowania, liczbie posłów, którzy mają ty: wy
brani z okręgu, miejscu, czasie,
spo
------ , sposobie
i ostatnim
terminie zgłaszania kandydatur i oświadczenia o
przyłączeniu listy okręgowej do listy pats wowej,
oraz o składzie osobowym i lokalu urzędowym okrę
gowej komisji wyborczej (art. 31, ust. 1).
20 grudzień: Rada gminna, względi.ie zebranie
sołtysów, względnie komisja rządowa, względnie wy
dział powiatowy mianuje lub wyznacza trzech człon
ków obwodowej komisji wyborczej i tyluż ich na
stępców (art. 22, ust. 3 i 7, art. 5 ust. z dn. 21
Września 1922 r. nr. 81, poz. 723).
25 grudzień: Naczelnicy gmin (prezydenci, bur
mistrze, wójtowie, zarządcy obszar w domin jilhych) sporządzają dla każdej miejscowości s ais wy
borców w trzech egzemplarzach (art. 32, ust. 1
ordynacji wyborczej do Sejmu i art. 10 ordynacji
Wyborczej do Senatu).
Przewodniczący okręgowej komisji wyborczej
zawiadamia naczelnika gminy o składzie odnośnych
obwodowych komisyj wyborczych i podaje o tern
do publicznej wiadomości (art. 31, ust. 2 i 3).
26 grudnia: Naczelnik gminy przesyła trzy
zmę taki papier? Jeżeli tcraz zaż dam ta’ bgo pa
pieru, wezmą mnie na listę kontrrewolucjonistów.
Ale chłopi obstawa’! przy swojem:
— To nap isz tak: My postanowiliśmy, że taki
papier jest nam potrzebna. Ty przecież iesteś urzę
dowa osoba.
— Gwiżdżę na to! — zasyczał przewodniczący,
który stracił już całkiem równowagę. — Nie mam
bchoty iść pod ściankę. Rezygnuję ze swewo u.r. ędu, a wy róbcie co chcecie! Już sę dość namę
czyłem. Ni^zh inny spróbuje!
— Nie, to ci się nie uda! Jako os o da urzędowa
musisz wszystko dokumentnie przeprowadzić i nie
ciskać się.
Przewodniczący, mocno poirytowany, splunął
pr^ed siebie, z nienawiścią patrząc na krzyczących
chłqpów to znowu na portret Trockiego.
W sieni cisnęły się zwabjone krzyl i m niewia
sty i młodzież. Ciotka Akulina przytknęła ucho do
dziurki ód klucza i dawała coraz to nowe wieści
0 burzłiwem zgromadzenia.
— O Jezusie! Trocki... całą Rosję chciał sprze
dać. No — ale złapali tego przeklętego poganina
1 łańcuchami' go związali w więzieniu. Chciał ściąg
nąć wielkie pieniądz1©... ogromne mil jony.
Kobiety znacząco potrząsały głowami.
— Go to się dzieje na tym świeci©?
A stara, głucha Bubuicka. Która także przy
szła. abv usłyszeć coś nowego, wycedziła b©zzębnemi ustami:
— Ile to wypadnie na każdego chłopa, fiJi
pieniądze przyjdą do rozdziału?

Nr. 283.

GAZETA ROBOTNICZA

egzemplarze spisu wyborców przewodniczącemu ob
wodowej komisji wyborczej <art. 34, ust. 1).
1 stycznia 1928 r.: Obwodowa korni is ja wybor
cza przesyła jeden egzemplarz sp.su
wyborców
okręgowej komisji wyborczej (art. 34, ust. 3).
2 styczeń: Obwodowa komisja wyborcza wy
kłada spisy wyborców do publicznego przeglądu
(art. 35, ust. 1).
15 styczeń: Ostatni dzień wyłożenia spisu wy
borców do przejrzenia (art. 35, ust. 1).
16 styczeń: Ostateczny termin wnoszenia reklamacyj do obwodowej komisji wyborczej przeciwko
pominięciu w spisie lub wpisaniu kogokolwiek nie
uprawnionego (art. 35, ust. 4).
22 styczeń: Ostateczny termin zgłaszania sprze
ciwu przeciwko reklamacji o wykreśleniu ze spisu
(art. 37, ust. 1).
24 styczeń: Zgłaszanie państwowych list kandy
datów (art. 58, ust. 1).
26 styczeń: Obwodowe komisje wyborcze posy
łają okręgowym komisjom wyborczym dwa egzem
plarze spisu wyborców (art. 37, ust. 2).
30 styczeń: Obwodowe komisje wyborcze przyj
mują napływające sprzeciwy przeciwko wykreśleniu
ze spisu wyborców i przesyłają je dodatkowo
do
okręgowych komisyj wyborczych (art. 39, us4er> 33
1 luty: Kandydaci z list państwowych składają
na ręce przewodniczącego państwowej kom'sji wy
borczej oświadczenie o zgodzie na ul leganie się o
mandat, oraz stwierdzenie, że kandydat uważa się
za obywatela polskiego i że według swojej na lep
(art.
szej wiedzy posiada bierne prawo wyborcze
29, ust. 1).

>1 3 luty: Generalny komisarz wyborczy ogłasza
w „Monitorze Polskim" państwowe listy kandvda.
tów (art. 60, ust. 1).
Zgłaszanie okręgowych list kandydatów (art,
44, ust. 1).
5 luty: Okręgowe ko osie wyborcze przesyła,
ją obwodowym komisjom wyborczym dwa egzem
plarze ostatecznie zatwierc ouego spisu wyborców,
jednocześnie trzeci egzemplarz spisu
przesyłają
właściwym naczelnikom gminy.
9 luty: Kandydaci z list okręgowych zgłaszają
na ręc^ przewodniczącego okręgowej komisji wy
borczej oświadczenie o zgodzie na ubieganie się o
mandat, oraz stwierdzenie, że kandydat uważa się
za obywatela polskiego i że wedle swojej na lepszej
wiedzy posiada bierne prawo wyborcze (art. 44,
ust. 2).
Pełnomocnicy okręgowej listy kandydatów zgła
szają na ręce przewodniczącego okręgowej konrsji
wyborczej oświadczenie o przyłączeniu listy okrę
gowej do listy państwowej (art. 57, ust. 1 i 2).
13 luty: Ostatnie wyłożenie do
publicznego
przeglądu, ostatecznie zatwierdzonego spisu wybor
ców (art. 43, ust. 1).
21 luty: Okręgowe komisje wyborcze dostarczają obwodowym komisjom wyborczym afiszy z li
stami kandydatów, celem rozplakatowania (art. 56,
ust. 3).
4 marzec: Głosowanie do Sejmu. _
7 marzec: Posiedzenie okręgowej komisji wy
borczej, w celu ustalenia wyniku wyborów do Sej
mu (art. 87, ust. 1).
11 marca: Głosowanie do beiiaiu.
14 marca: Posiedzenie okręgowej komisji wy
borczej, w celu ustaleń i wyniku wyborów do Senatu (art. 87, ust. 1).
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Program narodowościowy PPS.
Tow. Niedziałkowski zamieszcza w „Robotniku"
artykuł, omawiający stosunek PPS. do zagadnień
narodowościowych. APykuł nrzvtac7-my poniżej.
— Red.
Stanowisko zasadnicze Po's iej Partji Soc a istyc/.nej w sprawie t. zw. mniejszości narodowych
określiły uchwały Kongresów, poprzedzone długą
pracą przygotowawczą. Z natury rzeczy ujmujemy
inaczej zagadnienie ukraińskie i białe rusk e w Rze
czypospolitej, inaczej zaś —• ni mlecicie i żydowskie,
t. j. tych grup narodowych, które nie zamieszkują
zwartych obszarów.
W pierwszym wypadku postawiliśmy kuka lat
temu — jedyni podówczas w Polsce — res u at au
tonomii terytorjalnej. Z biegiem czasu przyłączyło
się do tego poglądu P. S. L., „Wyzwolenie". Pro
jekt ustawy autonomicznej został przez nas sfor
mułowany konkretnie i* złożony w Sejmie w zasto
sowaniu do ziem o większości ukraińsk ej. Na wnipsek P. P. S. Kongres Ma:S\lski Międ, y larodowki
Socjalistycznej przy ął główne punkty projektu, ja
ko wskazówkę postępowania dla partji socja istycznych różnych krajów wobec mniejszości narodowvch
państw odpowiednich.
Jeżeli mowa o „terytorjach białoruskimi" Rze
czypospolitej, syiuacja jest trudniejsza ze względu na
większą płynność, większe rozbicie, i mnie s y sto
pień odrodzenia narodowego żywiołu białoruskiego.
I tu jednak mamy obowiązek konkretnie szego uj
mowania problemu. Jesteśmy przeciwni wysuwa
niu tylko hasła, jak to uczyni i organizatorzy Krajo
wego Stronnictwa Ludowego w Wilnie. Trzeba po
wiedzieć jasnoi i Wyraźnie, o jakie zienre i o jaki za
kres autonomji chodzi. Inaczej wpadlibyśmy w
zwykłą demagogję, zunełme nie twórczą pod wzglę
dem ideowym.
Mniejszości „kiluc mają pewne (juWd, ag waran to wane przez Konstytucję, a1e niewykona e
w praktyce. Prawa te stoją — że tak powiem — na
granicy autonomji narodowo - kulturalnej. W toku
kampanji wyborczej musimy e sformułować możli
wie ściśle i s zczegółowo. Wymiana myśli z socjali

