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Katowice, sobota, I-go marca 1924 r.

ßaroni węglowi sabotują sanację skarbu.

ferwanle rokowań rządu z górnośląskteml przemysłowcami o zniżkę cen węgla. MaplfaIticI upierała się przy swych warunkach.
r Wczorajszy „Przegląd Wieczorny" donosi:
Wczoraj powrócili do Warszawy z Górnego
Śląska pp. dyr. dep. ochrony pracy w min pracy i
główny inspektor pracy, M. Klott oraz naczelnik
wydziału górniczego M. P, i H. p. Cybulski, któ
rzy byli delegowani do rokowań w sprawie obniżki
cen węgla. Rokowania nie doprowadziły do pożą
danego rezultatu, a to wskutek nieobywatelskiego i
pełnego uporu stanowiska właścicieli kopalń gór
nośląskich.
W przed: i ńsłwt ? do rich rok o nicy zpod 11 s ę
na przedłużenie dnia pracy w kopalniach gómośląsh':h do 8 godzin, stojąc na stanowisku, że go'owi są
ofiarę ponieść, byk mieli gwarancję, że grosz w
ten sposób pracodawcom przysporzony przypadnie
nie iVn, lecz Państwu w udziale. Warunkiem robot
ników bvło wydajne obniżenie cen węgla.
Właściciele kopalni — wszystko fanatyczni
Niemcy — okazali w rokowania zupełnie wyraźnie
złą wolę, gdyż w trakcie rokowań prowadzonych
W Katowicach nie tylko, że nie godzili się na obni
żenie cen węgla — motywując to „absolutną nie
możnością płatnicza" -— lecz nawet cofnęli poczyniane uprzednio w Warszawie obietnice.
- Rokowania zostały zerwane, a wznowienie ich
jest imało prawdopodobne.
(Na opór 1 sabotaż kapitalistów yest lekarstwo.
Rząd, który uzyskał dalekoidąoe pełnomocnictwa
od Sejmu, powinien baronów węglowych zmusić do
ustąpienia. Rząd powinien przeprowadzić kontrolę
bilansów przedsiębiorstw. Tylko na tej drodze da
dzą się ustalić zyski baronów węglowych i odpo
wiednie kroki, aby ich zmusić do współpracy przy
sanacji finansów państwowych. — Red.)

Pan minister Kledroti wyjaśnia.
Warszawa, 28. 2. (Pat.) W odpowiedzi na
Interpelację senatora Kowalczyka i to w. z dnia 31.
stycznia rb. w sprawie drożyzny węgla górnoślą
skiego, nadmiernych frachtów węglowych w ko
rytarzu kluczborskłm oraz zatrudnienia w przemy
śle górnośląskim wrogów Rzeczypospolitej, mini
ster przemysłu i handlu w porozumieniu z minir
mirami zainteresowanych resortów, przesłał na ręce
(marszałka Senatu wyjaśnienie, w którem zazna
cza, że:
'
'
}
1) Na konferencji z przedstawicielami przemy
słu górnośląskiego w dniu 4. bm. ustalono 30-pro
centową zniżkę cen węgla, która już dnia 6. bm. we
szła w życie, przyczem rząd obniżył podatek wę
glowy o 10 procent. Dalsza zniżka przewidziana
jest w przyszłości. Narazić jak wiadomo, rokowa
nia z przemysłowcami w tej sprawie rozbiły się,
Wycofali oni bowiem poczynione niedawno w War
szawie obietnice.
i
2) Dla ur i mięcia przewozu przez stację KIuczbork, ministerstwo kolei żelaznych zdecydowało bu
dowę linji okrężnej przez terytorjum polskie. Linja
zbudowana będzie przez polskie konsorcjum pry
watne. Nadto są w toku rokowania z Niemcami dla
obniżenia opłat za tranzyt węgla przez korytarz nieiniecki.
j
3) Sprawa wywozu węgla do Austrji, Węgier i
jugosławji została rozwiązana pomyślnie drogą per
traktacji z Czechami, które zdecydowały się obniżyć
podatek od węgla polskiego z 60-tiu koron czeskich
od tony na 23 Koron, t. j. 'dp pvziomu' norm pó, datku czeskiego.
'
!
4) Przyjmowanie obywateli niemieckich na sta)uszczala odpoI owych nie posiadał i na zasadzie
każdorazowej "opinji ministerstwa przemyślni i han
dlu. Poza tern ministerstwo przemysł* i handlu za
żądało od wyższego urzędu górniczego w Katowi
cach z złożenia wykazu zawierającego spis członków
zarządów wszystkich kopalń węgla, położonych w
polskiej Części Górnego Śląska z oznaczeniem ictf
przynależności państwowej. Co do osób zaś, któ
re na zasadzie częśd 2 konwencji genewskiej miały
prawo opcji na rzecz państwa niemieckiego, ma być
przeprowadzone sprawdzenie, czy i ewentualnie z
lakim wynikiem osoby tego prawa dochodziły
'
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Produkcja węgla wzrasta stale.
Na podstawie ostatnich danych statystycznych
posiada Polska ogółem 112 kopalń węgla. Produk
cja węgla wynosiła do kpfica listopada 3,126.239 ton,
co w porównaniu z Imiesiącem poprzednim wykazało
wzrost produkcji o 629.681 ton. Barani przemysłowi bfagują
jeżeli twierdzą, że produkcja
'IaoUin więc,
wi
obniża się. Z urzędowych cyfr statystycznych wy
nika że wydajność pracy wzrasta i osięgnk nie
zadługo normę przedwojenną.

Burźuazyjna Warszawa ma Komisję
do badania cen — Robotnicy G. Ś-ąsfca
cierpieć muszą rozwydi zenie paskarzy
Komisariat rządu w Warszawie (oddział, walki z
lichwą) skazał na podstawie przysługujących mu uprawrf ń nas'ępu!ąc? osobyt 1) J ni~ę B jerową, wł.
straganu na pl. Kercelego, na 30 milionów mk.
grzywny za brak cennika. 2) Łaje Gingóld, wł.
sklepu przy ul. Mostowej nr. 6 na 30 milionów mk.
grzywny za brak cennika. 3) Rafała Binkowskie
go, wł. sklepu przy ul. Radżymińskiej nr. 17, na
3(1 miljonów mk. grzywny za sprzedaż artykułów
po cenach, niezgodnych z ujawnionemi w cenniku.

Szkoda, źe tego wcześniej nie zrobiono
Wszelkie dostawy rządowe będą badać komisje
Ministerium spraw wewnętrznych
zarządziło,
aby wszystkie znaczniejsze dostawy materiałów i
odbiory robót były przyjmowane komisyjnie, w ra
zie zaś potrzeby — przy współudziale ueczoznawców, jednakie btz obciążania z teg-o tytułu skarbu
państwa
Zadanym komisji będzie szczegółowe zbada
nej, czy dostarczone przedmioty i materjały zga
dzają się z za twierdz onern i uprzednio wzorami i
próbami, ustalenie ilości dostarczonych przedmio
tów i (materiałów oraz wyjaśnienie, czy dostawy do
konane zostały zgodnie z warunkami umowy.

lak będą wypłacać kolejarzom
w dniu 1. marca.
jak nas informują, min. kolei żelaznych miało
rozesłać do podległych so’ i? wszystkich dyrekcji ko
lejowych okólną, depeszę w sprawie unormowania
wypłaty w dniu 1-ym marca gotówką; i bonami.
Na interwencję posła tow. Kury łowicza u władz
kolejowych projektowany system wypłacania upo
sażenia częściowo w gotówce,częściowo zaś bonami
w charakterze przymusowym został zmieniony w
ten sposób, że wypłaty te będą uskuteczniane na
prośbę pracowników albo Całkowicie w gtoówoe lub
częściowo w bonach złotych.
i

Sytuacja w Łodzi.
Z inicjatywy inspektorora pracy p. Wojtkiewicza
ma być zwołana jutro decydująca konferencja przed
stawicieli związków zawodowych i przemyśfbwców
włóknistych. W dniu 26-go b. m. odbyło się zebranie
delegatów fabrycznych związku klasowego, na którem
uzależniono proklamowanie strajku powszechnego w
przemyśle włóknistym od wyniku jutrzejszej konferen
cji porozumiewawczej. Stanowisko chadeków i związ
ku ,Praca* jest dotąd niejasne f wydaje się jednak
prawdopodobne, źe o ile przemysłowcy jutro nie za
akcentują żądań robotniczych, nawet oba związki nieklasowe streik powszechny poprą.

