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Nowe zabiegi przemysłowców.

Bili kqiliir win mol i Kafoulmdi.

Na porządku; dziennymi,1 obrad pomiędzy Związkielm pracodawców a Zespołem Pracy organizacji
Warszawa, 10. 3. (Put.) W poßiöd/pdek*
.zawodowych, były dzisiaj cztery bardzo
ważne dnia 10. tal.'.wyjechał 4o Katowic główny inspek
sprawy do rozpatrzenia. Na p^erwszelm miejscu tor pracy Klot w związku z rozpoczynającyiui się
stała kwestja zlikwidowania zatargu* jąki wyrósł ponownie rokowaniami między przemysłowcami a
tia podłożu jednostronnie powziętych postanowień ' związkami^ robotniczymi w sprawie' obniżenia cen
przez pracodawców walcowni cynku, odnośnie do węgjai i przedłużenia dnj.a pracy w kppalnlabh gór
znanej już zamiany dotychczasowego 8-godz. cza
"
,
1 1 1 \
su pracy na taki, jaki miał miejsce przed wojną. nośląskich;
(Jak nas informują żaWą ZwRzki;,z.ąwodowe
Drugie i trzećje miejsce zajmowała przez pracodaw
ców forsowana sprawa dalszego obniżenia zarob
ków, ewentualnie przedłużenia
dotychczasowego
3W pro test ,i v
.
czasu pracy w kopalniach węgla. Wreszqe jako
jak
wątppwem,
czy
przęjdstąWjCiek
rządu.
p.
Klot
czwarta z rzędu, stała sprawa prawidłowego wypła
cania zaliczek przez pracodawców, wniesiona przez pójdzie na rękę przemysłowcom. Ostatecznie rząd
wie dokładnie, ż:e kjasa robotnicza na G. Śląsku
kierowników związków zawodowych.
nic dopuść; pod żądnyon warunkiem do naruszenia
Wszyscy wtajemniczeni w faktyczny stan poło 8-godz. dnia pracy.).
. " żenia, jaki się z biegiem ubiegłego tyg-odnia wy
tworzył spodziewali się załatwienia
pierwszego Zlikwidowanie zatargu robotników fabryk
punktu przez krótkie oświadczenie przedstawiciela
interesów pracodawców, że cofają swoje Rozporzą jutowych w ęzę^tóchbwie z przemysłow
cami.
, :,
dzenie o ośimrazowych zmianach pracy w tygodniu.
Warszawy, 10. 3. (Pat.) W fabrykach jutów
/
Oświadczenie takie wprawdzie nastąpiło, jedna
kowoż było ono przybrane w formę, która od razu wy eh w Częstochowie „Wita“, ,Btradöm“ i vdijmv
szyn“ wybuchł w połowie lutego strejle na tte żiy
trafiła na żywy opór wszystkich pointeresowanyeh
dania robotników zastosowania takich norm pra
Radca górniczy p. Krauze oświadczył bowiem, że
pracodawcy postanowili popróbować jeszcze drogi cy, jakie otrzymali robotnicy W tltnycli gałęziach
przez organizacje zalecanej, t. j. odczekać podnie przemysłu włókienniczego z tytułu umowy zawar
sienia produkcji,przy dotychczasowymi 8-godfz. cza tej w Łodzi dnia 6 lutego. Pertraktacje w Często
sie pracy.
chowie nfe doprowadzały do rezultatów^ -wobec te
„Skoroby jednak te nadzieje zawiedly za go zostały pizemcsiOne do Warszawy. Pó konfe
strzegają »obłe powrót do cofniętej obecnie rencjach odbytych dnia 5. i 6. hm., W mjittetersiw-ic
propozycji, do której się uważają uprawnieni“. pracy, przy udziale głównego inspektora pracy KioRozumie s#, że tak je stawienie kwestji było ta i naczelnika wydziału p. Uianow^kłego osią
absolutnie nie do przyjęcia i wywołało dość obszer gnięto porozumienie Robotnicy ot Rzym o i podwyż
ną dyskusję ze strony przedstawicieli interesów ro kę 10 proc. oraz zapewnieni^ że fabryki nie z rydli botniczych Podkreślono wyraźnie z tej strony, że kują Ilości dni pracy. Należy zńznaeżyiy że w tóku
f> chwi;owem tylko cofnięciu w „uka i.1,4 przewid ii- pertraktacji robotnicy daji dowód, zrozumiciith', łe
mej „» regulacji“ czasu pracy wedle życzenia praco obecna sytuacja wymaga daleko' idących bfjar dla
dawców — (mowy być nie może. Krok przez praco utrzymania przemysłu w mchu. przemysłowcy-*»'
dawców podjęty należy Imimo wszystkich przeciw wykazali tendencję przyznania robotnikom wszyst
nych zapewnień, uważać za złamanie umowy kich ustępstw na jakje pozwala obecna trudna, kon»
taryfowej i to 6# ju|ż więcej powtórzyć nie po juktura.
winno.
j
/
Zbytecznelm byłoby zapewniać, że pracodawcy
Ogromny spadek franka francuskiego.
pbistawali przy swoj^m rzekoimem „prawie“
do
Paryż, |0. 3. .(Rat.) Na Rńdzic metrów
przeprowadzenia tej zmiany jak zanijćrzali, i że
w pałacu elizejskim u prezydenta Rzeczypospolitej
[związki zawodowe z takąż energją jjm te£° »Pm" postanowiono zaniechać zaciągania, da’szyeh poży
|wa“ odmówiły.
I
czek na cele odbudowy. Spekulacji 'żńgranicziiej',
J
Pan Krauze oświadczył dalej, że pracodawcy zmierzającej ku zn|żoe franka uchwalono przeciw
gotowi są za czas Zmudy z lokautów anyeli robotni działać jak najenergiczniejszymi śród kam i, które
ków, zrzec się potrącenia węgla deputatowej i ur
pozostają na razie w tajemnicy. Minister skarbu
topów — jednakowoż płacić tych
atmiufdzomych przedłoży parlamentowi nowe projekty finansów;
^zycht nie myślą.
Rząd będzie s|ę domagał najszybszego uchwafer.ja
►
Oczywiśqe, że na takie „ustępstwo“ pria- przez senat ustawy finansowej' i złoży w senacie ozodawców zgodzić s,ję nie było można: i nie pozo świadczenie, talqe sarno jak w izbie deputowanych,
stało nic więcej, jak zadowolić się tylko na razie żliwe, bez kolizji z prawem o 8-godz, dniu pracy,
podjęciem, w dnju jutrzejszym pracy na starych waIrunkach, a zasadnicze rozstrzygnięcie sprawy, odjgaó do rozpatrzenia# i zawyrokowania instancji bez dejmowanych osobnych obradach stron, zapropo
stronnej, jaką jest Komisja Arbitrażowa. Odpo- nowano ze strony interesentów robotniczych goto
wość zaprowadzenia „polskiego czasu pracy“ t. j.
iwiedni wniosek został już wniesiony.
Zaznaczyć jeszcze należy, że pracódiawcy dali 46 godz. tygodniowo.
Na te propozycje jednak pracodawcy zgódźić
f&szcze oświadczenie, że wobec tyigo cofają oni rów*
się
me
chciefi, ponieważ 6 godzinowy czas w sobo
jnieź swoje „ustęp stwo“ njeoclciągania węgla i
ty, byłby dla nich jeszcze więcej szkodliwy, z po
IMrlopów.
' 1
'
■t
•>
W sprawie redukcji zarobków nie mófwiono wodu większego pogłębienia naszych szybów w
|
rWlele, ponieważ sam i pracodawcy odczuwali do- kopalniach.
Dyskusja wyczerpała się w końcu nad tym
prze, że taki krok jest w obecnie do tego niepodat
nymi czasie, wcale, ia wcale niemożliwym. Z tern punktem: i (stanęło na, oświadczeniu, że w yamadt
dzisiejszego czasu pracy, gotowe są organizacje do
wszelkich kroków, jak|e winny być podjęte w celu
Fpiej propozycji, ażeby górnicy pracowali pod zie* podniesienia prodCikcji. Pracodawcom, to nia wy*
IK»ią bez wjazdu*: i wyjazdu ośm godzin. Ze strony starczyło, oświadczyli jednak, że obrad nie zry
tow. Adamka oświadczonem było od razu, że wają, tylko popróbują za parę-dni ponownie na jen
fC. Z. O. nie zgodzi się na żadne przedłużenie temat że zwiątkami zawodowe mi'obradować;
Pozostała jeszcze sprawa zaliczek tak •nicpatikfzasu pracy.
Podobne oświadczeń je dlali też potem przedstu* tualnie wypłacanych, wywołała również żywą dys
Wkjęle innych organizacji.
| i kusję. Pracodawcy zapewnia#, że robią co mogą,
'
Pracodawcom nie było to oświadczenie na rę- ale potrzebnych ilości pieniędzy zebrać nn czas wy
i p. K. powoływał Sj^ę nawet na rozporządzenie znaczony nie są w stanie.
,tom|isterjalne, ogłoszone w „Dzienniku Ustaw“ Ja*
Twierdzenie zadców zakładowych, że pienię
dowód, że przedłużenie czasu pracy jest mo- dzy je>st dosyć} i są w P. K. K, P. do otrzymania wf
Po długie# i żywej dyskusją i kilkarazowo po* każdej ilości, pracodawcy nie kwcstjonują.
#