stami niemieckimi i żydowskimi dała nam dużo po
trzebnego materjału. Dzisiaj ograniczamy się do
stwierdzenia, że zagadnienie narodowościowo będzie
stanowiło bardzo istotną część programu wybórczego Polskiej Partji Socjalistycznej.
Życie wewnętrzne Państwa Polskiego płynęło
przez szereg lat z ciężkim kamieniem u nogi w po
staci nacjonalizmu. Nacjona izm po ski ogarn ał, nie
stety, szeiszc kręgi, niż kadry organizacyjne Związ
ku Ludowe* - Narodowego. Podsycała go ustawiczna
kampanja części prasy, podsycały tragiczne wspom
nienia plebiscytowe na Górnym Śląsku, naprzykład,
podsycała również polityka naciona istyczna -drugiej
strony — mieszczańskich i reakcyjnych ocitamow
opinjt ukraińskiej, białoruskiej, niem eck ej, żydow
skiej. Problem narodowościowy w Polsce sprowa
dził się do walki wzajemnej kilku nacjonalizmów.
Rzeczpospolita Poska musi rozwiązać kwestję
narodowościową. Kryzys ustrojowy Państwa skiero
wał jakgdyby zainteresowania ogółu w inną stronę.
Zagadnienie samo pozostało ni mniej jednym z naj
bardziej podstawowych dla przyszłości Po s i Ini
cjatywę uczc wego, rozumnego,
odpowiedzialnego
rozwiązania może w, iąć na siebe tylko Socjalizm, bo
nie grają tu dla nas roli ani kombinacje prz dwvboicze, ani chęć „karania" za złe lub „nagradzania" za
dobre zachowanie się.
Jeden z naszych głównych zarzutów pod adre
sem Rządów „pomajowvch" — to brak z ch strony
świadomej celu V konsekwentnej polityki narodo
wościowej, a każdy rok zaniedbania znaczy bodaj
to samo, co dziesiątki lat h storji.
Z „Blokiem mniejszości", o ile po ws ramę on
ostatecznie, będziemy w walce. Nie uważan y wcale
nacjonalizmu niemieckiego, ukraińsk ego czy y Iow*
skiego za lepszy od po skiego. Zwalczać Blok można
jedynie przeciwstawieniem mu wyraźnego i ziszczał*
nego programu.
Tu liczymy na pomoc naszych towarzyszy, re
prezentujących ruch robotniczy i robotniczo - wło*
ściański t. zw. mniejszości narodowych.

Ustalanie kandydatów na gen. komisarza wyborczego.
Warszawa, 6 grudnia. Po wyznaczeniu pr ez
Prezydenta Rzplitej terminu wyborów do Se mu i
Senatu (4 i 11 marca 1928 r.) pierwszym aktem
wykonawczym dotyczącego zarządzenia jest miano
wanie generalnego komisarza w\borczcgo, który
według art. 16 ordynacji wyborczej s?rawu*e nad
zór nad działalnością komisyj wyborczych.
3en. komisarza wyborczego i jego zastępcę mia
nuje na wniosek Prezesa Rady Mmstrów Prezy
dent Rzplitej z pomiędzy trzech kandydatów, przed
stawionych przez zebranie prezesów Sądu Najwyż
szego. W sprawie tej prezesi sądu najwyższego a
mianowicie pierwszy prezes Władysław Seyda i pre-

zesi Izb dr. Aleksander Mogilnicki, dr. Zygmunt
Dworski i Bolesław Poho recki obradowa ł ju> dwu
krotnie. Jutro zbierze się jeszcze raz w tej materji
kolegium sądu najw. i ustali ostatecznie kandydatów.
Nominacja gen. konnsarza wyborczego i jeg°
zastępcy ogłoszona będzie najpóźniej dnia 11 bm.,
chociażby z tego względu, że według ogłoszonego
przez rząd kalendarza wyborczego w dniu 13 bm.
8 najliczniejszych klubów poseskich poprzedniego
Sejmu ma przedstawić gen. komisarzowi wyborcze
mu 8 członków państwowej komisji wyborczej *
tyluż ich zastępców.
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Reorganizacja urzędu emigracyjnego.
Warszawa. W związku z nową ustawą
emigracyjną, nastąpi pewna reorganizacja
władz
emigracyjnych i dostosowanie urzędowania do wy
mogów tej nowej ustawy. Ministerstwo pracy i
opieki społecznej opracowuje nowy statut urzędu
emigracyjnego, który będzie obowiązywał z dniem
wejścia ustawy w życie, tj. z końcem br.
Obecny urząd emigracyjny zaprzestanie wyda
wania zezwoleń na paszporty bezpłatne dla etni-

grantów, a funkcja ta przekazana zostanie o krę'
gowemu Urzędowi Pośrednictwa i racy, natomiast
urząd emigracyjny weźmie w swoje ręce kontrolę
nad wszelkiemu drukami, które tylko z Upoważnienia
urzędu będą mogły by! drukowane. W związku Z
wejściem w życie nowej ustawy, urząd emigracyjny
nawiąże stały kontakt z władzami ^poli.yjnemi i s$*
dowemb
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GAZBTA ROBOTNICZA i

Nr. 383.
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Socjaliści w Sejmie Śląskim wnieśli o wsparcie
dla bezrobotnych.
Przedwczorajsze posiedzenie było o tyle ważne
dla klasy robotniczej, że uchwalono w trzeciem czy
taniu wniosek klubu PPS. w sprawie podwyższenia
rent inwalidzkich, oraz wniosek tow. Macheja i to
warzyszy w sprawie wsparć dla tych bezrobotnych,
którzy są pozbawieni do+^Vzas jakiejkolwiek po
mocy z tytułu obowiązują^ _
aw.
Jako punkt pierwszy uchwalono w trzeciem czy
taniu ustawę o tymczasowem uregulowaniu finan
sów komunalnych, z poprawką posła p. Janickiego,
by zniesienie przywilejów dla miasta Katowic we
szło w życie dopiero od 1. kwietnia 1928. Bowiem
wymaga tego budżet

Wniosek nagły posłów Fojk’sa i klubu PPS.
w sprawie przyznania funkcjonariuszom, opłacanym
ze Skarbu Śląskiego jednorazowego dodatku na za
kupy zimowe odesłano do komisji budżetowej, po
przemówieniu p. Fojkisa.
Wniosek Rządu o rozciągnięcie na obszar woje
wództwa śląskiego mocy obowiązującej rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o sztucznych
środkach słodzących uchwalono w pierwszem i drą
giem czytaniu. Z powodu sprzeciwu klubu Ch. D.
nie mogło się odbyć trzecie czytanie, mimo iż usta
wa ta ważna ze względu na rosnący szmugiel sa
charyny. Projekt tej ustawy odesłano zatem do Ko
misji prawniczej.
^

Podwyższenie rent Inwalidzkich.
Sprawozdań ■'imieniem Komisji Socjalnej do projektu ustawy, dotyczącej zmiany ordynaci ubezpieczeniowej, oraz podwyższenia rent ubezpieczonych,
złożył tow. Juchelek.
>
Dotychczasowa ustawa krzywdziła renestów.
N. p. wdowy bez względu na wiek nie otrzymują
renty, o ile lekarz nie wydał orzeczenia, że ich zdol
ność do zarobkowania wynosi poniżej i/3 części!. Po
nieważ granica zdolności do zarobkowania przy ubezpieczonych ustalona jest do 60 roku życia, dlatego
powinno się narówni i wdowy uwzględniać. We
dług par. 1280 ordynacji ubezpieczeniowej gasną
widoki na świadczenia w ubezpieczeniu na wypadek
inwalidztwa w ciągu 2 lat, licząc od dnia wystawienia
karty kwitowej, jeżeli wlepiono do niej mniej, niż

20 znaczków tygodniowych, Ponieważ bezrobocie
* 2 lata, tysiące bezrobotnych tracą prawo
trwa z górą
do świadczeń z ubezpieczenia, nie mając środków do
opłacania znaczków ubezpieczeniowych. Wprawdzie
lewo ta, którą taki bezrobotny w c:ąr u dw ch lat uiść ć
w im i en, nie jest wysoką, bo wynosi tylko 6 zł. (20
znaczków po 30 gr.), na okres dwuletni, to. jedna
kowoż trudno dla bezrobotnego zdobyć s'ę nawet na
taki wydatek, zaś uregulowanie takie, że Skab Ślą
ski płaciłby znaczki, potrzebne do utrzymania wido
ków na świadczenia, jak to proponuje Zakład Ubez
pieczeń Społecznych w Królewskiej Hucie, pociąg
nąłby za sobą wydatek z górą 180.000 zł. rocznie.
Uzyskanie tak ego kredytu wobec ustało ego już bud
żetu napotkałoby na wielkie trudności, uregUlowa-

Inwalidzi doioagafą się sprawiedliwości;
Czteroletnia mordercza wojna pozos awi’a po
sobie ogromną ilość ludzi nie zdolnych w zupełności
albo częściowo do pracy. Podawa U my onegdaże
cyfra ich wynosi na całym świecie około 61 i pół
miljona.
, Ludzie ci rekrutują się wyłącznie prawie z robot
ników. Robotnicy ci musieli kłaść swoje życie i zdro
wie w obronie 1 urżua i, w obron ę kajz rów i faterlandów. Dzisiaj ta sama burżuazja o inwalidach
nic nie Chce słyszeć. Wypiera się ich, gdz e może.
Wnioski Polskiej Partji Śoc‘a stycznej w Sejm e
Warszawskim w sprawie inwalidzkiej odrzuca się pod
błahym pretekstem.
Inwalidzi zaczynają rozumieć, że polei s en e ich
bytu zależne jest od ścisłej łączności z całą klas%
robotniczą — z socjalizmem. Bez zwycięstwa sjćja-

listów nie będzie polepszenia bytu materjalncgo in
walidów. Dlatego też inwalidzi przy nadchodzących
wyborach do Sejmu oddają głosy na Polską Partię
Socjalistyczną i świadomie za nią wszędzie agitują.
Inwalidzi nie pójdą na żadne obiecanki reakcji, gdyż
wiedzą, że poprawę ich bytu może im dać tylko
zwycięstwo Polskiej Partji Soc a’stycznej, wespół z
Klasowymi Związkami Zawodowymi. Nie zrobią te
go ani sanatorzy, ani reakcja. Dlatego też w szere
gach pro 1 etarjuszy - inwalidów rozbrzmiewa okrzyk:
„Niech żyje zwycięstwo Polskiej Partji Socja’ls yrznej
przy nadchodzących wyborach“.
Bolączki inwa idów są duże i obszerne. Zawarte
są one w poniższych rezolucjach, nadesłał ych nam
przez Związki inwalidów. Podajemy je poniżej w
całości.