Koniec ba}ki o lenistwie
robotników.
We wezorajszeto nr. „Gazety Robotniczej1 po
daliśmy za Pciską Agencją Telegraficzną
trc5ć
przemówień senatorów1 t unin. handlu; i przemysłu
p. Kiedroma. Aczkolwiek zadziwia, że „Pat" po
pa je tylko przemówienia senatorów prawicy a po
mijając mówców lewicy zupełnie, to stwierdź"- na«,
leży, źe przemówienia prawicowców naogół wskazy
wały na przemysłowców jako winnych drożyzny^
węgla i — zmniejszonej wydajności pracy. Pra-1
wicowcy uderzali wobec robotników w struny |>ojednawczie w Senacie; w Selmie natomiast gdzie to
czy się bój rozstrzygający, tam prawica, od cha
deków, piastowców aż do endeków włącznie broni
interesu wielkiego kapitału. Łabędzia pieśń sena
torów prawicowych w Senacie nic zmieni tego fak
tu. Senat jest tern, czem ma być — meblem zbyM
teczncr.i, hamulcem pracy parlamentu. Różnica poimiędzy Sejtmem a Senatom jest ta, że w Sejmia
kuje się ustawy na gorąco. Senat przeżuwa tylko!
pracę Sejmową. Jeżeli więc dyskusja w Senacie
naogół jest bez znaczeniu! i nie .zmienia zasadniczo
uchwał Sejmowych, to ma jednak tę wartość jak
na przykład w sprawie drożyzny górnośląskiego wę-t
gla, że podjęta w atmosferze spokojniejszej uwy4
pukla jądro sprawy u|moiśiwiając jaśniejszą ocenę
faktu.
Dotąd w prasie*prawicowej błąkała się jak za-,
kię ta — bajka o lenistwie robotnika. Polska ban
Łruluje pisała prasa prawicowa, bo robotnik nic nie
chce robić, jeno pieniądze zbierać. Leciała mark*
w dół —■ robotnik był winien; szły ceny mięsa, roą*
lyi i cukru w górę — robotnik był winien; skakała!
drożyzna jak szalona —- robotnik był winien; rosły
ceny węgla ~ robotnik był winien j poszedł dolar w
górę — robotnik był winien; kupił sobie chłop n*
wsi fortepian! i złote zęby — robotnik był winienf
umierał urzędnik z głodu — robotnik był winien*
strejkował robotnik — był winien sami — bo niej
chciał robić jeno dobrze żyć na świerieil tb na !trzv<
wdę bogatych chłopów, snekulantów, czarnogiei*
dziarzy, baronów węglowych! t obszarników. Wszyst kich krzywdził robotnik — bo był za ognity doi
roboty. Przecież tak pisał każdy świstek endecki od
jakiegoś tam landrackiego „Orędownika" aż
d<*
„Kuriera Poznańskiego" Włącznie. Bajka ta utarła isię już w mózgach naszych prawicowych Logoojczyzniaków. Każdą klęskę mrodu przypisywano
robotnikom i dlatego też chciano zbawić Polskę
za pomocą bojówek faszystowskich,
robotników
zmusić do 12 godzinnego dnia pracy pod batem,
smarkatych Mussolinich z pod znaku P P P, M
M etc.
Przytoczyliśmy naumyślnie w wczorajszem nr.
>,Gaz. Rob." treśź przemówień panów senatorów
z prawicy aby im w przyszłości przypomnieć tę
słowa które wypowiedzieli t trybuny Senatu odw
szczekując w ten sposób wszelkie kłamstwa, które
rzucano pod adresem robotnika w prsaie prawico*
wej, Bo któż to powiedział w Senacie, źe:
*•
Ceny węgla od początku roku 1923 do końca
tego roku podniosły się o 50 procent. Zarabiali ns
tern pracodawcy, gdy zaś robotnicy zaczęli doma
gać się podwyższenia płac, to pracodawcy godzili
śie na tę podwyżkę, lecz podnieśli równocześnie
ceny węgla dla konsumentów. Ody rząd zniżył
- podatek węglowy, oni płacili podatek dopiero wi
dostatniej chwili w zdewaluowanej już marce nie
mieckiej. W zmniejszeniu wydajności pracy nfe
ponosi winy tylko lenistwo robotnika, owsaem
robotnik nasz jest pilny ate winne są nieszczęsńd
stosunki powojenne które nam Minister wyłuw
szeżył. 1
Słowa te powiedział endecki senator Kowal«
czyk. Radykalniej nie mógłby się wyrazić żaden
radzca załogowy na Kongresie Rad załogowych. ,

Dalej:

Uwolnienie robotników uwięzionych
z powoli zajść w dn. 6 listopada nb. r
Kraków, 28 2. Prokuratora krakowska po
przejrzeniu aktów w sprawie zajść listopadowych
W Trzebin.' uwolniła od odpowiedzialności Romana
Szuwarę i Kubiczka. Wymienieni zostali natych
miast zwolnieni z więzienia św. Michała.
i

Drożyzna węgla odbije się ujemnie na sanach
skarbu. Najdroższy węgiel jest w Polsce. Ro*
boi nicy złożyli już ofiarę, dając pracę tańszą o 10
procent, przemysłowcy nie dali nic albo bardzo
mało. Trzeba pamiętać, że są oni wspólnikami
bhciłiyfsłu drzewnego. Rząd powinien ich zmu
sić do obniżenia swoich zarobków; i w tym jeż
duchu mówca apeluje do rządu.
Mówi to chadecki senator Adekn&an, kołem

rasa i
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«fottowicq, du i. n':%r:a 1924 r.
T
i<mhctwy nada Korfantego. Jakto p. Addlniann po*
godzi z interes mii p. Korfantego to już fe~o rzecz.
W k: żd; im razie słowa jego potwierdzaj! tó, o'mv
już dziesiątki razy podnosili w ,;Ga?. Rob.‘‘, te
rząd powinien się energiczni zabrać do 'esz-eni ba
ronów węglwoych. Wobec powagi sytuacji pra
wica (odsunęła w bok bajkę o lenistwie robotnika,
wskazując na prawdziwe przyczyny zła, które leżą
w niesłychanej zachłanności kapitalistów.
jSajkę n lenistwie robotników obalił saim mi
nister handlu i przemysłu Kiedroń, który chociaż
& elki' przyjaciel przemysłowców węglowych, przy% czyi szereg rzeczowych argumentów przemawiafacych za tern, że zmniejszenie się wydajności pra
cy leży w ztej organizacji produkcji. Długo trwało
nkn p. Kiedroń przyszedł, a raczej chciał przyjść do
tego przekonania. Ciężko kosztować go musiało
przyznanie, że aby podnieść produkcję
musi nastąpię ponowna reorganizacja prze
mysłu, by wydajność pracy podnieść.
Przeehr zed? muszę jednak przed zbytniem obciąże
niem płacy robotnika i mojem zdaniem 30-prorentową zniżką zarobków m> da się w obecnej
chwili przeprowadzić i w ogóle obniżenie płac po
winno bve chvba ostatnim środkiem do sanacji.
Pan Kiedroń nauczył się więc dużo m czasów
(swe.cro urzędowania. Dopomogło mu w tern sta
nowisko związków zawodowych, odrzucających kdkgorvcznie ohrywki płuc i \rz-cd rż i- c-ąs 1 pr cy
Robotnik setni dołoży wszelkich starań, aby
przyczynić się do sanacji skarbu. Zdrowa waluta
jest początkiem czasów normalnych, których pnmnie lU-zracwszysTKTcm robotnfk. Będzie więc ro
botnik chętnie współpracował nby podnieść wydaji o$c (pracy. Jest to zresztą jego obowiązkiem wo
bec całej klasy robotniczej łaknącej
spokojnego
eaßresu bytowania. Nie może się to jednak stać
kosztem czasu pracy i płacy. Przemysłowcy iak
(powiedział p. Adelmnnn nie cUH nic albo bardzo
imało na. ołtarz ojczyzny. Ci\i znowu robotnicy
imają ponosić największe ofiary? Bajkę o 1-e r ist wie
robotnika usunięto w krainę bajek i njeprawdoro'dobńośd: pozostanie więc jeszcze apel do robotni
ków, aby byli pomocni w uzdrowieniu skarbu, a te
kolej teraz na panów baronów węgłowych.