izwżacając uwagę nha: konieczność ograniczenia wy*
s datkowi i zaniechania p ol i tyki pożyczek. Bank fran
cuski poprze te usiłowania rządNt1 podejmie wszel
kie niezbędne krokp
1
i : l
Paryż, 10. 3. fPat) öd dnia dzisiejszego
podrożały taryfy osobowe nta kolejach francuskich o
47, do 50 procent. * 'li - '; - / ■
! f i
:
Paryż, 10. 3. (Pat.) Matin donos*, iż posta
nowiono wczoraj pod żadnymi warunkiem nie pod4
wyższać obiegu banknotów. Rząd jest zdecydowa
ny,
zwalczać spekulację
kupców,
chcących1
ciągnąć korzyści ze spadku franka.
Według
doniesienia „Petit Parteien“, bank francuski otrzy
mał znaczne kredyty, które wpłyną korzystnie nti?
położenie pod względem finansowymi.
Paryż, 10. 3. (Pat.)' Komisja fiuansoWdsenatu obradowała wczoraj po południu przez 4 tgiodnfny
celeint załatwienia ustawy finansowej. Z ogłoszo
nego komunikatu komisji wyniką, iż podniesione1
będą znacznie podatki na samochody luksusowe.
Pozafem komisja zredukowała budżet na rok 1924
o 1 miljard. Natomiast uchwalono nowe podatki
w wysokości 4 imiljardów, pozatem przyjęto także
ustawę, o 20-proeentowem! podniesieniu podatków'
wogóle.

Śmierć 175 górników.
Saltlake City, 10. 3, (Pat.)' Walcutek" wy-„
ihachtł, i spowodowanego ni/m pożaru w kopalni zgl-y
uęło 175 robotników. Niepodobna ito' było po-i
śpięszyć z pomocą . :
' '
'

Powstańcy czy rabusie?
Che b zie. W sobotę napadła tak zwana „bojóWa“ powstańców z Huty Godula na dworcu w!
Chebziu pociąg idący w kierunku Wrocławia, wy4
wlefoając z pociągu njejak|ego handlarza Dudy %
Pszcźyny, obijając tegoż w brutalny sposób tak, że
; 'i.uusjano go odstawić do lekarza. Przy tern zabrano
jemu półtora miljarda mkp. i złoty zegarek.
Zaznaczyć należy, że Duda jest Polakiem/ i w
ceju zakupna * towaru wyjeżdżać chciał do Wro
cławia.’
. .
'
Bojówkarzy „powstańców“
zaaresztowała
wczoraj policja i odstawiła do sędziego śledczego
w Król. Hhcie.
Wybryki samozwańczych bojówek
powstań
czych zdarzają się coraz częścjej. Tak podobno
w Szopienicach bojów karze rewidują polskie re
stauracje za „orgeszami“, natomiast restaurątorom
Niemcom nieicaynią żadnych przykrości.
W Siemianowicach uniemożliwili
powstańcy
przedstawienie amatorskie „Siły“, gasząc podczas
przedstawienia światło, tak, że niemożliwem. było
doprowadzić przedstawienie do końca.
Zapewniają jednak, że oni tam bez wystarcza
jącymi gwarancji pieniędzy otrzymać nie mogą. Kre
dytów obecnie z powodu braku wszelkich podkła
dek nie imają, węgla nje mogą się pozbyć, syiii%
go na hałdy — a gdy go sprzedadzą, to Imuszą/
jeszcze czekać długo na zapłatę, boi j ich odbiorcy!
w ciężkich kłopotach pieniężnych się znajdują. —<
To są wszystko przeszkody, których oni pracodawcy
1 przełamać nie są wstanie, i ' J. i" [[_[ Cl \C:i
Po naradzie sję przedstawicieli interesów ro-*
botniczych pomiędzy sobą, postanowiono jedno*
lmyśinie, oświadczyć pracodawcom swoją zgodę naj
życzoną sobie poprzednio przez pracodawców tym*
cząsową redukcję zaliczek na 70 procent i stopniowo
przygotowany zwrot ku staremu, dwukrotnemu Wmies^cu systemowi wypłat.
Po oddaniu odpowiedniego oświadczenia, po*
stanowiono w łonie osobno na ten cel stworzonej
z pięciu osób składającej się komisji wszystkie*
przygotowawcze obliczenia przeprov\radzić.
Na tern skończyło się to tak? bardzo ważne po*
siedzenie Głównego Wydziału po blisko ośm go*
dzinnych obradach.
"
Związkowiec,' ; z
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UKU