Rezolucja Z w. Erswahców Wojennych Rz. P. w Knurowie.
My członkowie Związku Inwalidów Wojennych
Rz. P. zebrani w lokalu Pana Wa'us/ka w Knurowie
liczbie 57 czł. żądamy od Śląskiego Zarządu Wo je
wódzkiego, oraz Wydziału Wykonawc ego Gł w e£o Zarządu w Warszawie, aby zechciły u władz
Miarodajnych zrealizować następujące prośby:
1) Żądamy, aby granica dochodova zos ała z 200
zł. na 400 zł. podwyższoną, ponieważ pr,y pod
wyższonych dochodach musimy płacić wię’ s^e
podatki i w dodatku następuje stopniowe zawie
szenie renty, przez co jesteśmy podwójnie po
szkodowani.
2. Ciężko okaleczeni żądają natychmiastowej wy
płaty dodatku za ciężkie okaleczenie, który obec
nie jest tylko częściowo albo wogele nie wy
płacany.
3. Żądamy dodatku kwalifikacynego.
4. Żądamy, aby wyrównanie rent było prowadzone
w przyśpieszonym tempie.
5. Żądamy, aby sztuczne części (protezy i p.) by
ły dostarczone szybko i bezpłatnie.
6. Żądamy, aby w razie pogorszeni się sin u zdro
wotnego natychmiast zostało wdrożone bezpłat
ne leczenie.
7. Żądamy, aby sprawy rekurrowe przy Komisji

Inwalidzkiej w Krakowie były d’a rekui entÖw
korzystniej załatwiane.
8. Żądamy, aby rekursy. z roku 1922 były wszyst
kie rozpatrywane a nie częściowo.
9. Żądamy, aby renta przydzielona była od dnia
stawienia wniosku a nie jak dotychczas od dnia
badania lekarskiego.
10. Żądamy, aby koszta podróży do badan a były
natychmiast wypłacane.
11. Żądamy, ażeby w sprawie zawezwania dołączone
zostały bilety kolejowe na wolny przejazd jak
według ustawy niemieckiej.
12. Żądamy, ażeby zapytania pisemne były przez
władze respektowana i by na zapytania te odpo
wiadano.
13. Żądamy, aby ziemniaki przydzielono inwal’dom
i poszkodowanym z wojny, obarczonych wielką
rodziną.
A. Żądamy, aby renta po wyrównaniu była w peł
nej kwocie wypłacaną a nie zaliczkowo, a eby
renta była w jak najkrótszym c asie nadpłacona,
gdyż u niektórych s ęga ona 50 zł. m l siębznie.
15. Żądamy, aby wyrównanie nastąpiło wkrótce d’a
tych, co już otrzymali orzeczenie od irzech do
czterech miesięcy.

Z posiedzenia Związku inwalidów .Wojennych Rz. P. w Łaziskach Górnych.
Na tern zebraniu podnosili inwalidzi, że zbliżają
hę Wybory i z powodu tego znajdzie się wielu oońców spraw inwalidzkich, którzy będą obiecywali
ote góry, lecz inwalidzi nie powinni na to zważać,
~cz głosować na tę listę, która zawsze stała po
aronie inwalidów (Polska Partja Soc.a s.yczna).
Rezolucja.
h Żądamy wypłaty 13-tej renty na zaxvup zapasów
zimowych, węgla, ciepłej odzMy da siebie i
dzieci.
2-Ponieważ władze komunalne robią trudności in
walidom! i poszkodowanym przy rozd le’aniu zie
mniaków a są jednostki, które zarabiają ponad
230.— zł., a otrzymali ziemniaki, lecz inwal d/i,
którzy z renty żyją, w naszej miescowości nie
byli uwzględnieni, żądamy, aby Śląski Zarząd
Związku Inwalidów Woj. Rz. P. poczynił odpo

wiednie kroki u miarodajnych władz, by te nie
domagania były usunięte.
3. Żądamy uregulowania rent w przyśpieszonem
tempie.
4. Żądamy, aby w razie pogorszenia si stanu zdro
wotnego, nastąpiło natychmiastowe bezpłatne le
czenie a czego P. K. U. Pszczyna dotychczas
jeszcze nie czyni.
5. Żądamy od Wojewody Śl., żeby złagodził wa
runki przy udzielaniu pożyczek pieniężnych z
funduszu Wojewódzkiego.
6. Żądamy przydzielenia koncesji traiL d:a i walidów i poszkodowanych wojną.
7. Żądamy przyśpieszenia rewizji koncesji.
8. Żądamy 40 proc. dodatku wojewódzkiego, tak
jak się płaci urzędnikom państwowem.
...... OQO—...-

nie wyżej proponowane jest podobne do tego, Jakie
Komisja Socjalna na je dnem z ostatnich posiedzeń zaproponwała dla nowego projektu ustawy o ubez
pieczeniu pracowników umysłowych. Takie same
stanowisko w sprawach powyższych zajęły Komisje
Prawnicza i Budżetowa.
Ażeby uprościć obliczenie rent ustalono kwotę
podstawową w wysokości 160 zł.
Zmiana par. 1288 i 1289 w związku zsart. 2 prze
widuje sprawiedliwsze zwaloryzowanie rent, oraz
podwyżkę rent w zasadzie o 30 proc., ustala zatem
nowe czynniki do obliczania rent. Art. 3 bowiem ustawy z dnia 3. czerwca 1924 r. ustalił wszystkie ren
ty ustalone przed 1. czerwca 1924 r. jednolicie w
wysokości 24 zł. miesięcznie, renty wdowie 12 zł.,
sieroce 6 zł., dodatek dla dzieci 2 zł., przy innych zaś
ustalił na czas od 1 czerwca 1924 r. jako kwotę
do obliczania wzrostu rentowego i kwoty podsta
wowe; pewne przeciętne.
Niezadow lenie
z
takiego
uregulowania
byli renciści, którzy opłacali wysok e
składki
i wielką ich ilość. Proponowany sposób obliczania
czyni zadość ich żądaniom i waoryzu e rentę mriejwięcej na tym samym poziomie, na jakim zostały
zwaloryzowane renty wypadkowe ustawą z ofrua 18
listopada 1926 r., przyczem podobnie, jak j w tej
ustawie, żadna z rent w ten sposób przeliczonych
nie ma mnlei wynosić, jak dotąd płacone. Przepis
ten jest konieczny, ponieważ przez or n zenie w nie
których wypadkach rent stwarzałoby się wiele n©zadoxx clenia. Pozat:m prop nu je się poÓwyżs ©nie
czxnniköw do obliczania rent ustalonych wyżey cy
towaną ustawą z dnia 3 czerwca 1924 r. zjodniti
z proponowaną podwyżką składek ubezpieczenio
wych. Za czas ód 1 października 1921 r. do 31
mają 1924 r. zalicza się do obliczania renty prze
ciętnie 10 groszy. Jest to bowiem czas dewaluacyj
ny, gdzie składki się wciąż zmieniały, wobec tegjo
trudno dzisiaj jest ustalić ich wartość.
Obecny nar. 7743 postanawia, źe wdowa która
jeszcze nie j®st Inwalidką w myśl par. 1258 ordynacji
ubezpieczeniowej, a wniosła o rentę, otrzymuje orzecze i;, w którem ustalono wysokość renty wd wist
i pouczono ją, źe w razie, gdy zostanie inwalidką,
ma zgłosić swe roszczenie do rttitv. Przepis ten
zniesiono w interes e uproszczenia administracji,
zwłaszcza, że nie ma on ułebszego znaczenia i me
przynosi uprawnionym żad ej korzyści.
Pon eważ ustawa zostanie ogłoszona mm^jwięcej w końcu miesiąca grudnia, jest więc m©możliwem obliczyć wyższe renty do 1 stycznia 1928 r.
Ażeby przyjść rentobiorcom już od 1 stycznia 1928
r. z pomocą, wypłaci im s:q rentę podwójną dpja
1 stycznia 1923 r. Od 1 czerwca 1928 r. obowiązuje
renta wyższa. Do 1 czerwca 1928 r. jest Zakład w1
stanie obliczyć kilkanaście tysięcy rent, tak ź© jes(t
możliwość pewnej liczbie inwalidów wypłac®ma wyż
szej renty w przepisanym terminie.

Pomoc dla bezrobotnych.
Tow. Mach ej uzasadnił konieczność przyjścia
z pomocą bezrobotnym, którzy dotychczas nie po
bierają żadnych zasiłków. Tow. "Machej stwierdził,
że w edług ostatnich urzędowych obliczeń l.czba bez
robotnych w Wo ewód rtwie Śląskiem wynosi z górą
40.000, z czego zaledwie połowa otrzymuj© ustawo
wy zasi’ek dla bezrobotnych. Jeż©li ta część bez
robotnych, otrzymująca us.awowy zasiłek, podnosi
ciągle słuszne skargi na niewytrzyma.ność zasiłku,
który nie pozw ą a bezrobotnym / eh rodzinem żyć,
ani umrzeć z głodu, to w jak straszliwem położeniu
znajdują się dopiero ci "bezrobotni, którzy wcale za
siłku nie otrzymują.
Nikt nje może obojętnie pa rz©ć na rzesze c erpiących w elki n edostatek bezrobotnych i na upa
dek moralny i zdrowotny ich róJzin. Obowiązkiem
całego społeczeństwa |©st roz oczyć jak na dab j Mą
cą opiekę nad tymi, którzy nie z własnej winy po
zbaw leni zostali możności zarobkowania i1 opieko
wania sie swojemi rodzinami.
Ponieważ opieka nad bezrobotnymi wypływał*
iaca z migiatywy prywatnej, jako też doraźna po
moc ze strony władz okazała si‘ę dotychczas jako
zupełnie niedostateczna, przeto P. P. S. zdąża do
uregulowania tej palącej da Wo®wództwa Sląskiegp
kwestji w drodze ustawy i zgłas a projekt ustawy
do uchwalania przez Sejm Śląski w trybie przy
śpieszonym.
Projekt uchw a’ono i odesłano do kómlsjl pra
wniczo-socjalnej i budżetowej.
Tö W3T7 VS7H ł
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Robotniczej“!