Ustawa o ochronie lokatorów
w Sejmie Warszawskim.
Warszawa. (Pat.) 104 pori.dzenie Sejmu
do odczytaniu interpelacji przystąpiono natychmiast
do głosowania naid ustawą o o .aronie najemców.
Artykuł pierwszy przyjęto w bimieniu komisyjnem
Do art. 2. przyjęto m. In. poprawki po uwzględ
nieniu których artykuł ten w pc szczególnych punk
tach będzie mjał brzmjenie n. Stępujące;
Punkt ł. Nje podlegają i (Stawie budynki, bę
dące w dniu 1. kwietnia 1924 r. własnością pań
stwa lub związku samorządowego i przeznaczone
na cele wojskowe.
2. Ustawie rije podlegają w ziemi wileńskiej
mieszkania i domy, których budowę ukończo
no
lub które kapitalnie odremontowano
po
wybuchu wojny w r. 1914; na pozostałych ob
szarach byłej dzielnicy rosyjskiej i b. dzielnicy
pruskiej doimy. których budowa była lub będzie
ukończona po *1. tipca 1919 r.
3. Wyjęte są z pod ustawy pomieszczenia w
letniskach i uzdrowiskach wynajmowane najdłu
żej na pół roku przez osoby nie mające w danej
gmin je stałego miejsca zamieszkania.
4. Wyjęte są z pod ustawy przedsiębiorstwa
rozrywkowe, jak kabarety, sale tańców ltd.
5. Ustawie me |>od!egają pomieszczenia, wy
najęte na banki i kantory wymiany, jednakże z
wyłączeniem wynajętych instytucjom kredytowym
państwowymi i samorządowym.
6. Ustawie nje podlegają od dnia 1. stycznia
1925 i. budynki będące pomieszczeniem fabryk.
Artykuł 2 przyjęto. Art 3 1 4 przyjęto z matern i zmianami. Art. 5 przyjęto w następ, bramie
niu: Jeżelj przedmiot najmu w czerwcu 1914 nie
był wynajęty. I ib leżeli nje można udowodnić ów
czesnego komornego, albo też, jeżeli wysokość
komornego była j. np. dli sklepów reklamowych’
firm obecnjic pozakrajowych widocznie zbyt wy
górowana. to urząd rozjemczy dla spraw najmu
może swoją uchwałą ustalić podstawowe komor
nego według przeciętnych cen ówczesnych.
Artykuł 6. przyjęto w na&t. brzmieniu«;
U Dla mieszkań od 4—6 pokoi oraz dla po
mieszczeń zajętych przez zakłady naukowe i wy
chowawcze oraz wolne zawody, o ile nje podpa
dają pod kategorię lokali dwupokojowych, usta
nowiono podatek 15 proc. od podstawowego kó«
jm ornego. • Do tej samej kategorj'i należą lokajte
wspóldziclni robotniczych! i robotniczych związków
zawodowych oraz lokfle. mieszczące pracownie
rzemieślnjcze, wykupujące świadectwa przemysłowe
szóstej lub pierwszej kategorjj.
;
Przyjęto następnie poprawkę, w myśl której
podwyżki ustają gdy komorne osjągnłe 100 proc.
komornego podstawowego.
Art. 6. 'przyjęto, Art. 7 przyjęto w brzmieniu
następującemu
J
Zastąpić wyraz „stróż'* przez „dozorca domu“'
Do świadczeń dodatkowych dolicza się także ubez
pieczenie od ognik Dopóki komorne nie
dosięgnje 70 proc. komornego podstawowego, dóBuszczona jest umowa stron o ryczałt za swiadcao
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dodatkowe w stosunku procentów yW da ko*
marnego. K ż la strona może żądać aby w pierw*
szyna dniu następnego terminu najmu uchylić tę
umowę i ?wróqć do obliczania według rachunku
szczegółowego.
Art. 8 przyjęto z imałem i /mjan aim i.
Następnie przyjęto cały szereg poprawek'. —
Dalsze artykuły przyjęto w brzmieniu komisji i
na tem zakończono drugie czytanie ustawy. Trze
cie czytanie odbędzie się na piątko wem posiedze
niu sejmu. Porządek dzienny tegoż posiedzenia
obejmuje sprawozdanie komisji ochrony pracy o
projekcie ustawy w sprawie bezrobocia,
oraz
dalszy ciąg dyskusji o uwłaszczeniu czynszowmków
Przyjdą też pod obrady wnioski w sprawie PPP.
oraz tajnych organizacji wojskowych.

Z-| Przegląd pollfyczsy |—]
POLSKA.
Polska ratyllkowiła 1 mlęSł^natodowych
koawencel pracy.
Warszawa. (Pat.) Delegat rządu do rady
administracyjnej międzynarodowego Biura Pracy,
inź. Franciszek Sokal komunikuje:
'
21. sesja Rady Administracyjnej Międzynaro
dowego Biura Pracy otwartą została 29. stycznia
rb. pod przewodnictwem prezesi rady Artura; Fontainea, delegata rządu francuskiego i zakończyła
swe prace 31. ub. m^ W związku ze sprawą raty
fikacji międzynarodowych konwencji pracy, deleg.it
rządu polskiego zawiadomił o dokonanej przez Pob
skę ratyfikacji 13-tu międzyna rod owych konwencji
pracy. Oświadczenie td zostało przez Radę przy
jęte z uznaniem.
Na propozycję przedstawiona przez dyrektora
międzynarodowego Bpira Pracy Alberta Thomas*!,
wmżeria rządowi poiskrimu podziękowanie i
tak wvHht? poparte, udzielone międzynarodowej
organizacji Pracy, Rada admirisfrayjna międzyna
rodowego Biura Pracy jednomyślnie wyraziła rzą
dowi po’sk|eimu swote uznanie. Sprawa ratyfikacji
konwencji wrszvngtońsl<iej o Samjo rodzinnym dniu
pracy wywołała obszerna dyskusję wskutek no
wych warunków jakie powstały w Niemczech wsku
tek przedłużenia czasu pracy nn podstą pię nowego
rozporządzenia rządu niemieckiego.
Przedstawi
ciel pracodawców Robert Pjnot oświadczył; że nie
widz; żadnej przeszkody aby czas procy w Niem
czech został przedłużony do 10-ciu godzin pod wa
runkiem, że to przeds ienie będzie tvlko czasowe.
Zostało ono wywoknne koniecznością zapłacenia ó3szkodowań przez Niemcv. Zarówno delegat pra
codawców niemieckjch, iak i delegat rządu niemiec
kiego wyrazili zgodność swoją z porlądaimi. przed
stawiciela pracodawców francuskich.
Natomiast
przedstawiciel robotników zwalczał tezę powyższą.
W zakończeniu dyskusji rada jednomyślnie uchwalika polecić dyrektorowi międzynarodowego
Biura Pracy, aby? r$e szczędzi? nadal wysiłków dla
uzyskania ratyfikacji przez państwa konwencji pra
cy uchwalonych dotąd or ze z międzynarodową kon
ferencję. Rada lichw«1:!'1 p^idek 0*,rac* 7-ejsesii
międzynarodowej konferencji pracy w wku 1G23.
Rada przyjęła sprawozdanie komisji budżetowej,
komisu budowy gmachu, komisji parytetycznej i
morsk;ej.
Po raz pierwszy brała udzjcł przedstawicielki*rządu angiekskjego, którą bvla Miss
Margvterith
Bondfield sekretarka angielskiego ministra pracy.