w*!»* >'i«ii i 'ii i '

Baczność robotnicy!
Sprawa RsicMw zaMedowych Me „msiarla*«
Wypowiedzenie pracodawców jest nieprawne.
KHiib PPS. w Sejmie Warszawskim przez- posła tow
Adamika stawił nagły wniosek o przywrócenie (ego
stanu prawnego w czynnościach Radców zakłado
wych, jaki panował mi do 15. 12. 23 roku.
Wniosek ten doręczony został p. Marszałkowi
Sejmu w piątek 8. lutego. Nagłość wniosku uzasadniał poseł tow. Adamek w środfr ą3, lutego.
Pienu/m uchwaliło nagłość i p. Marszałek odesłał go
do Komisji Obrony Pracy. Od tęgo czasu tow,
Adamek chodził regularnie na posiedzenia tej Ko
misji, aby wniosek tęn merytorycznie uzasadnić.
Lecz na posiedzeniach tych w dniach 15. i 20. lute
go była obradowana bardzo ważna ustąwą o ubez
pieczeniu bezrobotnych i przewodniczący ks. poseł
Wójcicki wniosków referentom n|e rozdawał. Na
następnym posiedzeniu, dnia 27. 2. ksiądz Wójcicki
nic był obecny. Zastępca jego poseł tow. Reger
chciał rozdać nowe wnioski referentom^ a między
nimi nasz wniosek o Radach zakładowych posłowi
Adamikowi do zreferowania na następnym, posiedze
niu. Przeciwko temu zaprotestował przyjaciel pa
nów pracodawców p. poseł Trepka z prawicy, że to
nie stało na porządku dziennym. Inn| ósemkarae
jeszcze pomogli i wniosek jeszcze musiał „spać“
w tece przewodniczącego. A»e przewodu.
tow.
Reger stawił zaraz rozdanie tych wniosków
na
porządek dziennyn następnego posiedzenia i ta
kowe zaraz wyznaczył na dzień 29. 2., kiedy to db
piero komisja posłowi Adamkowi oddała
ten
wniosek do zareferowania na przyszłem posiedze
niu, które się odbędzie dopiero w końcu bież.
tygodnia, bo do czwartku Sejm nie ui|ał posiedzeń
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że przed
stawiciele prawicy, obrońcy kapitalistów, będą
się starali w Komisji i na plenum tę sprawę jaknajdłużej przewlec lub zupełnie utrącić —. gdy
by się to dało. Lecz z drugiej strony jest pewnem,
źe nasi przedstawiciele ttow. Adaimek i Stańczyk
jako górnicy, a także tow. Reger, Zufawski
i
Zieimięcki, jako stalj członkowie tej komisji, po
starają się oto, by sprawa ta należycie \ w Ko
misji na plenum Sejmu została wyświetloną i
górnikom jakoteż wszystkim innym robotnikom
przywrócono to, co im sję słusznie należy, o co
ich zachłanni kapitaliści chcą okraść. Fachową
prawną ochronę swych interesów zarobkowych i
ochronę swego zdrowia i żyąa przy ciężkiej' nie
zdrowej i bardzo niebezpiecznej robocie.
Mimo tej niesłychanej prowokacji robotnicy,
a mianowiqe górnicy, rnnfą tyle wyrozumienia
dla państwa, że mianowicie teraz, podczas naprąwy skarbu, nie wolno wstrząsać życia gospodar
czego, nie wolno teraz strajkować
Wyczerpu
jąc wszystkie możliwości pokoju — teraz
od
Sejmu spodziewają się Wrm.-aru sprawiedliwości
Czekali dotychczas cierpliwie, i choć z wielkim
trudem, gotowi są czekać jeszcze czas jakiś. Ale
biada W aim panowie magnaci — ba roni węglo
wi i większość sejmowa, jeżeli robotnicze zau
fanie do Was zdradzicie. Jeżeli robotnik
da
remnie by oczekiwał wymiaru sprawiedliwości.
Dziś panuje bezwzględny teror kapitalistycz
ny. Setki poszkodowanych robotników którzy się
codzien o pomoc zwracają do Radców Zakłado
wych, nie mogą takowych załatwić, bo zwią
zek pracodawców podyktował, że radcy muszą
robić przy warsztacie lub w przodku podziem
nym. Te setki codzień powiększają s|ę do ty
sięcy. Złość i nienawiść i poczucie pogwałcenia
praw elementarnych, gromadzi gorycz w ludziach
która z czasem każdą cierpliwość doprowadza do
końca, do wybuchu.
, Setki pourywanych członków,
połamanych
kości, potłuczonych ciał ludzkich' wypadkami
przy pracy, powoduje stały upust krwi robotnika;
stały płacz żon i dzieci poszkodowanych.
Te
wypadki przez czynność sumienną R. Z. poczęły
się cokolwiek zmniejszać.
Teraz ta czynność ima być do zera ograni
czoną, a morze krwi i łez rodzin robotniczych'
znów ma się powiększyć.
Ale ta krewi i te łzy wołają o pomstę i o po
moc do nieba* V do —- Sejmu. Robotnik zaclśnie
zęby, zgrzytnie swe złowrogie „pieruny“ 1 bę
dzie czekał jeszcze krótki czas...
A jeżeli i tani sprawiedliwości nie osiągnie,
to porzuci wszelkie względy. Będzje robił tylko
to samo, co teraz robi ka pit, lista. Jeżeli
ma
panować te vor zamiast prawo» i po rozyjm jenie, to
i; zainijast
zam
niech tak będzie. Jtże^
prawa i poro
zumienia ma panować wojna, to niech ona bę
dzie — choćby była stałą, codzienną. Jak załoga nie może załatwić swych słusznych znżafeń, —
z Radlcą, to i t ż r j* za.'atw|ć choćby cłu i ł r d', rekt
l«b generaidyrektorem, ale tego nigdy nie znie
sie, by panował bezwzględny gwałt i teror ka
pitalistyczny.