Kötouice, önja 10. gjrödtaja 1927 r.

Wiadomości bieżące
Dziś: Loret.
Jutro: Damazy
Wschód słońca: godz. 7 min. 32.
Zachód słońca: godz. 15 min. 25.
Wschód księżyca: godz. 17 min. 35
Zachód księżyca: godz. 8 min. 36

Na dzień dobry.
Ze kapitał ręka w rękę
Idzie w świetie, to my wiemy,
Poco jednak zwiększać mękę
• Skoro skonać z głodu mamy.
Dziś ja i zysków im za mało,
Choć kra i „pływa“ w renten markach;
Nie wiem, czy się prawdę zdało,
jednak każdy na to sarka.
Dobrze mają przemysłowcy,
3iorą udział w kwietnych Corsach,
Lokautem grożą morowcy,
To to u nich —grunt to forsa!
lotk a,

TEATR POLSKI.
Akadem je w Teatrze Polskim.
W sobotę, dnia 10 grudnia, o godz. 4-tej pop.
odbędzie się w Teatrze Polskim w Katowicach
Akademja ku czci Generała Józefa Bema.
W niezietę, dnia 11 bm., o godz. 12-tej w po
łudnie odbędzie się w Teatrze Polskim w 'Katowi
cach uroczysta Akademja ku czci Stanisława Wy
spiańskiego. Akademję zagai naczeln k wydziało
wy Oświecenia Publicznego Woj. Sl. Dr. Ręgorowicz, prelekcję p. t. „Wyspiański, poeta polskiej
państwowości“, wygłosi Prof. Dr. Szyszko z Krako
wa. W części artystycznej wezmą udział art. Tea
tru Polskiego w "Katowicach p. M. Strońska. Dyr.
W. Nowakowski, Tadeusz Żeromski oraz orkiestra
policyjna.
We wtorek, dnia 13 grudnia, odbędzie się w
Teatrze Polskim w Katowicach staraniem miejsco
wego Koła Ligi Morskiei. wieczór dla uczczenia
300-lecia zwycięskie i bitwy morskiej pod Oliwą. t
t

’1
Repertuar.
Sobota — „Miłość czuwa“, premjera.
Teatr Polski na prowincji.
Piątek — „Warszawianka“ i I-szy akt „No
cy Listopadowej“ Tarnowskie Góry. ‘
Piątek — „Casanova“ Cieszyn.
Sobota — „Halka“ Bielsko.

Z Katowickiego
Kurs polityczno-społeczny rozpoczyna się w po
niedziałek, dnia 12. grudnia o godz. 5-tej po po |
łudniu w szkole powszechnej, ul. Jagielońska I. pię
tro, sala Nr. 14. Wykłady rozpoczyna tow. Dr. Ziółkiewicz. Uczestnicy kursu winni się bezwzględnie
w komplecie stawić.
Kto o czem nie wie? Na ostatniem Nad zwyczaj nem Zgromadzeniu Rady Sportowej Województwa
Śląskiego, bawiący tam „incognito“ prezes Gozla
w charakterze sprawozdawcy „Polon,ji“ i tiegoż dzien
nika, a więc „first dass“ Korfancistay oświadczył
zebranym delegatom, że objął opracowanie dorocz
nego sprawozdania sportowego z Górnego Śląska dla
— nie śmiejcie się — „Kurjera Porannego“ w War
szawie.
Jak, kto i co?
e Czyżby p. Korfanty nie wiedział, że jego fifar i podpora kokietuje sanacyjny dziennik i w nim
współpracuje?
A zapewne i (sanacyjnemu „Kurjerowi Poran
nemu“ w Warszawie nie w ładom, że do wspó ’•racy
zaangażował odpowiedzialnego redaktora „Poionji“
i Korfancistę!
A może to jakaś nowa koalicja przeciw, jak za
wsze Pepesiakom, którzy zdaniem Nogaja rozbijają
sport burżuazyjny przez tworzenie własnych placó
wek sportowych.
Bardzośmy ciekawi posłyszeć zdanie „Kurjera
Porannego“, którego dział reklam i ich akwizycję
na Woj. Śląskie prowadzi podobno znany pan Be.
z ulicy Stawowi, taki trochę z mniejszości, przez
którego zapewne p. N. tam został wkręcony.
„Baśń o Srebrnym rycerzu“ odegrają lalki na
science m’arjonetkowej teatru „Miniatury“ Q., 10. i
11. bm. w sali „Domu Żołnierza Polskiego“ o godz.
4 po południu. Widowisko dla dzieci i młodzieży,
zorganizowane przez Sekcję Teatrów Ludowych przy
W. O. P. w Katowicach wzbudziło wśród rodziców
zrozumiałe zainteresowanie. Przepięknie napisana
baśń, wprowadza dziatwę w krainę c arów, przedsta
wiając przygody niegrzecznego królewicza Orlika,
co kraj swój porzucił, szukając sławy na szerokim
świecie. Muzykę skomponował Feliks Sacl se. Re
żyseruje Stefan Poloński. Bilety wcześniej do nabycia
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w biurze Sekcji Teatrów Ludowych przy W. O. P.
ul. Szaf ranka, Ił. piętro, pokój 22, od godz. 9—3.30
po południu.
Sportowy odczyt dyskusyjny z an go Lkkoat ety por. Gilewskiego. W niedzielę, dnia 11 b. m., o
godz. 10 rano w Domu Żołnierza w Katowicach od
będzie się bardzo ciekawy odczyt sportowy znanego
lekkko,atlety por. Gilewskiego na temat: „W jaki
sposób można utrzymać formę sportową w okresie
zimowym?“ Po odczycie dyskusja. Odczyt ten
wzbudza duże zainteresowanie w kołach sportowych,
wojskowych, wychowawczych i nauczycielskich. Wej
ście bezpłatne. Będzie to pierwszy ode; yt z cyklu
odczytów sportowych, jakie zapowiedział Katowicki
Klub Hokejowy.
Kradzież kieszonkowa. Dnia 6 b. m. o godz.
10,45 zgłosił Stein Jerzy, lat 19, zamieszkały w Kato
wicach przy ul. Dąbrowskiego 4, że w dniu 1 b. tn.
o godz. 18-ej skradł mu nieznany sprawca z kieszeni
marynarki w czasie, gdy stał przy okienku na poczcie
w Katowicach, 375 zł. Dalsze dochdozenia w toku.
Rzeczy do odebrania. W Kielcach przytrzymała
policja pewnego osobnika, który posiadał przy sobie
złoty zegarek damski Nr. 360 19 , marki „Record
Watch i Co.“, 18-karatowy, o dwóch kopertach. Do
zegarka była przypięta dewizka metrowej długości
z żółtego i oksydowanego metalu, 1 zegarek nik owy
z paskiem skórzanym na rękę firmy „Omega“ Nr.
363 747. — Bliższe informacje można uzyskać w eks
pozyturze śledczej Katowice, ul. Zielona 28, pok. 59.
Samobójstwo. Dnia 6 b. m. o godz. 13-ej
zgłosił Dr. Adamczyk z Zawodzie, że Ko och Mar
ta. Air 22 lutego 1911 a zamieszkała w Zawódziu
przy ul. Krakowskiej 115, zażyła w dniu 5 b. m.
nieznanego proszku, prawdopodl.ni- w zamiar/.© sa
mobójczym, wskutek czego zmarła w di i i 6 b. m.
o godz. 2,15. Dalsze dochodzenia w tym wypadku
w tuku.
Napad rabunkowy. Dnia 7 b. m. około 2,15
jadący samochodem Śl. 3274 (tiksówką) dwaj nie
znani osobnicy z Katowic do Siemianowic, na szosie
między Rop. Alfreda a Fl mjanowicami, gdyż "Szofer
Rolnik Leon zatrzymał na ich żądanie samochód,
rzuci’i się na hięgo, grożąc mu rewolwerem, przy
czaił jeden z osobników uderzył kolbą rewo.werową w głowę szofera, tak, że ten stracił przy
tomność a sprawcy zabrał mu 12 zł. W mi dzyczasie, kiedy nadjeżdżał inny samochód, sprawcy at to
puścili w ruch i odjechali w ki runku Siemi nowie,
gazie na placu Piotra Skargi pozostawili samo li d
wraz z nieprzytomnym szoferem i zbi©|g.i w ni wia
domym Kierunku. Dochodzenia dalsze w toku.
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Robotnicy powinni
wstąpieniem do C.
szkołę dyrektorom
kie best je zaws*©
niem.
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Z Swiętoohlowickiega
Przedstawienie dzieci w Ochronce.
W njedzięlę, dnia 4-go ■bm. odbyło się w saU
p. Sprusa w Chropaczowie przedstawienie dzieci
z Ochronki. W imieniu Ochronki przywitał kiero
wnik szkoły I. p. Wrześniewski wszystk ch zebra
nych, którzy przybyli, by przypatrzeć się pracy i
postępom dzieci w Ochronce. Następu e przywitała
przybyłych uczennica z Ochronki ładnym wier
szem, poczem odegrano sztuczkę „Jagódki“, — 2
korowody w wigilję Bożego Narodzenia, kuchnia
anielska, żywy obraz pożegnanie. Dzieci z Ochr.
wywiązały się ze swego zadania dobrze o czem
świadczyły liczne oklaski, jakiem! publiczność na
grodziła malutkich amatorów. Na zakończenie ser
decznie podziękował kierown k sokoły I. Wrześniew
ski tak licznie zebranym gościom za przybycie, bo
widać, że mieszkańcy w Chropaczowie interesują
się Ochronką jak również zapowiedział przybycie
św. Mikołaja z nieba do dzieci z Ochronki dnia ß
grudnia br. tj. we wtorek, więc żeby wszystkie
przybyły. Rano otrzymają śniadanie, a potem rOzda św. Mikołaj wszystkim podarunki, ęp wywołało
wielką radość. Należy serdeczni© podziękować obu
mistrzyniom Ochronki za trud i pracę, włożoną dla
dobra" tych maleńkich i jeżeli tak dalej pracować
będą, to spodziewamy się, że z tych maleńkich
wyrosną kiedyś prawi obywatele i obywatelki.
Samobójstwo. Dnia 5 b. m. ok°ło godz 16
popełniła Anna Surowówna, służąca inżyniera Al
bina Tatary z Huty Hufceriusa, samobójstwo przez
utopienie się w zbiorniku stawu należącegoTlo hu
ty Hubertusa. Zwłoki odstawiono do kostnicy cmentarnci w Łagiewnikach. Dochodzenia za przyczyną
popełnienia samobójstwa w toku.