NIEMCY.
Proces LadendorSa 1 Hlftlera.
Berlin, (Pat.)
Proces przeqwko Hitlero
wi, Ludęndorfowi i towarzyszom budzi w całych
Niemczech niezmierne zainteresowanie. W Mo
narch j um poczyniono niepraktykowana co tąd nigdzie
środki cstroźnośc|. Oddział pionierów pozaciągał
dookoła gmachu sądowego zasieki z drutu kolcza
stego, po za które wolno jest wchodzić tylko osó(boro posiadającym karty wstępu.
!
Monachjum. (Pat.) W czasie wczorajszej
rozprawy Mittler kończąc swoje
czele cogodzinne
przemówienie oświadczył, że przyznaje się do doko
nania zarzucanego mu czynu jednakże me przy ma je
się do wjny. Zdaniem Hiltlera nie mele być mo
wy o zdradzi* stanu wskutek dokonanego czynu,
mory Dy* wi:# iie skierowany przeciwko Aradzie
stanu z roku, 1918. Około godziny 7 posiedzenie
odroczono do dnia dzisiejszego.
Monachium, (Pat.) Na dzisiejszej rozpra
wie sądowej zeznawał prezes związku Oberland, Dr.
Weber. Przyznał on między innymi, że Oberland1
walczył na Górnym Śląsku. Weber podobnie jak
Mittler obciążał Kahra, Lossowat i Seitzera. Podał
on dalej, że miał Obsadzić w czasie zamachu szkołę
pionjerów w Monach jum oraz dworzec kolejowy,
aby przeszkodzić uqeczce żydów wschodnich i han
dlarzy walutowych. Żydom tym miano odebrać
dewizy. Oba zampEry nje powiodły się. Weber
dodał. że już 9. listopada przed południem oddział
jego znajdował się w trudnościach aprowizacy|nych.
Monach J um. (Pat.) W procesie Hjttlera,
Ludendorfa i towarzyszy, obostrzono dz,|ś jeszcze
więcej Środkj ostrożności. Podczas rozpraw przy
szło kilkakrotnie do ostrych starć pomiędzy obroną
i cskartyqeküna. Dzisiejsze rozprawy nie wyłoni
ły nowych momentów.

Monachium, 2*. Z (Pat) Dzfetefoza
południowa rozprawa rozpoczęła się doniCro o god?
9.30, ponieważ älitonriobit Lu ’cndorfa po
do gmachu sadowego doznał uszkodzenia, i vc ':utaH r
Stcnglein oświadczył, że przeciw kapitanowi Erhard,
towi nie b/ło wdrożone postępowanie karne, a obec. f
nie prokuratoria niema żadnego interesu w przęsłu, I
chiwaniu Erhardta. Następnie trybunał przystąpił do
dalszego przesłuchiwania oskarżonych. Zeznawał
wojskowy przywódca Kampfbundu, porucznik Krie.
bel, częściowo na rozprawie jawnej, częściowo na
rozprawie tajnej. O godzinie 12 W poluonie, przewóddniczący zamknął posiedzenie 1 zapowiedział, że dal
sza rozprawa rozprawa rozpocznie się w zwykluczą.
niem jawności o godz. 15.
;
.
Monachium, 28. 2. (Pat) W procesie Hittlera
wykluczono dziś w południe publiczność. Rozprawy
toczyły się przy zamkniętych drzwiach. Jutro ma być
przesłuchany general Lnddendorf.

Wznowienie rokowań polsko-niemieckich
w sprawie inwalidów byłej dzielnicy pruste.
Berlin. "(Pal.) Poselstwo polskie komuni
kuje: pziś As lały wznowione w Berlinie rokowa
nia polsko - n|cini|-eckie w sprawie rent inwalidz
kich należnych obywatelom polskpn, poeto łżącym
z byłej dzielnicy pruskiej, którzy byli żołnierzami
w byłej anmji niemieckiej.

Walka o 8-godz. dzień pracy.
Hamburg. (Pat.) Podczas gdy robotnicy
przemysłu żelaznego w okręgu hamburskim zgo„
dzili się na 9-godzinny dzień pracy* i sławił j sję do
pracy, robotnicy w warsztatach okrętowych trwają
nadal w oporze. Robotnicy ci zostali wyd leni %
pracy.
\
Lubeka. (Pat.) Robotnicy stoczni nie pnyt
jęli w sprawy 9-cio godzinnego dnia pracy orze«
czenia h am burskiego sądu rozjemczego.
Robot
nicy rozpoczęlj pracę, lecz po 8 godzinach opuścili
swoje stanowiska. Wobec tego dyrekcja stoczni
wydała ogłoszenie oznajmiające, że wszyscy robot
nicy którzy nje stosuj ąsię do wzmiankowanego przeczeni a zesłaną t pracy zwolnieni. Dotyczy tą
około 200 robotników.
WŁOCHY.

Przed wy norami do parlamentu.
Rzym. (Pat.) 26. 2. upłynął ostateczny teri
min skladanjd ljst wyborczych. Złożono w po
szczególnych komisjach 138 list obejmujących 1362
kandydatów. Listy przesłane zostały do głównej
komisji wyborczej w Rzymie.
ANGL JA.

Zakończenie sfrejkn robotników dokowych
Londyn. (Pat,) We wszystkich portach w
kraju, robotnicy dokowi podjęli pracę. Jedynie wi
porcie londyńskim, likwidacja strajku napotyka nai
pewne trudności ze strony związku Stevedoru. i
Londyn. (Pat.) Robotnicy portowi pratu4
jący przy ładowaniu towarów postanowjli jedno
głośnie zakończyć śtnejk. Praca podjęta zostanie
jutro.

Dział g®®p*&arexy
Jarmaki na Górnym Śląsku od 1. do 15.
marca 1924 r.
W Województwie Sbslqcim: Król. Huta!: 13*
matrea bydło i Irowy. Lubliniec: 11. m irca kramny
i bydło.- Mikołów: 12. marca bydło. Mysłowice^
6. marca bydło; 19. marca lcramny. Tarn. Óóryt
11 marca krtani ńy 12. marca bydło, kuiiM 1 ś-..dniej
Sprawozdanie centralnej targowicy
w Mysłowicach.
Płacono za kilogram żywej wagi d a 22. 2.
Swinje I. klasa 2.500-2,800.000, II. kk\a 2,30CM
2500.000; III. klasa 2,000 000-2,309.000
Bydła
legate I. klasa 1,800—2.000 000, ii. klasa 1,600~*<
1.8 0 000, III. kl%a 1,4:0—1,600 000. Ch'ęti1 9JO dc
2,2t>0.000 tmkp.
Zniżka wskaźnika droiyźnianego w Warszawie
i Łodzi.
Warszawa. Komisja do badania kosztów,
utrzymania stwierdziła^ że obniżenie się droży4,
zny w pierwszej połowie bim. wynosi 1,93 proc.
Łódź. Komisja miejscowa dla badania zmia-5
ny kosztów utrzymania uBtaljia, że ogólne koszta!
utrzymania w pierwszej połowie bieżącego mie-r
śląca zmniejszyły się o 0 05 proc.
Ulgi transportowe dla eksportu polskich
produktów.
Warszawa. (Pat.)
Przesilenie w życiu
gcspodarczeim powstało wskutek wpływu zarząd ceń
natury skarbowej, dążących do uzdrowienia ua-i
szych finansów^ wywołało potrzebę przedsięwzięć
cia pewnych środków, mających na celu ujmo ,i
żliwien,e przetrwania tego okresu przejściowego
bez nadmiernego wstrząsu. Jako taki środek w*
zakresie kolejnictwa uznano wprowadzenie
śJ
taryfowych dla (eksportu takich wytworów, tóć
re wobec p, kurczenia s(ę pojemności rynku
jow'ego nie {mogły znaleść odbytu na miejscu. W«
wykonaniu tego ,zad an ja Injnisterstwo kolei ż
znych wprowadza {w dniu 1. marca szereg
wych taryf eksportowych oraz rozszerza
iii",