Ilona'
■
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Bagno korupcgl reakcylno-konranfstyczne
Z C/eehosłow.
a >szą o sensacyjnych a*
ferach korupcyjnych, obejmujących najwyższe
sfery „dziesięciu tysięcy“ i szeregi — komun L
styczne, Z funduszu korupcyjnego czerpali zarówno
wybitne osobistości polityczne, generałowie
i
działacze komunistyczni. W następstwie tego po
stawiono w stan oskarżenia szereg oficerów czes
kiego sztabu generahiegq, oraz nastąpiła masową
ucieczka c/łonkdw z partji komunistycznej. Kwo
ty mVjonowe czeskich koron brali z funduszu ko
rupcyjnego prezydent czeskiego senatu Prasek, ge
nerał Ku'itvaser, redaktor urzędowego pisma Dr.
Svatek, poseł komuni,tyczny Dr Stneral, sekretarz
partji komunistycznej Ku cera, iwodowo-socjalisty
czny posę4 i b. minister Tucny.
O tych ładnych obrońcach proletariatu,
za
jakich się wydawaj ą komuniści, którzy razem z
reakcjonistami bralj mil jonowe łapówki,
pisze
„Robotnik Śląski“* organ polskich s ocjalistów pod
zaborem czeskim, co następuje:
„Senator Praśek ,, otrzymał“ 10 mil jonów
koron czeskich od spółki spirytusowej na prze
kupstwo stronnictw politycznych, aby gipsowały
za zniżeniem podatku od spirytusu i za podwyż
szeniem ceł. Udział w tej aferze mfyii niektórzy
przywódcy narodowych socjalistów, agr rjujsze
a teraz okazuje się na podstawie dokumentów,
że i komuniści i ich „Rude Pravo“ otrzymali od
Praska 3 mjljony Koron czeskich z funduszu
korupcyjnego.
Gen. Kutiyaśer zaś zam wlał benzynę i in
ne towary dfa ministerstwa spraw wojskowych
(obrony narodowej). Dostawcy dostarczali zły
gatunek benzyny, dostarczali jej też mniej* a
wystawiali* rachunki wyższe. Kutlvaser i jego
wspólnicy otrzymywali za to od dostawców setki
tysięcy koron czeskich, a państwo oszukano w
ten sposób o miljony!“
Bhższych szczegółów tej sensacyjnej afery koruipcyjnej, przeprowadzonej na spółkę komuni
stów z agrarjuszaimi. dowiadujemy się z „Ty
godnika“, wychodzącego we Frysztacie.
Trzeba
zaznaczyć, źe czescy socjaliści piętnowali publi
cznie prezydenta senatu Praska za pobieranie sum
korupcyjnych
Nie było to na rękę komunistom,
gdyż obawiali s|ę, że na światło dzienne wyjdą
dowody, żet i komuniści &ą zatargani w tern ba
gnie niemoninemr i podłem. Nie pomogło im je
dnak nic, gdyż agrarjusze zdtadzifj i swych kon
fidentów komunistycznych, „pracujących'“ w spi
rytusie. „Tygodnik“ tak pisze o tej haniebnej koruspeji w szeregach czeskich komunistów;
..Po wyjściu na jaw korupcji spirytusowe!»
komuniści zrob^i fgrzyk wielki, udając spraw je
dhwych i, ,czystych“, njeokąpanych w spirytu
sie. Jak zwykle, bk i teraz, na tle tej ßfery
prowadzą wa*kę z socjalną demokracja z zemsty,
• źe prasa socja*no-demokratvczna piętnowała ko
munistów za tę podłą robotę. Jeat to rzeczą zna
ną. źe gdy chodzi o grube pieniądze,
komu
niści łączą s^ dH Interesu nawet z przeciwni
kami
h
vPia\’o Lidu“ zamfeścjło z dn. 5. marca