Z Pszczyńskiego

Pożar. Dnia 2 b. m. o godz. 16,30 powstał
pożar w chlewie wdowy Czempas Mar i z Piotro
wic, p'ow. Pszczyna. Pożar powstał wskutek nie
ostrożnego obchodzenia się z ogniem, który jednak
po małej chwil ugaszono przez straż pożarną z
Piotrowic. Szkoda wyrządzona przez pożar wy
nosi około 100 zł.
Kradzież kolejowa z włamaniem. W nocy z 3
na 4 b. m. włamali się na dworcu ko'eiovyym w
Orzeszu do wagonu zamkniętego plombą, gdzie znaj
dowało się żyto, skąd skradli 850 kg. żyta na szko
Usiłowany napad rabunkowy. Dnia 6 b. m. o dę Dyi. Kole i. Jako sprawców tej kradzieży przy
godz. 9,15 nieznany sprawca usiłował dokona: nana- trzymanego niejakiego Wiktora Szymika, Giygera
du rabunków, na Du bis Annę, jej siostrę z Wesołej,, Edwarda, obaj z Orzesza. Przy rewizji domowej
oraz Nawrotową z Brzezinki w czasie, gdy te prze znalezir.no u mat* i Grygicra skradzione żyto i ,esz*
chodziły leśną drogą do Brzęczkowic, około 300 m. c/e inne rzeczy, pochodząc© z krad iezy kolejowej.
od kolonji ćmok, jednak kobiety zdołały zbiec a Sprawców odstawiono do sądu w Mikołowie.
sprawca znikł w lesie w kierunku Głszowca. Spraw
Kradzież. W nocy z 30 listopada na 1 grudnia
ca miał być zamaskowany i uzbrojony w rewolwer.
popełniono
kradzież na szkodę Jęczmyka Jozeta z
Dalsze dochodzenia w toku.
Boiszów Dolnych, któremu skradziono z niezamKnięOsoby zaginione. Dnia 1 grudnia zaginęła nieja- tego chlewa irdn©^o wLprza, wagi 150 Kg., war
ka Goj Monika, lat 22, ur. w Brzezince, pow. Kato tości około 40U zł. Dochodzenia, prowad one w tym
wice, stale zamieszkała w Giszowcu, ul. Mielęckiego kierunku, ustalijy, że sprawcą kradzieży wi prza
11, wzrostu około 155 cm., tęga, blondyna, twarz o- jest na prawdopodobniej rieiaki Ian D. z uorv.
krągla, kapelusz brunatny, kostjum koori siwego, now. Pszczyna, gdzie znaleziono mięso %e sfcrapółbućiki czarne. — Dnia 30 listopada zaginęła, nie ziTirVnArr/i \x/ipnr7n. Dalsze dochodzenia w toku.
jaka Kamińska Marja, służąca, ur. 31 lipca 1904 w
Nieszczęśliwy wypadek. Dnia 5 grudnia o f10^*
Król. Hucie, stale zamieszkała w Król. Huc.e, ul. M ckiewicza 4, wzrostu 160 cm., tęga ęiemno-blondyna, 5-ej niejaki Pająk Wawrzyniec z Orzesza, lat du,
przejechany przez pociąg mieszany, t. ]• 9*
ubrana w kapelusz pluszowy, pląs cz jasno-brur.a.r.y został
subowy,
yo doczepionó jeszc© wagony to
z kołnierzem futrzanym, obuwie czarne niskie. — warowe Vdotoktóre
na
szlaku
kolejo wym Orzesz©—Łap
Informację o miejscu pobytu zaginionych uprasza ska, gdzie Pająk, znajdując
się na wagjoniet zrzu
się donosić ekspozyturze śledczej w Katowicach, ul. cał węgiel, pbczem chcąc zeskoczyć
z wagionu w
Zielona, pokój 59.
czasie biegu pociągu i dostał się pod wagony, któ
Za uratowanie maszyn nagroda, za watowa re mu na miejscu głowę ucięły. Dalsze dochodzeni8
nie robotników Aic. Robotnicy kopiami „Maks“ w w toku.
Michałkowicach skarżą się na niesłychane stosunki
Z Cieszyńskiego
na tej Kopalni i zaliczają je do najgorszych. Jest
Napad rabunkowy. Dnia 5 b. m. o godz.
-tu pełno dyrektorów, inżynierów i różnych fagasów
niepracujących. Z tych jest dwóch inżynierów p 1- napadli dwaj nieznani sprawcy na alej i Mickiewi
skich, jeden generalny dyrektor, reszta to pa r od cza w Skoczowie na kupca Dawida Gersta z Biel
niemieccy, którym Jednak kr©w robota ka polskie ska, którego pobił i usiłowali mu zabrać teczkę
go i ch'eb ziemi polskiej dobrze smakuje i wcale z Kwotą około 7000 zł. Jednak na krzyk napar
nie śpieszno im do „.ojczyzny ukochanej“. Pano dniętego sprawcy zbiegli i nie zdołali zabrać mu
wie ci duszą robotnika a płacą według swe^o wi pieniędzy. Zarządzony pościg za sprawcami pozo
dzimisię. Zmuś li go do tak cfęż! iej pracy, iż wy stał beż wyniku. Pokaleczony Gerst znajduj© się
dajność jego podniosła się nad „col“. Roi tnik je w opiece domowej i ni© grozi mu żadne niebezpie
dnak jest 'zmęczony i wyczerpany, z powodu złego czeństwo. Dochodzenia za sprawcami w toku;
odżywiania. Wypełnia ks ężowską formułkę „módl
się i pracuj ą zbawion będziesz“. Modli się robo
tnik gorąco, jeszcze więcej pracuj©, ale zamiast zba
wienia ma coraz większą nędzę i upadek sił. —
Jak kapitaliśd lekceważą so bile żyd© robotnika,
świadczy o tern fakt następujący. Przed kilku ty
godniami miał miejsce na kopa'ri meszczęś i ,vywy
Wypadek artysty filmowego. Z Berlina don©"
padek przez zatrucie gazami. Robotnicy wyrato szą: Znany artysta filmowy Harry Peel w czasie do
wali od niechybnej śmierci sześciu górników. Ró konywania zdjęć uległ wypadkowi. Mlanow cie g“J
wnocześnie dyrekcja kopalni poleciła wydobyć na znajdował się na schodach z olbrzymim tygrysem,
rzędzia i maszyny z niebezpiecznego mrisca. Za j zwierzę przycisnęło artystę do puręczy schodowy
tę robotę, za wydobycie tych maszyn, obdarzono l wskutek czego poręcz się żałamała, a Harry r©61
dwóch robot ihów i tr ech urzę n ’ ów rem mer ę'ą j spadł na dół. Artystę odwieziono do szpitala.
po 50 zł. Za uratowanie natomiast życia sześciu
Hotel pastwą płomieni i of ary w lirdz ach. ^
robotnikom nie dano nic. Jest to sic ndal. Co
na to robotnicy? Czy będą ino i dłużej spokojnie I czaste pożaru w St. Louis, jaki wybuchł w iednyi®
się temu przwpatrywać? Czy pozwolą, by dyrek z tutejszych hoteli, zginęły 4 kobiety. Poza ten*
cja więcej c< via maszynę, niżeli żyd© robotnicze? wiele osób odniosło ciężkie rany.
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Df. FRANCISZEK PAJERSKI.

Niemieckie ubezpieczenie górnicze
a palscf renciści.