.„»wice, dnia i- maro 1924 r.
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:Sic nova 'tftrvfi na wvvvo? węgla kamiennego, |
ur/'-m jacn zniżkę według kl sv O-ej kopalń do
Ki żyłkowania wagonów krytych.
powracających
^stokrotnie z zagłębi węglowych w stanie próżrmn nowa taryfa pi ze widuje dla przesyłek zała
dowanych w pagonach krytych jeszcze dalej idą*
_ ulu v przewozowe. Dta ułatwienia
wywozu
»iPimmaków do Łotwy i Estonji zniżono przewóz
’ odległość powyżej. 300 kim. z klasy 8 do 9. Ce- w lokalu p. Noglika w Katowicach w parku Kościuszki (dawniej Südpark) przedłużona
\&m poparcia wywozu naszych przetworów naftoulica Kościuszki (Beaty)
ivveh obniża się taryfy eksportowe przez Gdańsk
o'dalszych 10 procent. Nowa taryfa na wywóz
Porządek d z i en n y:
materiałów drzewnych, obrobionych i nieobrobio
4. Wybory do rad gminnych, referent tow
nych przyznając na odległość powyżej 6 k%n kla l Zagajeń!*, wybór prezydia* 1 komis}!.
Kossobudzkf—-Dyskusja.
2.
a
Sprawozdanie
kasowe,
tow.
Bobek.
sę $! zamiast T, udostępni eksport drzewa
za
5.
Robola
knllnralno - oświatowa, referenci
Zb
Sprawozdanie
organizacjiae,
towarzysze:
granice i jednocześnie zapobiegnie wzmożeniu się
ttow. Czapiński i Slawlk. - Dyskusja.
Rumpfelt
I
Kossobudzkl.
wycinania lasów nad granica zachodnią. Inowację
3. a Sytuacja polllyczna, referent towarzysz 6. „Dzień Kobiet**, referent tow. Czapiński.
stanowi włączenie do szeregu taryf eksportowych
7. Sprawa 1. Maja, referent towarzysz poseł
Czapiński, poseł na Sejm Warszawski.
perlu w Gdyni, który w ten sposób staje po raz
Rumpfe! t. — Dyskusja.
3.b
Sejm
Śląski,
sprawozdawca
tow.
poseł
pierwszy w fczeregu portów międzynarodowych.
8. Wybory dal partyjnych.
Biniszkiewiez. — Dyskusja.
Sprawą władz (kierujących będzie budowa portu,
Otwarcie Zjazdu nastąpi punktualnie o godzinie 0 I pól.
nraz naszych przedsiębiorstw eksportowych przy
czynieni« się do tego aby udział w Gdyni w OMiejscowe Towarzystwa PPS. 1 Towarzystwa Kobiet PPS. wysyłają delegatki 1 dele«
jjrocie handlowym nie był tylko nominalny.
gafów na każde zaczęte 40 członków po jednym

na Obwód Górnośląski

odbędzie się w niedzielę, dnia 2-go marca 1924 r.

Załęże. Zebranie miesięczne Tow. PPS. odby
ło się dnia 24. bini. o gods, 5 popoł. na aati
p. AUholca. Zebranie zagaj! zast. przewodnicz
tow. Drozdek sekretarzem w zast. był tow. Mu
cha. Tow. Kluszcz w streszczeniu dał wyjaśnienia
w sprawie odbyć sję mającego zjazdu Obwód. PPS.
Przez tajne głosowanie zostali następujący ttow.
jako delegaci wybrani: Węgrzynek, Żydek, Brzezik i Mucha. Dalej tow. Kluszcz poruszył sprawę
wyborów do rad gminnych apelując do zebranych
ażeby stać na straży. W toku dyskusji ujawniło się
jak to robotnicy sltichaią ludzi z pod ciemnej gwiaz
dy, wnosząc w życie towarzyskie niesnaski f nie
potrzebne spory. Zebranie zamknięto hasłem robotniczeim.
W zast. seler. J. M.
Giszowiec. W niedzielę, 24. lutego br. o gL
3-ej odbyło się zebranie członk. Tow. PPS. w
kręgiowni. Przewodn. Wróbel zagaił zebranie ha
słem cześć pracyWyznaczony referent
tow.
Nowak z Szopienic nie wiadomo z jakich powodów
na zebranie sję nie stawił. Następnie odbył się
wybór delegatów na zjazd. Jako delegaci wybrani
zostali nast. ttow.: Fieroch, Wróbel, Samek
S
Bonk. W wolnych głosach domagał się
tow.
Bonk lepszego druku w VG. R.ł< (Dalsze życzenie
tow. Bonka przyjmuje redakcja do wiadomości»
lecz musimy zaznaczyć że są i życzenia wręcz
przeciwne.) Przemawiali jeszcze tow.
Fieroch,
Bartosz, Wróbel i Koszwara. 1. Maja uchwalono
urządzić pochód do Katowic. Składki ck> kasy po
grzebowej uchwalono ustalić nai 200.000 rnlćp.
kwartalnie. Zebranie zamknięto trzykrotnym1 o
krzykiem na cześć PPS.
1
(

Wlec w Mysłowicach.
W niedzielę 24. lutego odbył się w Mysłowicach
wielki wiec pod przewodnictwem tow. Zafejskiego.
‘Na wjec przybyli jako referenci tow. poseł Biniszkiewicż z Katowic i tow. Bobrowski z Krakowa.
Pierwszy tow. Bobrowski w półtora godzinneim
przemówieniu wskazał na walki jakie staczał prole
tariat polski pod trzema zaborami, na bohaterskie
czyny PPS., wreszcie na działalność parlamentarną
fpcs] '.w i senatorów socjalistycznych, na dążenia i
zdobycze organizacji robotniczych zawodowej i »po
litycznej, wzywając zebranych do agitacji za wzmopiieniekn klasowych związków zawodowych1 i PoKjjh*? partii SocjaTTstyczne/. Następnie tow. poseł
Biniszkiewiez dm ów; wszy położenie polityczne, na
piętnował zdradziecką robotę na szkodę ludu roboczego różnych kierykalnych i rzekomych radykał»1ych „przyjacieli^ robotników7, podkreślił zdobycze
robotników, które kapitaliści starają s^ę robotnikom
wydrzeć. Dowodzi, »że silne placówki socjalistyczne
Łik w Mysłowicach, powinne obecnie wciągnąć do
swych szeregów imasy robotnicze, do wałki przeciw
żąkugofrn kapitalistów. Przy długotrwałych oklaWB opuszcza tow. Biniszkiewiez trybunę.
Tow Macioszek, Oczadły i Zycha omawiając
w dyskusji stosunki w przedsiębiorstwach! i biedę
wśród robotników, nawoływali do organizacji i soli
darności.
Uchwalono następnie 2 rezolucje: 1) protestuJ4cą przeciw ograniczeniom dni roboczych, co po
grąża klasę robotniczą w jeszcze większą biedę; 2)
protestującą przeciw skasowaniu komisji do bad:
nia cen, która bodaj w pewnej .mierze była hamut*
ceniprzeciw wyzyskowi lichwiarzy.
Chociaż przewodn. wiecu wielokrotnie nawo
ływał do zabierania głosu bez względu na przyncfeznośt partyjną, nikt się nie zgłosi* natomiast pc
jebraniu wielu z obecnych zgłosiło »wój wstęp oo
**PS. i C. Z Q. Okrzykami na cześć PPSj. i Low.
P°sła Biniszkiewicza i tow. Bobrowskiego zakoń
czono Len wspaniały wiec.