t
artykuł pod tytułem: „Spirytusoya kloaka gL i
ia Kuczęry, Karola Praszka ? partji koimunfsk-J
nej“. W artykule tym udowodnione jest,
kretarz Praszka, Emil Kuczęra, wspólnie ?.
ro^em Praszkiem, dalej „inżynierem“ Kadia I
trzem a byłymi austriackimi konfidentami jego'^
saskiej V królewskiej mości, wreszcie z ad '
wokalem dr. Smeraiem, przywódcą komunią,
cznymt i adwokatem KoLrorem, utworzyli ,J
fię“ w celu przeprowadzenia zem-ty na socjnfj i.
demokracji za jej bój przeciwko korupcjonijstod i
a la Praszek.
/
1 Tu okazuję się, jak bardzo komuniści za^
rzeni są w spiiytuisje. „Inżynier“ Kacha przej
łożył dr Ka^abisowi zdjęcie fotograficzne potwti
dzeft, które pouada Kubiczek. a na podstawia
tychże można dowodzie, że cały szereg przy.
wódców komunistycznych dostał od korupcjdnji
stów znaczne sv|my pieniędzy. Dr„ Smeral oddał
Kaczorowi i Fraszkowi komunistyczny organ cen«
trahiy „Rude Pravo“ a redaktorom rozkazał p{«
sać według jego wskazówek. Tak zostah
służbie koiupcjonistów.
Wc wspomnianym artykule „Pravo Lidu“,
pisze:
Jak dziś rzeczy stoją, możemy oświadczyć,
przy w Odcy partji komunistycznej przyjęli na cel^
ruchu komunistycznego i d*a swych celów oso«
bistych z pieniędzy spirytusowych około 3 mi«
ijcny koron. W potwierdzeniach,
o których!
wie dr. Sm trał i Kala bp, są kwoty takie, jak:
600 C00 Kcz. 200 000 Kcz. i kilka kwot mniej,
szych, jest również i kwota 4.000 Kcz. dfa je«
dnego dziennikarza komunistycznego, jako dar
na podroż. Ogólna suma tych pachnących spi«
rytujsom pieniędzy ^ęga 3 ni|l|ony Kcz.
Tąkto d „obrońcy" proletarjatu wstępują
do spółki z korupcjonhdami, konfidentami am
strjickimi, jedynie „dlatego, aby zarobić grubi
miliony, zamiasl bronić interesów robotniczych1.
Najwyższy czas, że partia komunistyczna gwałi
towme się rozpada. Robotnicy nareszcie zrozu
mieją frazesy, szwindle i kąpiele w spirytusie
tych warchołów. Nie dziw, wszak i sam przy
wódca komunistyczny di Szmerai był austrjackim!
konfidentem policyjnym.
Braciszkowie tych spirytusowych komunistów
starają się i na Górnym $L«śku wnrcholjć i szczuć
przeciw polskim socjalistom. W Czechosłowacji i
robią w spirytusie, a tu na Górnym Śląsku wl
rosyjskich rublach Moskwa sypie
komunistom
polskim pieniądze, aby rozbroili szeregi robotni
cze.
W Czechosłowacji sypią zaś komunistom
kapitaljści z spółek spirytusowych
Komuniścj
pomagają kapitalistom nie tylko, źe rozbijają i
szeregi kiasowo-zorganizowmnego proletarjatu, ale
chcą jeszcze utopić robotnika w spirytusie,
aby
wogóŁe stracił całą energię w walce z kapitałem^
Niechaj bagno przekup twa komunistycznego prze
kona tych robotników, którzy zbałamuceni zo t h
przez wysłanników Moskwy i popierali kom., ża
komunistom nie chodzi o wyzwolenie proletarjatu
lecz o geszefciki. na których się mogą obłowić.

Polityka mlędzymredma.
Kiedy kapitaliści tiwuich krajów moją interes
we wzajemnym zbliżaniu,, rządy burżuazyjne ich
państw uprzedzają się wtedy w prawieniu sobie
komplementów I starają się wszystko, co mogłoby
wywołać rozbieżność w zapatrywaniach odsunąć na
dalszy plan *ub pokryć frazesami „odwiecznej przy
jaźni, wspólnej tradycji“ itd. Gdy zaś interes za
niknie, te same rządy n;e ominą ani jednej sposob
ności, aby obrzucić s|ę błotem.
Bolszewicy kiedvś twierdzili, że nie uznają obłrjdy w polityce. Ale wraz z nową ekonomiczną
polityką w Rosji przyszły i najstarsze metody dy
plomacji. Dz;ś bolszewicy wychwalają faszystów
włoskich. Posła włoskiego przyjęto w Moskwie
tak uroczyście, jak żadnego innego przedstawiciela
jakiegokolwiek państwa. W przyjęciu na dworcu
brała udział kompan ja honorowa czerwonej armji.
Robotnik rosyjski w sowieckim mundurze defilo
wał przed faszystą włoskim.
Zupełnie zerwał z tajnością) i obłudą w polityce
międzynarodowej dopiero robotniczy gabinet Mac
Donalda. Premjer angielski dąży do zapewnienia
światu pokoju przez powszechne rozbrojenie i utwo
rzenie międzynarodowego rozjemstwa. Aby osią
gnąć ten szczytny cel. konieczne jest współdziała
nie Anglji i Francji. Z tego też względu jeszcze
przed zwołaniem międzynarodowej konferencji Mac
Donald usiłuje nawiązać przyj izne stosunki z Fran
cją. Ale w przeciwieństwie do burźuazyjnych po
lityków Mac Donald me ukrywa, że n|e zgadza się
w wielu sprawach z Poincare Im. W (jście do prenijera francuskiego Mac Donald pisze, że jest rze
czą niemożliwą, aby Francja finansowała zbrojenia
w Europie, a nie płaciła swoich długów Anglji,
której obywatele uginają się pod ciężarem wła
snych długów; niemożliwą jest także rzeczą stawia
nie przeszkód w odbudowie gospodarczej Europy
przez okupację zagłębia Ruhr. Ale właśnie te wszy
stkie sprawy sporne należy w pierwszym rzędzie
rozpatrzyć i zastanowić S|ę, czy nie znajdzie się
wspólny punkt myślenia między rządami Francji i
Anglji. Trzeba przedewszystkiepi Ujsunąć atmosferę
wzajemnej nieufności.

Poincarć wyraził gotowość na poddanie rewizji
stosunku wzajemnego Francji i Anglji. A Te to mu1
nie uratuje stanowiska pierwszego ministra w pań
stwie.
Zwracają się przeciwko niemu ze wszystkich!
stron.
W Bełgji ustąpił gabinet Theunisa, który współdziałał z Poincarehn we wszystkich jego poczynai
niach. W parlamencie belgijskim zarzucono Theunisowi. że stale podporządkowywał interesy Belgj i
względom przyjaźni z Francją. Skutkiem tego by
ło obniżanie kurs a franka beigyskjego i to, że teraz
Belgja ponosi konsekwencje nierozumnej politykj
Poincarego. Nie powstawano w parlamencie beN
gijskim przeciwko mzyjaźni z Francja, a przeciwka
metodom działam" prawicy francuskiej.
Dziwne, że pan Poincare ipe rozum je, że po
winien zrzec sfę swego stanowiska jeszcze przed!
wyborami do parlamentu, po których już będzie!
muisiał ustąpić.
W maju odbędą się także nowe wybory yi
Niemczech. Nie dają one spać reakcji niemieci
kiej. W procesie Ludendorffa i Hittlera o usiłoi
wanie dokonana zamachu stanu w Bawąrji cąłe żą4
chowanie się oskarżonych wskazuje, że chcą onf
wywołać waśnie wyznaniowe i rasowe. Ludendorff
w mowie swej szeroko dowodził, źe nieszczęścia nai
Niemcy sprowadzają katolicy i żydzi,
przyczemj
ostre atakował Watykan.
Przedstawiciele katolickiej partji
niemieckej)
,»centrum“, wystąpili gwałtownie przeciwko Ludendorffowi. Arcybiskup kofoński nakazał w
liście
księżomi swej archidiecezji zwalczać Ludendorffa!
z ambon.
:
■
W ten sposób reakcja z obydwu stron stara si$
wywołać zamieszki na tle wyznaniowym, po waśnić
robotników, aby potem przy wyborach zwycięży#
kapitał, który pójdzie do walki wyborczej solü&w
nie bez względu na różnice rasowe« i wyznaniowe.
Lecz na nic te wszystkie usiłowania nacjonar
listów. ^
Świat w postępie tak szybko idzie naprzód, żal
nawet w Turcji, gdzie niedawno wszechwładni#