Niemieckie ubezpieczenie górnicze utrzymało
dotychczas swą samodzielność i odrębność i zrobiło
duży krok na polu udoskonalenia i ujednostajnienia
swej organ;zac I. — Juz ogfólno - n emi cl a ustawa
0 ubczp.eczei i i góra czcm (Rcichsknappsehaf sgesetz) z dr ii 23 oerwea 1923 r. usunęła pojedyncze
ustawy krajowe, a na i\h miejsce stworzyła jedną
spółkę bracką, obejmującą swą d iałalnością cale
teryti-rjum Niemi c powojennych. Ustawa p-owyższa
nie zaspokoiła jednak w zupełności potrzeb rżyc %
niemieckich górników, a nadto spotkała się z siną
krytyką pracodawców-, w następstwie czego Rząd
niemiecki poddał jej przepisy rewizji, której wyni
kiem jest najnowsza Ustawa o Spółkach Brackich
z dn. 1 Ii >ca 1926 r.
Ze stanowi ka polskiego warto zastanowić s ę,
jak ustosunkowały się obie n emieckje i sta wy do
rencistów, obywateli polskich, zamieszkałych za
granicą Niemiec.
Otóż należy podk-reś ió, że [eżo i chodzi o prawa
rencistów polskich, zam eszkałych za granicą Nie
miec, to najnowsza ustawa z dn. 1 Iipca '1926 r. n e
przyniosła zmian zasadniczych i w istot ie n e różut
się od ustawy z dn. 23 czerwca 1923. W nowej usta
wie mieszczą się również przepisy o t. zw. ^spoczy
waniu renty“ na wypadek wyją du rencisty (obcoKr&oiwca) z Niemiec. Niemieckie władze stostdą
przepisy o spoczywa iu renty ze specjalną dokład
nością przedewszystkiem do polskich obywateli i
wszelkie wysiłki Rządu Pols' ie; o, by rygor ten zła
godzić, nie dały do dni ostatnich wydatniejszych
rezultatów. Dlatego też polscy renciści oczekują z
wielką niecierpliwością na wynTk toczących się obeeme rokowań polsko - iii mieckich, w sprawie
zawarcia umowy ubezpieczeniowej.
jakkolwiek więc nowa ustawa z dna 1 Iipca
1926 r. nie wprowadziła zasadn czyćh zmian w sto
sunku do rencistów obcokrajowców, to e.inak na
uwagę zasaągjują niektóre pomniejsze z my my. —
Stara ustawa z dnia 23 czerwca 1923 roku pr. ewi
dywała w par. 31 rentę i dodatki drożyźn'ane, —
stopniowane zależnie od czasu pracy. Nadmienić
wypada, że w okresie dewaluacji marki ni mi c1 jej
dodatki drożyźniane stanowiły istotne świadczenia.
W myśl dawne/ ustawy renta Zasadnicza spo
czywała:
a) jak długo uprawniony do po_ eran a renty
przebywał dobrowolnie za granicami Niemiec (ry
gor ten odnosił się zatem tak do obcokra*wca, jak
1 krajowca).
b) jeżeli uprawniony OLcokra owite zost ł wy
dalony z granic Rzeszy Niemieckiej z powodu za
sądzenia go w postępowaniu karnem. W myśl par.
62 Rząd niem. mógł ograniczeń a powyższe znieść
w stosunku do obcokrajowców, których państwa
zapewniły rencistom niemieckim odpow j dn a opie
kę, Przy stosowaniu tejo paragrafu i awniła s ę
zła wola Rządu Niemieckiego w odniesienia bo
rencistów', obywateli polskich. M mo to, że p.Jska
ustawa z dn. 6 li;xa 1923 r. w przedmiocie rozcbgoięcia na obywateli państw obcych przepisów
prawnych o odszkodowani i z tytułu ńies częśiwych
^ypadków ptzy pracy, niezdolności do pra y siaro
i śmierci jako też braku pracy (Dz. U. R P. Nr.
'5 poz. 587), zapewniała rencistom, obywatelom
niemieckim świadczeń a na wypadek opuszczę! ia gra
nic Polski, to jednak władze niemi ckje * ie Chciały
słyszeć o wzajemności w stosunku do rencistów
obywateli polskich. Ostatecznie wypłata rn y za
sadniczej nie przedstawiałaby prawie żadnych k >r*yści dla polskiego rencisty, jednak par. 31 po
zbawił ich również właśc wago śwjadcz nia, jaki m
.bv^v oodatki drożyźniane. I tu Rząd niemiecKÜ a
właściwie uprawniony ustawą ni mięci i Minift r Pra
°y nie zezwolił na wypłatę do latków urożyźniany h
rencistom polskim. Wobec usinych starań Rządu
Polskiego i polskich placówek konsularnych
w
Niemczech zdawało się, że nowa ustawa poczvni
Pewne ustępstwa wobec rencistów polskich. Nauzieje te zawiodły w zupełności.
Nowa ustawa o Spółkach Brackich z dn. 1 i,pca
*926 r. nie zniosła rygoru dawnej ustawy i w par.
94, 95 i 95 zachow ała ograniczenia, dotyczące
Poboru renty przez obcokrajowców.
W myśl zatem par. 93 renta spoczywa:
1) juk dłuigo uprawniony obcokrajowiec pr ebydobrowolnie ; o za granicami Niemiec (dawna
utawa mówisła o „uprawnionych“, zate.n o krą.owcach i obcokrajowcach, o ecnie rygór o spóczy^nniu renty dotyczy tylko obcokrajowca),
2) jeżeli uprawni ny obcokrajowiec został wy
dalony z Niemiec z powodu zarządzenia w Dostę
powaniu karnem.
W myśl par. 94 może k^ąu uwu. Oe,i».*.utcuia
Powyższe zni ść odnoś ie do obywateli tych państw,
których ustawodawstwo gwaruntu e obywa e om
Niemieckim równą opiekę (przepis ten w odi.i^siedo obywateli polskich jest nadal fikcją).

©

W myśl par. 95 stosuje się do świadczeń przy
sługujących inwalidom górniczym w ibrm.e bez
płatnej opieki lekarskiej i bezpłatnych śroc kaw
leczniczych przepis par. 216 niemieckiej ordynacji
ubezpieczeniowej, według której powyższe świad
czenia spoczywają, jeże1! uprawn ony wyprowad a
się tez zezwolenia Zarządu Kasy zagranicę. Prze
pis ten jest nowy, nieznany w ustawie z r. 1923.
Na uwagę zasługuje sprawa T. zw. „uznamó
wek“, czyli składek wpłaconych po rozwiązaniu
stosunku służbowego, *a mających na celu zacho
wanie nabytych ekspektatyw do ubczp. góm.
W myśl par. 46 ust. z 1923 r. członkowie od
działu r. ensyjnego Spółki Brackiej, którzy nie są
jeszcze niezdolnymi do wykonywania pracy z5Vodow ej, lecz rozwiązują stosunek służbowy, mogą
sobie zapewnić nabyte ekspekhtvwy przez płacenie
składki uznawczej. Prawa powyższe gasną jednak,
jeżeli występujący ze służby robotnik ń® uiści skład
ki w ciągu jednego roku. Składka umawcza wyno
siła zazwyczaj 50 fenygów miesięcznie. Ustalenie
jej wysokości pozostawiła ustawa statutowi.
Nowa ustawa postanowienia powyżsi, co eto
o^.uty uznauiówki, utrzymała w mocy. Zaznaczyć
należy, że prawo do uiszczenia uznaniówki n.® jest

zależne od przebycia jakiegoś okresu wyczekiwania.
Z prawa tego może korzystać każdy ubezpieczony,
w Spółce Brackiej bez względu na czas pracy, który
nie będąc niezdolny do wykonywań a pracy zawo
dów ej, zatrudnienie dotychczasowe porzucił.
Bardzo ważną dla rencistów polskich iest spra
wa kapitalizacji renty na wypadek jej spoczywania.
w myćl par. 63 ustawy z r. 1923 renty obco
krajowca, u którego zachodził wypadek zawieszania
renty z pow odu pobytu zagranicą, winny były być
skapitalizowane w sumę odpowiadającej świadcze
niu (bez dodatku drożyźłiianego) za 3 lata, jeżeli zaś
chodziło o rentę sierocą, to odpwiadającą świad
czeniom za 1 i pół roku. Skąp ta i owanie to było
więc obowiązkowe. Ustawa z r. 1926 zmieniła ten
przepis o tyle, że skapitalizowanie renty pozosta
wiła do swobodnego uznania Spółki Brackiej.
W myśl zatem par. 96 ust. tej, Spółka Bracka
może skapitalizować renty uprawnionych,
którzy
przebywają dobrowolnić zagranicą i to w sumie od
powiadającej świadczeniom za 3 lata. To samo ty
czy się tych obcokrajowców, którzy opuś.i i Niemcy
na zarząd cnie władzy ni mi®cl i j, o ile nie zostali
W'vrLveni w drodze postępowania karnego.
Dawna zatem ustawa nakła óała obow iązek ska
pitalizowania renty obcokrajowca, przebywającego
zagranicą zaś nowa po ostawia decyzję, co do tegio
swobodnemu uznaniu Spółki Brackiej. Większość
jednak Spółek Brackich w Niemczech nie K trzysta
z. tego prawa i warunków o skapitalizowaniu me
uwZdKajJa.
"*■»" "*'*'* oqo----r*

Z teorii i praktyki opieki społecznej
zagranicą.
W ok.esie. gdy socjaliści zdobywają jedną po
drugiej placówce pracy samorządowej w Poise®,
sprawa uruchomienia w kraju sieci organizacyjnej
w zakresie opieki społecznej, — opieki jr knajbardziej celowej i obejmującej całokształt potrzeb lu
dności, — staje się jedną ze spraw najpilniejszych.
Systematyczny przegląd tego, co już konkrepiis w
tej dziedzinie zdołano uskutecznić, zagranicą, może
ułatwić pracę poszukiwana najpraktyczniejszego
sposobu, rozwiązania nasuwających s ę zagadn,eń
oraz posłużyć jak^ wp%ki armament w wa>e z
przeciwnikami.
Jako zaga;eme poniekąd tegp działu, druku
jemy poniżej pogląd Karola Kautsky'egß, jednego
z naiwybifnie szych z żyjących teoretyków socjali
zmu, na znacie nie opfeki społecznej w okresie przejŚci )\yym od kapitalizmu do socja izmu. (Urywek
wzięty z „Reowlucja proletrrjacka i jej program*
wyd. w roku 1924, tłom. polskie W. Kieleckiego,
str. 155).
„...po zdobyciu przez proletariat władzy poli
tycznej, działalność... nie będzie się mogła ogra
niczyć jedynie do spraw dotyczących uspołecznie
nia. Trzeba będzie równolegle przeprowadzać za
rządzeniu, któreby wyszły na dobro i znacznie zmie
niły położenie już nie poszczególnych grup ro
botniczych, ale całej biedn ®jsz f ludności...