Delegaci 1 delegatki legitymują się czerwoni książeczką partyjną 1 mandatem podsfęplowanym t podpisanym przez miejscowy zarząd.
Delegaci, którzy czerwone! książeczki nie przyniosą, zostanę odrzuceni.
Towarzysze nie delegaci mają wstęp Jako goście za wylegitymowaniem się czerwoną
książeczką P. P. S.
.
Do wysłania delegatów mają tylko te towarzystwa prawo, które zamieniły swe staro
książeczki na nowe czerwone 1 które oddały obrachunek za IV kwartał 1023.

r—

Za Komitet Obwodowy

Sekretarz Obwodowy

Idze! Biniszkiewiez.

Czesław Kossobudzkt.

Korespondencie.

Odnośnie do korespondencji w nr. 47. „Oaz.
Rob.11 zatytułowanej „Mizera mieszkaniowa“
—
otrzymujemy następujące
|
OŚWIADCZENIE: V
I
W Waszej Szan. Gazecie z dnia 26. btoi u«
mieszczono korespondencję o przeszkodach
przy
zaimianje mieszkań w Załężu na ujL Gymnastykł 0,
w sprawie tej donoszę:
Wczoraj w środę, dnia 27. bta. odbyło się
posiedzeń]« Komisji przed WP. majorem OarczyAskiim, kierownikiem rejonu inżynierów i saperów
w Załężu, na którem przyszło w drodze ujgodo*
wej z zainteresowanymi stronami do porozumienia,
tak dalece że dzisiaj jestem w stanie przeprowa
dzić sję do mego mieszkania. Muszę z wielkiem
zadowoleniem i* podziękowaniem podkreślić,
że
Wie km. Pan Major Garczyński starał Się, ażeby
stan mćp i rodzjny mojej jaknajszybejej na dobre
pokierować.
Załęże, dnia 28. lutego 1924 r.
Anłoni Piecka reWjzor rachunk’.

Kronika.
O auto p. Korfantego.
JPrawda“ Poznańska donosi w nr. 49:
&
^Wklkjc oburzenie w kołach rządowych! i ca
łego' społeczeństwa wywołana w Warszawie napaść
jakiegoś świstka ulotnego, wydanego prawdopo
dobnie przez p. Korfantego na znaczki t. zw. pocz
ty zielonej, służącej do przemycania koresponden
cji przez zieloną granicę śląsko-polską z wybu
chem powstania przeciwniemieckiego na. Śląsku.
Znający bliżej tę sprawę, przypisuje napaść
tę
zemście p. Korfantego za to. że ta powstańcza or
ganizacja. kjcdy Korfanty w r. 1922 chcąc prze
mycić swe prywatne auto. zwrócił się do niej o
pomoc, miał dostać od szefa tej organizacji Bu
rzyńskiego, taką odpowiedź: Szczycę się przemy
caniem Korespondencji przez zieloną granicę, gdy
była ona zamknięta przez komisję międzysciuszniczą. ale przemycaniem automobilów! i okradaniem
skarbu polskiego nje zajmuję się. Jak wiadomo,
automobil skonfiskowany został na granicy przez
władze niemieckie. O aferze tej prasa zagraniczna
dłuższy czas się rozpisywała.“
i |
(O skonfiskowaniu samochodu p. Korfantego
na granicy polsko-niemieckiej, donosiliśmy swego
czasu. Ponieważ p. Korfanty wiadomości tej nic
sprostował r ileży prze puszczać, że była prawdzi
wą.
— &cd.)
' ,
,

Nagrody dla pilnych urzędników.
Warszawa. (Pat.) * Ministerstwo Skarbu
przyznało nagrodę w kwocie 250 miljoiiów mkp.
inspektorowi podatkowemu w Królewskiej Hu de
Franciszkowi Kwisowskiemu
wykrycie naduży
cia jakiegó dopuściła eię firma Franciszek Mikęska w Lipinach która nje zgłosiła posiadanych
wyrobów wodczańych tio dodatkowego opodpf kowania.
Komisarzowi kontroli skarbowej Walentemu
Michalskiemu przyznało ministerstwo nagrodę w
wysokości 1 tyj ijarda marek i kontrolerowi skar
bowemu Grabskiemu 750 milionów marek za wy
krycie naduźycja. jjakjcgo dopuścił się Szyja Kot,
który nielegalnie przewoził wyroby tytoniowe z
Gdańska do Polski.
•
1

ik<

Adamowi Tuljsiewieżowi, Inspektorowi kort«
tro|l skarbowej w Poznaniu, przyznało min. skarbu
nagrodę 200 mil jonów rak'. Włodzimierzowi Buj*
kówi kontrolerowi skarbowemu W Bydgoszczy ze
wykrycie nadużycia jakiego dopuściła się . firmom
Franke w Bydgoszczy, zatajając przed 00d ako*
wem opodatkowaniem spirytus i wyroby wó I v:;m J
■

Z ruchu lęolejewego. . Z ważnością od 1. marca br. wstrzymuj '
z powodu słabego zaludnienia bieg pociąg w po-:
spiesznych nr. 501 i 504 na szlaku MysTt -a \•(
Beuthen O-S. i ^pociągi pospieszne nr. 1101» i 1102
na szlaku Mysłowice—Hindenburg. Poc. nr. 50ljj
odj. z Bytomia o godz. 1 30 przyjazd do Mysijwic
o godz. 2.12. Poc. nr.'504 odjazd z My^o^a
0 godz. 10,45v przyj, do Bytomia, o 1120, . 4
Poc. nf. 1101 odj. z Hindenbui# o godz. 17.5%g
przyjazd do Mysłowic o 18.41. Poc. nr. Uaży
odj. z Mysłowic 725.. przyj, do Hpidenburg 8,09*
Z ważnością od 1. marca br. uruchomia sięj
ną odcinku Wodzjsław—Pawłowice, szlaku.1 Wo-,i
dzistaw—Sośnjca. jedną parę nowych pociągów
sokowych nr. 2910-2945.
’ ■ 1 *
Poc. 2946 odj. z Wodzisławia o godz.
przyjazd do Pawłowic §1. o godz. 7 33.
Poc. 2945 odj. z Pawłowic SI, o god& 7.5<V
przyjazd do Wodzisławia o godz. 9.08.
Na szlaku Katowice—Dziedzice uruchomia
z powrotem1' zastawione z dniem 10. stycznia
pociągi osobowe nr. 1733 i 1736 z ważnością
I. marca br.
1 ; 1
.
v'
Poc. 1733 z Katowic odj. o 11,25, przyj.
doj
DziedzjC o 12,55.
, .
'tPoc. 1736 z Dziedzic odj. o godz. 14.50, —*
przyj, do Katowic o godz. 16,17.
Opłaty pocztowe niezmienione.
Równowartość jednostkowych opłat
poczto
wych telegraficznych i telefonicznych, opartych
na zasadzie kursu franka złotego, obowiązuje! bez
zmiany na dalszy czasokres od 1. do 15. marca
włącznie.
*
;
Teatr Polski, i
- 1 a '
daje w sobotę .,Majora ułanów“, który zdobywa
coraz to większe powodzenie. Prawdziwą ot rak
cją repertuarową naszego teatru będzie „Burmistrz
Stytmondu“, dramat Maeterlinka, osnuty na tie
minionej wojny. Akcja rozgrywa się w
chwili
wejścia wojsk iijcimjeckich na terytorjum Belgji.
Bohaterem sztuki jest burmistrz, który zostaje rot
strzelany. Rzecz ta obfituje w sceny wstrząsające
grozą tragiczną; i została realistycznie ujęta przez
J, Leśniewskiego.
Bal' Artystów, zapowiedziany na sobotę 1-go 3.
wywołał w naszem mkśqc żywe zainteresowanie»
Z powodu ograniczonej ilości osób, komitet zwra
ca się i uprzejmą prośbą o wczesne nabywanie
biletów w gmachu teatru (od 11—1'i 5—7). Odznaki
1 kwiaty do kotyliona do nabycia na miejscu.
Bal Artystów należy bezsprzecznie do najbardsdie)
pociągających zabaw tego karnawału.
Balet Warszewski wystąpi gościnnie we wtoreli
11. (marca w Teatrze Polskim. Bilety w rozsprzej
dąży.
t#