Mr. m
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sułtaih który był1 zarazem kalifem •-« głowt|
Ł mahometańskfej, półbogom, dziś fest repufl-i.a a zgromadzenie narodowe uchwaliło znTcść
’ Wat, sułtana zaś, z 67 książętami i księżniczkami
.wpędzono ż kraju.
|
;ł Resztki wpływów reakcji na całym św|ecie zaf^na wkrótaę, 'de zostanie po rządach nacjonaltWw"2 imiljony. bezrobotnych w Anglff, frmiljbnów
I Niemczech, bezrobotni w Polsce, Danji, Hoknd ii, Czecohsiowacii > imp jony kalek, miljony
wdów i Isle rot po poległych na wojnie.

! jak gospodarowała chjena.
j
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Wniosek o postawienie w stan oska rżenia ti,
ministra Kucharskiego, złożył tow. Morączewski
fi3 ostatnie,m posiedzeniu Sejmu.
|
P. Kucharski dostał Polskę „za daitno<(. Nid
go tiie kosztowała zdobycz niepodległości, to też
traktuje or« \ jego przyjaciele Polskę jako wroga.
Interesy państwa są u nich na ostatnim: pianie,
downa troska, to właśnie interesy, jak napchać
trzosy, ze szkodą publiczną. Tow. Moraczewski
stwierdził, że działanie p. Kucharskiego jako min.
hand]u w sprawie zakładów żyrardowskich, by
ło z wyraźną szkodą dla interesu państwa.
| ? Na mocy dekretu rządowego z dnia 16. grud
nia 1918 r., zakłady żyrardowskie przeszły pod
zarząd państwowy. Ponieważ z;«Uady te zosta
ły podczas wojny bardzo poważnie uszkodzone,
{zarząd państwowy do ich odbudowy poczynił in
westycje, które pochłonęły 2 mdjony 600 tysięcy
franków, według ówczesnego kursu marki polskiej.
Według układu, zawartego z prywatnymi ka
pjtaiistaimj, przy oddaniu im zakładów żyrardow
skich, p- Kucharski, jako min. przemysłu
i
handto zgodził się przyjąć na rzecz skarbu pań
stwa 448 tysięcy franków, jako zwrot funduszów
wydanych na inwestycje. W ten sposób „darował**
p. Kucharski kapitalistom „tylko*1 2 miljony fran
ków.
Ale nie na tern koniec. Na zapłacenie tych1
448 tys. franków, otrzymali posiadacze Żyrardów
ßkich zakładów 22 miijardv marek z państwowych
instytucji kredytowych. W styczniu zwróć-Ji po
życzkę niezwaioryzowaną i w sujmie oddali 18
(tysięcy franków, co faktycznie n[e pokrywałoby
nawet procentów od 2 miłjonów 600 tysięcy fran
ków.
Takie interesy robił p. Kucharski Jako mini
ster handlu. A jakie robił jako minister skarbu?
Na interesach żyrardowskich stracił skarb pań
siwa przeszło 4 biijony marek.
i
f Ciekawe, co też robił w tyto' czasie Komisarz
{oszczędnościowy p. Moskaiewsk] Pewnie zamiatał
biotłą oszczędnościową w ministerstwie oświaty,
zdrowia, poczt i telegrafów. Redukował urzęd1Jników, kolejarzy i zapomniał wglądnąó „w praswego przyjaciela politycznego p. Kucharskie
go.
'
'
I T
Można do tycli panów zastosować przysłowie,
że łapią w sied oszczędnościowe tmu,chy, a pu
szczają woły w postaci 4 biljonów dla kapita
listów żyrardowskich.
f
Komisja sejmowa, w skład której" wchodzi i
tow. Moraczewski, wyświetli, jaką rolę odegrał
vv tej żyrardowskiej* aferze p. Kucharski Chjena;
ijtowsze pracuje na chwałę Boga i Ojczyzny, latet
0 sobie także nie zapomina1.
j f;
I j

Upiny. Dnia 24. 2. br. odbyło się zebranie
C. 2. G oddział górnikowi z wspólnidlziałetol człon
ków pp$. na sali p. Maclioń. Członkowie na ze
branie licznie się stawili. Referował tow. poseł
Czajor. Treściwy i pouczający referat zadowolił
(Wszystkich zebranych; i ‘pobudził do ożywionej d‘y»Nsfi. Na zebraniu tern przyjęto następującą rezoWję:
i ' j
gkcji na prawa robotnicze, przeciw zniesieniu 8-go
dzinnego dnia i obniżeniu zarobków. Gd!y proyst nasz nie odnieś je pożądanego skutku, staniemy
lak jeden imąż do walki o nasze prawa.
1
!
... Żądamy od naszych zastępców organizacji, aże
by poczynili krokj ceieim usunięcia nieporządków
w kopalniach, które przyczyniają się do potmntäżania nieszczęśliwych wypadków,
powodujących!
simierć i kalectwo. Żądamy wyboru objazdowych
(kontrolerów) z pośród mas robotniczych i opia-,
ęenia tychże przez kasę państwową,“
!
'•
"
Sekretarz.
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Sprawa zarobków w zawodzie drukarskim.
Katowice. W związku z wiadomością, dotyczącą sporn drukarzy z właścicielami drukarń w
sprawie zarobków donoszą, że z końcem ub. ty
phia pogodziły s^ę obie strony tak, iż począwz dniem 10. bm. wypłacany będzie zarobek wefdfug taryfy poprzedniej (bez odtrącenia 10 proc.
* zarobków). Obecnie więc zecer żonaty ząrabijaj
78 tojijohów mkp. tygodniowy ........ —,