Trzeba będzie stworzyć odpowiednią
służbę
zdrowia, zarówno o charakterze profilaktycznym, jak
i leczniczym, zbudować szkolnictwo, odżywiać i ubierać dzieci szkolne na koszt społeczeństwa.
Społeczeństwo musi wydatnie zaopiekować się
nietylko najmłodszymi, lecz i najstarszymi oraz
wszelkimi niezdolnymi do pracy i to nietylko robo
tnikami najemnymi. Zabezpieczenie bezrobotnych na
leży zreorganizować w sposób bardziej produkcyj
ny i mniej krępujący robotnika.
Wreszcie państwto i gmina muszą w.icść w swe
ręce sprawy mieszkaniowe i wybudować tani®, zdro
we i przyjemne mieszkania.
Wszystkie te środki, o ile się będzie je stoso
wać i przeprowadzać w Sposób stanowczy, mu
szą znacznie polepszyć położenie mas i usunąć naj
gorsze przyczyny upadku moralnego i zacofania in
telektualnego. Proletariat będ,ie się musiał pod
nieść potężnie, gdy do powyższych reform przy
łączy się wysokie wyszkolenie mas przez działal
ność pa.'tj socjaistyc nei, związków zawodowych...,
podniesie s.ę poczucie obowiązki! w stosunku
do
zarząd, ea państwowych i gminnych i ^większy się
zainteresowanie rządami socjalistyczne mi. Ułatw; to
uspołecznienie,.., zwiększając ś:łę i inteligencję pro
letariatu.. “

Niemcy o f. z w. ciężarach socjalnych.
W październiku br. odbyło się w Lipsku po
siedzenie t. zw. wici! i yo wydz.-aftt Zwi zku Prze
mysłowców saskich, na którem przemawiał prof,
uniwersytetu Mołdenhau1 r, poseł do Sejmu R eszy
niem. i członek niemieckiej parti ludowej, repre
zentującej interesy wi lkiego pr emysłu. W prze
mówieniu swojem ostrzegał przed zmniejszeń.em —

Obrona prawna
udzielana z ramienia Sekretariat PPS
odbywa się
w Katowicach: w każdy piątek od godz. 5 do
7 wlecz, w Sekretariacie PPS.
ul. Mielęckiego nr. 8.
w Tarn Uć>fy»ch: co drugą środę po 1. i 15. w
miesiącu od godz. 5 do 7 wlecz,
w lokalu Z.Z.K. Nowy Rynek.
w Lublińcu? w każdą 1 niedzielę w miesiącu
od godz. 10—12 w mieszkaniu
tow. Frąszczaka, ul. Murka 2
w Rybniku? co pierwszą sobotę po 1. i 15.
w mieś. od godz. 5 -7 wlecz,
w lokalu tow. Szczepanka
przy ul. Kościelnej.

Za Sekretariat P. P. S.: W. Rumpfelt,

„ciężarów socjalnych“. „Gdyby ograniczono dzi
siaj ubezpieczenia społeczne, byłoby to objawem
nietylko nienożądanym, lecz nawet szkodliwym, —
albowiem historyczna już dziś a i instytucja ya-e. pie
czeń społecznych, we wsp )łc;®śn:m państwie prz e
mysłów em jest niezbędni® koni zezna“.
Znany przywódca niemieckiego „centrum“ —
(partji katolick e ) — Dr. Stegerwald wygłosił na
ten temat również bardzo zna mi®, ns przemów, enie.
„Robotnicy mówią zupełnie słusznie: jeżeli zawo
dy wolne 1 inne osoby zajmujące stanowiska ki®rowu
nicze. zawierają ubezpieczenia życiowe na wysoki®
sumy, to ogół uważa iż jest to wszystko w zupeł
nym porządku, jeżeli 5C0 — 700 tysięcy urzęd
ników emerytowanych obciąża niemi'®c’ i3 żvrie go
spodarcze U/2—13A mil jonów marek, to również jest
w porządku. Natomiast eżeli 20 miljonów robot
ników i pracowników umysłowych wydaje rocznie
na t. zw. ciężary przemysło we 3 mil jardy, z czego
robotnicy płacą połowę, wówczas „żabi a się chęć
do pracy“, lub „łam e się wo’ę do zdrowia^. Czy
nikt nie rozumie, iż robotnicy mogą się oburzać,
jeżeli wydatek na kilkaset tysięcy urzędnik w, —
który w wnosi 1 i pół miliarda marek, uważa sjg
za zupełnie zrozumiały, podczas, gdy taki sam wy
datek na 20 miljonów robotników i pracowników
Limsłow ych uważa się zawsze za demorali uiący i
pr< ew yższający moż.iwości niemieckiego gospodar
stwa?“
Zacytowaliśmy głosy polityków obozu umiar
kowanego Przemówienia t® świadczą, iż wbrew
temu, co się u nas twierdzi, „zagranica“ bynaj
mniej nie ma zamiaru ograniczyć t. zw. ciężarów
socjalnych.
— —' i i Ol ♦

/f^atcywtce, ffnia 10. gfmdüii« 1927 r.

Walla z meszezęśliweml wypadłam!
przy pracy.
W pierwszych dniach listopada obradowała w
Genew:'e Komisja, utworzona prz&z Międzynarodowe
Biuro Pracy dia spraw walki z n eszczęHiwemi wy
padkami przy pracy. Z prac Komisji wyr i a iasno
doniosłość te "O zagadnienia^ które stanowić będzie
przedmiot obrad Międzynarodowej Konf :renę i Pra
cy w roku 1928. Z danych zebranych przez Komisję
wynika nr in., że w samych Stanach Zjednoczonych
ginie skutkiem nieszczęśliwych wypadków przy pra
cy 25 000 robotników rocznie. Doświadczenie uczy,
je bardzo znaczna ilość wypadków nie miałaby
miejsca, gdyby uczyniono wszystko eo należy, —
aby im przeciwdziałać i faktycznie w niektórych
przemysłach udało się i’ość wypadków przy pracy
zmniejszyć o 3/5, a czasem nawet o 4/5. Z chwilą,
że przeciwdziałanie nieszczęśliwym wypadkom jest
pzeczą możliwą, wydaje się wska anem, aby odpo
wiednie zarządzenia zostały wszędzi® wprowadzone
w drodze przymusu.
,
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GAZETA ROBOTNICZA

Komisja <fa spraw1 walki z nfeszczęsiwymi wy
padkami stanęła zgodnie z wnioskiem Międzyna
rodowego Biura Pracy na stanowisku, że w formie
ustawodawstwa międzynarodowego możnaby usta
nowić następujące zasady:
1. że plan każdej nowopowstającej instalacji w
zakładach pracy winien być zatwierdzony przez in
spektorów pracy,
2. że należy ściśle zorganizować Współpracę mię
dzy władzami, towarzystwami ul e/pieczeniowymi,
pracodawcami i robotnikami w celu pouczania ro
botników o sposobach unikania nieszczęśliwych wy
padków, w celu przeprowadzenia na ożytej selekcji
zawodowe! oraz organizacji statystyki nieszczęśli
wych wypadków.
Międzynarodowe Biuro Pracy poświęci sprawie
powyższej szeęeg wydawnictw specjalnych.
—oxo—
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Zniszczenie.
Przed kilku dniami małżonka prezydenta pań nach ulicy, którą obrała sobie za przygodne kory
stwa p. Mościcka odbyła, jak wiadomo, objazd tere to wezbrana rzeka.
nów zniszczonych powodzią. Towarzyszyło jej w
Rozszalałe fale urwały po połowie każdego z
tęj podróży dwóch dziennikarzy warszawskich, z tych domów, jakby je kto cięciem jakiegoś olbrzy
i^tórych jeden w następujących słowach opisuje w miego miecza zgóry na dół na dwie części przepo
yExpresie porannym" rozmiary klęski:
łowił.
Jakkolwiek minęły już dwa miesiące od dnia
W Krościenku (pow. Lisko) prowadzą nas na
katastrofy, po której wygląd tych połaci kraju za miejsce, gdzie przed dwoma miesiącami lew tło je
czął powoli wracać do normalnego wyglądu — mi szcze życie, 'a dziś jest jedno wielkie cmentarzysko.
mo to spotykało się jeszcze cały szereg śladów oSfało tam 5 domów, które powódź zniosła ra
kropnego żywiołu.
zem z glebą, jakby jednym powiewam wichru zdmu
Oto' na przedmieścia Przemyśla Wilcze, blisko chnięty domek z kart. Skraw k em ziemi, na któ
dwa kilometry łąki spływa wodą, a gęsto rozsa rej była zagroda biednej wdowy Kseni Magruś,
dzone wierzby, nurzają się w niej jeszcze do poło obarczona czworgiem drobnych dzieci, biegnie te
wy.
raz dziki strumyk górski, który tamtędy właśnie
Oto w rejonie Żabia v
• Kossów), gdzie wy obrał sobie drogę do Strwiąża, zrabowawszy nie
lew wody sięgał do 9 metr., widzieć można w pe- szczęśliwej kobiecinie cały jej dobytek.
wnem mjejscu wielki zwał belek, desek, kamfen;,
Część województwa stanisławowskiego do
gruzów, połamanych mebli, strzępów rzeczy itd.
tknięta została także klęską trąby powietrznej.
W innem miejscu doliny Czeremoszu dojeżdża
We wsi Lackie Szlacheckie (pow. Tłumacz),
my do punktu, gdzie się raptem szosa urywa. Pro
wadziła ona wąskim przesmykiem, który miał po zamieszkałej przez szlachtę chodaczkową i chło
jednej stronie rzekę, po drugiej stromą ścianę skał. pów ukraińskich, gdzie przed huraganem był las,
Woda buchnęła całą siłą o skały poprzez szosę, teraz pozostały tylko pnie i wyrwy.
Trąba powietrzna, trwająca 8 minut, zniosła
której spory kawał wyrwała.
aż
993
morgi lasu.
W Niźniowie (pow. Stanisławów) las dosło
W
zagrodzie A. Knihinick ego, który m ał śli
wnie wisi nad Dniestrem, który tak bardzo podmył
czny
dwumorgowy
sad o dużej kulturze, huragan
te grunta zalesione, że zsuwają się do rzeki na
zgarnął wszystkie drzewa, jakby jednym ruchem
olbrzymiej przestrzeni 10 morgów.
ręki wierzchołkami do jednego środka.
A teraz siedziby ludzkie, z których po wielu nie
W tejże samej zagrodzie huragan przesunął cama już nawet śladu.
W jednej z wsi przemyskich są jeszcze domy, z ty budynek z zawartymi' w nim zapasami nawozów
których fale powodzi zerwały podłogę i wyniosły sztucznych o 15 mtr. Ahy spichlerz ten mógł wrócić
ją przez okna. Gdzieindziej rozwalone piece leżą na dawne miejsce, trzeba było użyć aż 200 ludzi,
na środku izb, których mieszkańcy chodzą do są którzy z wielkim wysiłkiem pracę tę wykonali.
Te wszystkie okropności — to tylko niewielka
siadów gotować i piec.
część
ogromu klęsk.
W samym Borysławiu stoją po dziś dzień, dwie
połowy dwu domóyr dwupiętrowych po dwu stro-

a wybierzcie sobie takiidgo przedstawiciela, który
szczerze was będzie bronił, a ni© wódki! Kobieta
jego, widząc to, dała mu kilka razy po nosie i haj
dy z nim ze sali. Drugi taki kwjatek zna’ad się w
Feliks, który już przeszedł wszystkie związki i nasze. i powstańcze, i strzelecki. Nareszcie znów wró.
dł na łono Ch. D. Sprawę, którą zarzucił tow.
Brychowi jeżeli nie odwoła jej w ,,Gaz. Rob.“ i
„Polsce Zachodniej“ do 14 dni, skieruj© się do sadu.
Trzeci, były sztygar (rencista) Korus, który
dawno miał pójść do kryminału za wyrazy „świń
ska, złodziejska Polska“, pijany jak dudek:, ta kie
Ch. D., mruczał coś w obronie Ch. D., na co tow
Wilczek zwrócił mu uwagę i wytrącił go z równo
wagi
Następnie tow. poseł Pech jeszcze raz zabrał
głos i dał oorządną odprawę żółtym za iph postę
powanie. Na tern zamknał wiec przewodniczący ną
cześć P. P. S.
Po wiecu przed lokalem groźni© wyzywano pod
adresem obmana Dudka i" Feliksa za ich postępo
wanie. Czyniły to przeważnie kobiety.