SLĄSK POLSKI. \
Katowice. (Nowy prezes dyrekcji kolejowe}.
Dziennik urzędowy ministerstwa kolei żela:
ogłasza mianowanie inżyniera Rudzieńskiego,
ceprezesa „dyrekcji kolei państwowych w Kato
each prezesem tejże dyrekcji.
Katowice. (N igły zgon.) Dnia 26. Brn*
i-etn1 na dworcu kofefowyrrr w Katowicach*

GAZETA ROBOTNICZA
KÄfcowice, dnia 1. marca !©24 r.
Iks,
m
'timäammimmmmi**
mmm
lagte podczas wsiadania do pociągu niejaki Karol
Wendt kupiec z Opola. Przywołany
natych
Baczność
C Z O.
miast lekarz stwjerdzjł na miejscu źe Wendt umarł
Z powodu Zjazdu Obwodowego PPS., %%
na udar serca. Zwłoki Wendta odstawiono
do
kostnicy szpjtaia miejskiego w Katowicach.
się odbędzie dnia 2. marca b. r. wszystkie j
— (Przytrzymania.)
Przytrzymano 5 kobiet.
brania zamówione na 2. marca sie nie odbeą
4 (mężczyzn wszyscy z powiatu będzińskiego, pod
zarzutem oszustwa i fałszowania środków żywno*
Związek S<rzelec5zl MIWsz.
u listonosza lub na poczcie za
ściowych popełnionych przez to, że w Katowi
W
niedzielę
dnia 2. marca br. odbędzie się zebrań»
mówić
„Gazetę
Robotniczą“
cach trudnił! się handlem, i sprzedażą fałszowane
u p, Fricza o godz. 3. po not.
Zarząd
go miodu.
R|
na przyszły miesiąc marzec,
niechaj to niezwłocznie w jednej
— (Zatrucie gazem węglowym.) Dnia 27. 2.
Baczność „Strzelec” oddział Nowa Wieli
0 godz. b-ej rano znaleziono na odwachu straży
z naszych licznych agentur lub
W niedzielę, dnia 2 marca br. odbędzie sfe %
pożarnej" w Katowicach dwuch robotników straży
w ekspedycji uskuteczni, aby nie
branie punktualnie o godz. 9.39 rano na sali J
pożarnej w stanie zu pełń je nsenrzylomnym Zawe
pozostać bez gazety w tak waż
Góreckiego, na Które przybędzie komendant obi
zwano natychmiast lekarza, i Wdrożono dochodzenia
nych
chwilach.
—
instruktor i referent. Sprawy bardzo wnżne. „
policyjne, które ustałjły, źe obaj robotnicy, a to
Obowiązkiem każdego Strzelca jest na to zebra«
Uottwald Franciszek i Różycki . Walenty umarli
nie przybyć.
Kom. ob»
wskutek zatrucia sję gazem węglowym,. Mieszczę
śfiwi trzymali w krytyczną noc dyżur na odwachu
Strażnicy pożarnej, gdzje napalili sobie w piecu,
Baczność „Strzelec” oddział Borowiec!5
poczem położyli s;ę do łóżek i zasnęli, zamykając
W niedziele dnia 2 marca odbędzie się Zebranie
Z DALSZYCH STRON.
zawcześnie drzwiczki, wskutek czego zostali żatruoddziału
Zw. Strzel, w Burowci o godzinie 3 po not
Rozstrzelanie bandytów.
ci gazem węglowym
na sali Dana Szalonka (dawnie? Biełicer). Powinności
Sąd okręgowy zamojski w trybie doraźnym wszystkich członków iest na owe Zebranie sie stawić.
Kochiowice. (Wybuch tyfjsu.) Dnia 27. bmi
rozpatrywał
sprawę 12 bandytów, którzy
pod Bardzo ważne sprawy.
stwierdzono w Kochłowjcach jeden wypadek tyfu
Zarząd
głośnego
herszta
Makucha
dokonywali
na
wodzą
su. Chorego odstawiono natychmiast do szpitala
padów I rabunków w powiecie biłgorajskim. Sad
w Wirku' i "zarządzono środki zapobiegawcze.
skazał 4 na karę Śmierci przez rozstrzelanie;
z Baczność Zw. Strzelecki Otidz. Now?
Świętochłowice. (Zaginiona dziewczynka.)' —- tych Wnuka i Wjlgosa rozstrzelano; Bardaszowi
W niedziele, d"h 2. marca br. odbędzie są
Wieczorek Aimalja, ijcząca lat 7, córka Jana Wie zaś i Kowaljkowi Prezydent Rzeczypospolitej karę zebranie o god& 2 popoł. u p. Pezy. Z powodu
czorka z Wielkich Hajduk tu*. Hutnicza nr. 14, wy śmierci zamienił na dożywotne więzienie.
ważnych spraw nie powinno żadnego brakować!
jechała przed paroma dniami koleją do Katow;ic
Referent obyw. Asenkiewicz.
Pożar
fabryki
drutu.
tio szkolv i* Wjęcej* nje powróciła do domu rodzi
Przedwczoraj o godz. w pół do drugiej w nocy
cielskiego. Zagjmom jest wzrostu niżej średniego,
włosy jasne oczy niebieskie, ubrana w płaszczyk okolice Powązek okryły się purpurą łuny pożaro
Baczność „Strzelec“ Świętochłowice!
wej. Cztery oddziały straży pożarnej popędziły
brunatny, kapelusz czerwony, trzewiki czarne.
W niedzielę, dnia 2, maren br. o godz, 3
stronę ul. Glinianej i Okopowej,
owe i. Ot)to okazało popoł'. odbędzie się zebranie u p. Fcjctka.
Bielszowice. (Baczność lokatorzy z Bietszowic.) w
się
że
płoną
warsztaty
fabryki
drutu kolczastego
(£ebranie członków ochrony lokatorów z Bielszowic Wolanowskiego przy ul. Ganianej
5.
Odbędzie się w niedzielę, dnia 2. marca 1924 po pot.
Baczność „Strzelec" Cnronaczśwl
Pożar
miał
powstać
jak
przypuszczają,
od
,b godz. 4 na sali p. Panka ul. Główna w Bielszowi- nie wypalonego pjeca. Płomienia objęły
szopy
W
niedzizUę, 2. marca br. o godz. 10 do pi'
jcach. Uprasza się o liczne przybycie wszystkich lodrwniane.
gdz|<e
mieściły
się
warsztaty
produku
zebranie
na sali p. Srrpatka. Kaźd(y członek po
jkatorów. Na porządku dziennym: 1. nowy czynsz
jące
drut.
w
sąsiedztwie
są
składy,
gdz|e
znaj
winien
się
na to zebranie stawić. Kto się bez
^mieszkaniowy od 1 lutego 1924 r. według franka
Ełotego i przewalutowanie marki polskiej. 2 Światło dowały się zapasy drutu wyprodukowanego dla uniewinnienia na to zebranie nie stawi, zostaiüe z
potrzeb anmji w ilości 12 wagonów.
Związku wykluczony. Prosimy cbyw. Bobka o
jtiektrycznę 3. Opłata za wodę 4. Rozmaitości.
Ten płonący budynek warsztatowy przy wzma przybycie na to zebranie.
*
Zarząd;,
Bielsko. (Kradzież pieniędzy.)
Dnia 21. blm1,. gającym się ognju zaczął za^-r; żać innvjth składom
W południe ukradziono z zamkniętego sklepu Hen- fabrycznym zapełnionym gwoździami. Stnż oBaczność Żarzedy „Sil?”
fjryfca Hupperts w Bielsku około 40 mj#jonów tnikp. gniowa po wielkim wysiłku ogień zlokalizowała.
Posiedzenie
Głównego Zarządu oraz prezesów
/gotówki. Poljcja jest już na śladach sprawców. Straty saimąj fabryki nje obliczone, w każdym ra
miejscowych
placówek
1 kierowników sekcji odbę
Oświęcim. (Kradzież garderoby.) W nocy na zie ogromne,
;
. dzie się 1. marca o 5 w lokalu p. Hornika ut
*28. bm. skradziono w Oświęcimie garderobę męską
Wojewódzka. Na porządku dziennym ważne snraO 8-godzfnny czas pracy.
1 damską oraz bieljznę, a przy tern dwie 10-koro
Zarząd
Hamburg. W warsztatach kolejowych usi wy.
łowano przedłużyć czas pracy ponad 8 godzin. —
Baczność „Strzelcy” Raty Jerzes©!
Robotnicy przeważnie się nie zgodzili i po upływje
óry wstępuje
tidmów zamożniejszych niby pod pozorem napra 8 godzin pracy, miejsce pracy opuścili. Tych wszy
Wielkie przedstawienie teatralne, połączone i
wiania fortepjanów, przyczeim dopuszcza się kra stkich wydalono z pracy. Powstał komitet strej zabawą taneczną urządza dnia 3. marca (w ponie
dzieży fuh oszustw, a następuje zbiega w niewia- kawy. Robotnicy zachowują sję spokojnie.
działek) o godz. 5 |K> poł. w Siemianowicach w
fdkHrnym kierunku. Osobnik ten ma się obecnie
Domu Ludowym Oddział Huty Jerzego. Zapfasń;
Ludność
Berlina.
twłóczyć po Górnym Siąsku, wskutek czego prze
my
oddziały strzeleckie z okolicy, jak to: Michał*
Ogólna
liczba
ludności
„wielkiego“
Berlina;
strzega s/ę tojeszkańców tutejszych przed oszustem:
na początku roku 1924 wynosi, według danych kowioe Małą Dąbrówkę, Nikjsz, Giizouiec, Bu*
statystyki urzędowej 4 4U0.QU0 osób, czv4, że w rowiec Rozdzieź-Szopienlce, Nowa Wieś, Zawo
%
8LĄ8K OPOLSKI
porównaniu do roku 1923 zmniejszyła się o 15.000 dzie i Załęże oraz i obyw. Bobka, ob. kip. Orze*
Wybory gminne.
osób.
gowskiego. ob. Ascmłićwicza i ob. Dr. Morljmera
Wedle ustawy z dnia 12. lutego br. odbędą się
Uprasza się lównieź placówki PPS. i CZG. o po
Skutki uczęszczania do kina.
Ąybory do zastępstw giminnych i rad miejskich w
bkdzjelę, dn|a 4. maja br.
,
W Montreal w Ameryce aresztowano niedawno parcie.
3 młodocianych bandytów. Najmłodszy z nich, —
Ceny biletów kolejowych w Niemczech.
Marius Zehr^ l|Czący lat 12, zorganizował — po
Baczność Radostowy, Turzo, Koch* owed.
Od 1. marca bilety kolejowe zdrożeją. Cena« dobnie ä jak Lo widział na ekranie kinematograficzr W niedzielę, dnia 2. marca br. urządza filja RaM t kilometr będzje wynosiła 3 fenygi w czwąr- nyim
,czarną bandę*1. Pod jego dowództwem doszowska, Turzo i Koch łowi cc przedstawieni' teWj, 4,5 w trzeciej,
w drug^cf i 9,6 w pierw'dwaj' 14 i 15-letnj chłopcy zaczęli okradać okna atrata» i zabawę taneczna u p. Rekusa w Kochłoszej klasie. W porównaniu z cenami przedwojen wystawowe. Dopiero gdy pewnego wieczoru ią- wicach. Początek o godz. 6. popoł. — Znptn*
aetoi, bjlety będą drożśze w czwartej i trzeciej krył się pod kotuareim w jakimś sklepiku* by)
sza się wszystkie placówki Strzelców, Sitaków i
klasie o 36 proc. Ceny za karty miesięczne, ty
w nocy zabrać kasę. został przyłapany i oddany CZGPL i PPS.
Zarząd.
godniowe. robotnicze, nie ulegną zmianie.
do aresztu a razem z nim zawarto dwóch jego
t
Natomiast od 10. (marca Jkolęj obniży o dalsze wspólników. Tak to deprymująco na żyqe mło
Za Iziai polityczny i felieton odpowiada Sławik Henryk, Katowice
|t0 proc. taryfę za przewóz towarów, zwierząt oraz dzieży oddziaływa uczęszczanie na „sensacyjne*1
Za koreSpond. i dział potoczny odpovv. R. Nowak, M. Dąbrów!;?,
,węgla.
„I ’
przedstawienia kinematograficzne.
—• Drukiem i nakładem Józefa Bi ni szkicwieża w Katowicach —