Paszporty zagraniczne,
0nh 7 fibim. odbyła się w ministerstwie spraw
wewnętrzny cii narada nad wprowadzeniem ufg w
opłatach paszportowych. Przewidziany jest
po
dział opłat na trzy k a tego rje. Pierwsza wynosząca
500 franków złotych, obowiązywać będzie osoby
wyjeżdżających za granicę dla celów rozrywko
wych;
druga 100 fr, zł.
obowiązywać
będzie wyjeżdżających w sprawach handlowych,
trzecia wreszcie 25 franków złotych, obowiązywać
będzie artystów, publicystów \ ludzi nauki.
[ i
Podwyższenie taryfy kolejowej,
1 Na Radzie taryfowej omawiana była sprawą
podwyżki taryfy kolejowej wedle projektu) Mirnjsterjujm Kolei, i
FI I
i' f [ \ j |
Po dłuższej 'dyskusji postanowiono wprowa
dzić od db. 15. bfnn. podwyżkę taryfy osobowej dla
pasażerów klasy III., zimieniono jednak system, do
tąd stosowany W taryfach kolejowych w ten sposób,
iż w komunikacji podmiejskiej podwyżka cen prze
jazdów ima być bardzo nieznaczna, następnie obcią
żać Ima głównie pasażerów przejeżdżających w III.
klasie większe przestrzenie, przyczeim od 400 kim.
wzwyz stosowana |mia być znowu zniżka taryfowa.
Naogół podwyżka wynosi 60 proc. obecnej taryfy
Ilj. ki Ceny biletów I. i II. klasy postanowiono
nłe podwyższać, aby nie zniechęcać pasażerów do
podróżowania w klasach wyższych, a przeciwnie
zachęcić obecnych pasażerów klasy III. do podró
żowania klasą II. przy dłuższych przestrzeniach1.
Wraz z podwyżką taryfy klasy III. zmienia! się
stosunek cen w Masie I, II i III; gdy dawniej klasa
I. była trzykrotnie droższa, a klasa II. dwukrotnie
w porównaniu z klasą III., obecnie stosunek ten
przedstawiać s^ę będzie tak: ki. HI. — 1, kl. II, ==»
1}/? i k1. I, == 2 i pół razy (droższa/
|
Węgiel śląski — najdroższy w Poznaniu.
Pisma poznańskie donoszą, że tyęffiel górno
śląski jest w Poznaniu najdroższym. Wszędzie w
Polsce jest on tańszy niż w Poznaniu. Ten niepo-t
jęty stan rzeczy tłumaczy się tern, że węgiel ten
idzie do Poznania niemiecką koleją przez Klucz
ko rek, a fracht trzeba opłacać w złocie, czyli w Zwa
loryzowanych miarkach rentowych. Koszta przewo
zu węgla z Katowic do Poznania są trzy razy (tak
wysokie, jak! z Katowic n. p. do Dźwińska lub Tar
nopola. Różnica -ceny węgla angielskiego! i śląskie
go jest taka, iż mimo kosztów transportu, angiel
ski węgiel jest tańszy. Angielski węgiel kosztuje
28 szylingów za tonę. W Anglji zaś węgiel śląski
kosztowałby ,45 szylingów.
'
i
Teatr Polski.
W dniu dzisiejszym odbędzie się tylko jeden
gościnny występ artystów baletu warszawskiego
pod kierownictwem ( z udziałem: głośnej sławy
baieftoistrza P. Zajlicba, wszechświatowej sławy
prima-balenny uroczej Haliny Szmolc,
znako
mitel sodstki Wiery P'fetrakiewicz, mistrza ba
letu polskiego Michała Kuleszy,
utalentowanego
solisty F. Faliszewskiego i znanych tancerek: J,
Faliszewskiej, H. Wjlaimowskiej, I. Staszewskiej,
W. Zgiiczyńskiej, H. Szczuckiej, J. Rządcówny, Kan
iewskiej i Szatkowskiej. Bogaty program zapo
wiada: 1) Szapenjana; 2) Kaprys hiszpański i
3) Divertissement. Dyryguje kapelmistrz
opery
warsz. M. Ruchucki. Kostjuimy pomysłu
Wk
Drabika. Początek o godz. 8. wlecz.
(
».Ogniem/ i (mleczem”, sztuka w 5 aktach fef po
wieści H. Sienkiewicza w przeróbce Popławskiego
będzie najbliższą preimjerą w Teatrze Polskim.
Próby odbywają się codziennie pod kierunkiem M.
Petrzyckiego. ,
\
j
i ■ j j (
Katowice. (Pod adresem właścicieli domów.)),
Z powodu odwilży zachodzą często szkody, spo
wodowane przez wodę, a do usunięcia takowych
wzywa się często straż pożarną. Straż pożarna!
nie jest obowiązana do wykonania! takich’ prac
i nie jest jej możfpyem w tak nagłych wypad
kach pomocy udzielić- Jest raczej rzeczą wła
ściciela lub zarządcy posiadłości, utrzymywać po
rządek i usunąć śnieg i lód z chodników
I
rynsztoków. Ścieki znowu wyczyszcza yrząd bu
dowlany podziemny, do którego w zachodzących
wypadkach’ kierować się należy.
j
Katowice. (Posiedzenie zarządu Związku Omiń
Wojęw. Śląskiego.) W środę, 12. bto|. o godzi
ł0-ej przed południem odbędzie się w sali pbsie
dzeń magistratu w gmachu miejskimi w Katowicach
przy ui. P ocztowej posiedzenie zarządu Związku
Oppin Województwa Śląskiego, ;
I j i ! 1
Porządek dzienny: 1) Po Wzięcie dalszych de
cyzji w sprawie zagrożonego podatku procedero
wego; 2) Zniesienie obszarów dworskich; 3) Spra
wy podatkowe; ,4) Doniesienia.
j
Katowice. (Kradzież kieszonkowa.)’ LipłńskfdrTBU
Wilhelmowi z Król. Huty skradziono na rynku w
Katowicach" podczas wsiadania do tramwąju!
t
portfel z 140 milionami' mkp. i kartę cyrku,Tacyjną. — KorzeU Cecyiji w Wirkut skradła nie
znana osoba 80 milionów mkp., 1 roinetkęj i do
wody oso bitte. '*—■ P. Langer Dorocie z Olkujsza
skradziono na dworcu kol. w Katowicach podczas/
wsiadaniu do pociągu-1 portfel z 10 milion, mkp.
i dowodami osobistymi. — P. Noglińskiemu Wil
he%nowi z Katowic skradziono podczas wsiąldjania/
do pociągu1 pospiesznego dowody osobiste, paszi
port zagraniczny, 2000 koron czeskich, 2500 kor.
auistr. i 500 miljonów mkp, / [
ń
[
*—6 (Kradzież z włamaniemJ Z zamkniętego^
mieszkania Stanisława Węgrzyna w Katowicach1,