Kalendarzyft zebrań
Brzezinka. Zebranie miesięczne miejscowego ko
ła PPS. odbędzie się w niedzielę, dnia 11. grudnia br.
o godz. 3 po południu na sah p. Pliszkiego. Zapra
sza się radnych gminy Brzezinka. Referent tow. po
seł Biniszkiewicz.
Zebrania PPS. w niedziefę, dnia 11. 12. br.
Murek i. Posiedzenie Zarządu PPS. u tow. Chroboka o godz. 10 do poł. Zaprasza się tow. KołoLipiny. Posiedzenie Zarządów PPS., CZG., „(Siły“
i TUR.-a o godz. 10 do poł. u p. Machonia.
Dąb. Zebranie PPS. o godz. 10 u p. Cupryny.
Referent tow. poseł Juchelck.
Sucha Góra. Wiec PPS. o godz. 3 po po i u urn u
na sali p. Czempulika. Referent tow. poseł Lubos.
Tarn. Góry. Zebranie PPS. o godz. 10 przed poł.
na sali Z. Z. K. Referent tow. Kawalec.
Kokoszyce. Wiec PPS. o godz. 11 prz^d poł.
na sali (jak na afiszach). Referent tow. poseł
Pech.
Zebrania CZG. w niedzielę, dnia 11. grudnia br. I
Kolon ja Turzo o godz. 5 u p. Rajwy. Referent
tow. Chrószcz.
Nowa Wieś o godzinie 10 u p. Góreckiego. Referent
tow. Chrószcz.
Ruda o godz. 10 walne zebranie u p. Wypakoia.
Referent tow. Wolicki.
Łagiewniki o godz. 10 walne zebranie u p. Kokota.
Na zebraniu nastąpi przerejestrowanie członków.
Wstęp na salę za okazaniem książki członkowskiej.
Bez ks ążki wstęp wzbroniony. Referenci Iow. po
seł Czai jor i tow. Rubin.
— OXO—

Związek Ząw. Robotników rolnych.
W niedzielę, dnia 11. 12. br.
Czućhów o godz. 2 po poł. u p. Pluty (wiec).
Referent tow. Motyka.
Leszczyny o godz. 5 po poł. u p. Szymury. R6*«
tow. Motyka.
—OXO—

Korespondencie
Z cegielni Jerzego Wolfa w Wielopolu*.
W roku 1926 cegielnia stała nieczynna, gdyż
kierownicy narobili długu, tak że właściciel Wolf
miał wszystko przez komornika opieczętowane. Obecnie Wolf cegielnię puścił w ruch i" chciałby te
długi wypłacić kosztem robotnika. Kiedy produk
cja zaczęła iść, to robotnicy zaraz upominali się
0 zarobek taryfowy. W miesiącu kwietniu br. ta
ryfa przewidywała 60 gr. na godzinę, nam zaś
płacono 45 gr. W czerwcu była nowa taryfa 63 gr.
na godzinę. 'Robotnicy ponownie przedłożyli swo
je postulaty. P. Wolf jednak zamiast płacić dniów
kę taryfową, narzucił płacę akordową, tak że ro
botnicy byli zmuszeni przystąpić do strejku, gdyż
nie byliby na akordzie wyszli na żarobek chi ówkowy, który wtenczas płacił p. Wolf, 50 groszy na
godzinę. We wrześniu została ror.ownie taryfa pod
wyższona na 69 gioszy na £od inę. Ro o lnicy zn w
upominali się przez radę zakławową o swo,e prawa,
ate p. Woli nie chciał ani rozmawiać z radą załogo
wą. Powiedział, że obecni'6 mu idzje źle. jak się
interesy poprawią, to wtenczas mają do ni6go
przyjść. Nie powiedział jednak, że na wiosnę sprze
dawał cegłę za 30, później za 35 do 10, w listopa
dzie za 55, a od 1 grudnia już będzie kosztowała
60 zł. Robotnikom pałcił wciąż po 50 gr. na godz.
W październiku udała się rada załogowa z listą
taryfową do p. Wolfa w dzień wypłaty, ale i wten
czas me chciał mówić nic w ąpfawje zarobku, wy
mawiając sie» że nie ma czasu a taryfa ro nie obo
wiązuje.
t
Wtedy robotnicy udali się do organizacji Ro
botników Budowlanych o interwencję. Sekr tar z ob
wodowy, tow. Kądzielniak, skierował sprawę do
Komis i Pojednawcze)" i Ari i'.;azowej. Gdy p. Wo f
otrzymał list z Komisji Pojednawczej', zawołał prze
wodniczę go rady załogowej tow. Kwapulińskiego
1 wylał na niego kubek pomyj i różnych wy wisk,
jak „Świnia komunistyczna, zagraniem" itd. Za
czął się zapierać, by mu było wiadomo, abyśmy
kiedy żądali zarobku taryfowego. Równocześnie py-

tał się majstra Sadłę, czy jemu jest co wjadomo o
tern, lecz i on zaparł się jak Piotr przed ukrzy
żowaniem Chrystusa. (Pan majster za omnDł, że
dostał się na majstra tylko za pieniądze robotnika,
które mu pożyczył i przyte m go żywić musiał, obecnie ma wielki© rogi i mści się na robotn kach.)
Tow. Kądzielniak sam był u p. Wo fa i przedłożył
mu listę taryfową, "jesteśmy ciekawi, co Komisja
Pojednawcza i Arbitrażowa z tern zrobi. Jest już
czas, bo upływa przeszło miesiąc.
Swego czasu, t. j. 12 listo nada 27, zachorował
tow. K., a po wyzdrowie iu po otrzymaniu zasiłku
spostrzegł, że mu bra.kuje pieniędzy, bo otrzymał
na dzień 1 zł. 80 gr. a należało się na dzień w
czasie choroby po 2 zł. 50 gr.
Ponieważ w tej sprawie j©st coś w ni;porządku
i sprawa śmierdzi, podano ją do komisariatu po
licji w Rybnik Ui
!
Wspaniały wiec P. P. S. s niechlubna ro a Z. Z. P.
i Ch. D.
Dnia 29 listopada odbył się wiec P. P. S. w
Chw ało wicach na są i p. Kuc: ery, na kt órym było
około 400 uczestników. Wiec otworzył przewodni
czący tow. Kwapuliński i po przeczyta: i i porząd
ku dziennego oddał g#os tow. posłowi Pechowi,
który na wstępie zaznaczył, że kwestją najbardziej
palącą obywateli Chwałowić zajmie się na kaócu re
feratu. Referent omówił sprawy i rządy starego
sejmu. Ludność słuchała z zadowoleniem wywodów
referenta. Znalazł się zbawici©! ze Z. Z. P., obman
Dudek, który był zmęczony od kielis k w i nie mógł
się utrzymać ni nogach. Nie mógł ani sło a prze
mówić, zaczął wjęc bełkotać jak indyk. Wszyscy
wiecownicy, a szczególnie kol i ty, zwróciły oczy
w stronę awanturnika i widząc p. obmaiia z ko
palni Donersmarka w Chwałowicach zaczęły pluć
w stronę tegoż. Tak wygląda wychowawca z Z.
Z. P. i prawa ręka zbawięiea Pundra. Te dwa dni,
które ma wolne od pracy, są przeznaczon© do pi.aństwa, a nie do urzędowania w sprawie robotników.
Górnicy!
Czy jeszcze raz będziecie wyb er ć taką
osobę, jak Dudek, który się nie troszczy o skrawy
robotnicze, tylko o wódkę? Przejrzyjcie wreszcie

Zawodzie. W sobotę, dnia 10 bm. odbędzie
się zebrania w Zawodziu w Strzelnicy o godz. b-tFi
wieczorem dla członków fabryki porcelany.
Zwołujący: Rubm.

Z rucha kulturalno oświatowego
Baczność!
KRÓL. HUTA.
Baczność!
Zarząd T. U. R. urządza w sobotę, dnia 10. bm.
w Domu Ludowym przy ul. 3. Maja wieczór dysku
syjny. Początek o godz. 6 wieczorem.
Uprasza się także o przybycie ttow. Adamka i
Rumpfelda.

Łańcuch prasowy „Gazety Robotniczej“
Wezwany przez tow. B. Nowaka składam %a
fundusz prasowy 5 zł. i wzywam ob. St. Borow
skiego z Katowic, tow. J. Do min ki z Katowic i to W*
St. Orzelskiego z Krakowa do złożenia przyjnaj'
mniej po tej samej kwocie.
K. B u bik z M. Dąbrówki.
Redaktor odpowiedzialny Roman Motyka, Kamień, po w. Rybm<*
Wydawca: Komitet Obwodowy PPS na O. Śląsku. — Czcionka
.Gazeta Robotnicza“, Drukarnia wydawn., Sp. z ogr. odp.. Katowi»

Bezpłatnie można pneczyfoć
w Czytelni Pism Tow. Untw.
Bob, ul. Mielęckiego 8 wszy
stkie dzienniki, równie* i pi
sma ilustrowane, sport# m itd
codziennie o godz. 5-7-4
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