Kto zapomniał
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KATOWICE

ulica Poprzeczna 19. — Telefon 21*68.

Od wtorku, 26-go lutego,
do 3-go marca b. r. włącznie

ialiiilM ppziisfii«
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Potężny dramat z życia Warszawy
w 7 aktach.
W rolach głównych znani artyści scen
Warszawskich:

ladwiga Smolarska,
Innosza-Sfępowskl, Jdzel
Węgrzyn, Frenkiel I lent.
Tańce wykonali:

Parnei, Pawliszerowa 1 Kamińscy.
Na żądanie publiczności w Warszawie
demonstrowano 8 tygodni bez przerwy.
Początek punktualnie o godz, 4 po poł.
W niedzielę i święta o godz. 3 po poł.
Uwaga: Zmiana programu we wtorki.
Sala dobrze ogrzana. — Nowa dyrekcja
poleca się łaskawym względom publicz.

SF
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Po ukończeniu budowli polecamy

po naffatłszych cenach dziennych

wszelkie .

I

W dniu 9 marca b. r.
odbędzie się w Katowicach w salach
Powstańców przy ulicy Sokolskiej

iBsfriiinenta «ginge „Dzieli dli iBliijinlf
gramofony
w najrozmaitszych wykonaniach

iggtil menem
jak wszelkiego rodzaju

1682

płyt
w olbrzymim wyborze.
Oględziny każdego czasu dozwolone!

Zakład muzyczny ,GEMA
Właśc.: O. Marek

KATOWICE. n3. 3-1» Mafa 19.

połączony z koncertem, wielką loterją
fantową i inne mi niespodziankami.

filjc

COLOSSEUM

w ulica S go Maja 7. ns
Od piątku,

28. do poniedział
ku 3. marca 1924 r.
Ciąg dalszy pierwszorzędnego
sensacyjnego filmu cyrkowego
Część 2 7 aktów C ęść 2,

Cały dochód przeznacza sie na „Letnisko“ dla
podupadłych na zdrowiu policjantów i ich rodzin
Komitetowi udało się zebrać dzięki ' vczliwej
ofiarności obywatelstwa znaczną iioźc bardzo
gustownych i cennych fantów.
Bufet obficie zaopatrzony, ceny nader przystępne.

lam a ona Mii

Przygrywać będzie orkiestra policyjna.

5. część Sensacja! 5, część
Nieustraszony Elmo

Wstęp na salę 5 miljonów dla publiczności.
Dla funkcjonarjuszów policji 1 miljon od osoby.

Początek punktualnie o godzinie 4-ęf po poł.
O liczny udział uprasza

Komitet:
Niewiadomski. Dr. Potyka. Mildner.
Dr. Minaaowica. Ba.fi eryk. Barnert.

W głównej roli Mm MaWHa

Ręka na klamce
Sześć nadzwyczaj ciekawych
aktów z siłaczem Elmo w
roli głównej.
uiHMmuuuuiHiummHMnuHiuuiu

Najlepsza orkiestra na miejscu.
.u...»«

Początek o godz. 3 codziennie, w nie
dzielę o godz. 2. — Sala ogrzana.