przy W Francuskiej' nr. 27 skradziono* garderobę!
różnego pod/aju wartości 3 i pół miliarda mkpl.
— (Sprzeniewierzenie.) Niejaki A. Rechtjyr bez),
stałego miejsca pobytu, sprzeniewierzył na szkodę
Józefa Fridlera z Katowic 1 pterrścjeń brylantowy;
wartości 7 miljardów mkp.
— (Aresztowanie.) Przyaresztowano niejakie-)
go Wilhelma Kołodzieja, pochodzącego Z okoli*?
cy Dyseldorfu pod zarzutem kradzieży kieszonko**:
wyc,h popełnionych ną dworcu kol. w Katowi**
queh. i
r i' : i ' r ^
SLĄSK OPOLSKI 1
Dalsze wydalenia robotników,
i Przy ostatnich układach zarobkowych oświad
czy ^ pracodawcy, że ima być wydalonych z pra
cy jeszcze 20 procent robotników, zatrudnionych
w wielkim przemyśle górnośląskim. Rzekomo cięż
kie położenie przemysłu jest przyczyną zapowie
dzianych wydaleń.
i
-L '
.Wiadomo, źe pracodawcy 'domagając
się
przedłużenia czasu pracy, twierdzjji, że przez to
położenie przemysłu się polepszy. Tymczasem o
kazuje się, że przedłużenie czasu pracy bynajmniej
nie wpłynęło na polepszenie położenia przemysłu.
Kopalnia Kursten-Centruiui pod Bytomiem. —
(Ofiary pracy.) W zeszłymi tygodniu zdarzyły się
na tutejszej kopalni dwa nieszczęśliwe wypadki.
Mianowicie przez spadlające węgle zabici zostali:
górnik Paweł Wachowski % Rozbarku i górnik
Bisch z Zabrza. Z'włoki ni eszczęśliwych ujmieszczono w lecznjcy knapezaftowej w Bytomiu.
Olesno. (Wydalenie z pracy.)' Zarząd kolejo
wy wypowiedział pracę z terminem: 14-dniowym
14 robotnikom! z Olesna
Taksaimo w Kluczborku
wydalono 14 robotników, a w Sierakowie nż 27>
robotników. Starostwo (tandratura) oleskie wy-j
dalło również 10 urzędników, a niektórzy z nich
juiż prawie tmie^by prawp ido pensji, której jednak
że nie otrzymają,
V
.
I
'
i'£
Z DALSZYCH ST*W8f.
Zderzenie pociągów pod Krakowem.
Kraków. W dniu 7. hm. na stacji Podgórze.
w Bouarka nastąpiła katastrofa kolejową. O godz.
20 najechał pociąg osobowy, zdążający z Nowe
go Sącza na 13 wozow towarowych', pozostawić
nych na torze przez nieuwagę personelu kolejowego
Ofiarą katastrofy padło 15 osób* i (maszynista Naj^
der. Wszyscy ponieśli lekkie kontuzje. , .
1
Na miejsce katastrofy przybyły władze poUcyłne, które rozpoczęły natychmiast energiczne śledź
two. Kontuzjowanych odwieziono do Krakow®,
gdzie poddano ich1 badaniu lekarskiemu.
Ze wstydu i nędzy,
Komisarz 3 Komisariatu p. OłuszKicwitifc dtrzy,
imał onegdaj anonimowy Ust, w którym podano*
że zamieszkała przy ul. Pawiej nr. 67 z pasierba**
Imi wdowa, 48-letnia Stefanja Jukje) owa. pozbył
ła się dziecka, które przyszło na świat jeszcze
12 stycznia rb. Przeprowadzone przez referenta,
agentury śledczej, Maja:. dochodzenie stwierdzały
że Jukieiowa istotnie powjła niemowlę. A resztowe|
na Jukieiowa, po dłuższeto badaniu,
przyznały
się, że w godzinę po porodzie, dziecko
sw<£
płci męskiej, owinięte w pieluszki j starą suknjęt
podrzuciła na klatce schodowej w domu nr. 4L
przy un. Gęsiej Jako powód popełnionego czynu
jukietowa podaje brak środków dip życia ora a?
wstyd przed pasierbami.
Likwidacja bandy Muchy-Mlchalskłego. — Sześć
wyroków kary śmierci. — Ujęcie 42 bandytów.
Mucha aresztowany w Starokonstantynowie.
Równe. „Echo Warszawskie“ donosi: Pogra
nicze wschodnie od szeregu miesięcy było niepoko
jone napadami rozwydrzonych szajek bandfyckicb.
Bandy takie ustawicznie pojawiały się w różnych
meijsoowościach wzdłuż pogranicza Bolszewji, na
padały na pociągi, (dwory i polskie osady.
Ze
szczególną zaciekłością bandyci atakowali pogra
niczne posterunki policyjne, a schwytawszy poste
runkowego, mordować go wśród wyrafinowanych
mąk.
i
1
,
,
Jedną z większych była banda,
pozostając i
pod iwodzą osławionego watażki Muichy-M|cha!skiego. Banda jego w szczególności grasowała na
Polesiu i Wołyniu w okolicy Pińska, Sara' i Ró
wnego.
~
;
""
Obecnie policji państwowej w powiecie sarneńskimi i rówieńskim u|dało się zupełnie zlikwjdować
kilka takich band rozbójniczych, a ujęci w os tat*
przewodniczył prezes sądni okręgowego p. Wach
Chmielowski. .
Pn TVP7on mur aJł T/iTifi'» «»ftJtmrauMa

na tVnvi'

gródka, ś. p Jurkowskiego, zostali na
karę
śmierci'zasądzenj: Franciszek Maligranda, Jan Bo
nik, Jan Głowacki. Haragym Iwanienko, Józi
Stepaniiłk i -Artem Bielański, Natomiast Wasyl D
darujk został zasądzony mai 8 lat, a Bazyli Sąfc
nów na 10 lat ciężkiego więzienia»
Wyroki kary śmierci zostały w ub>. czwarte
wykonane w Równejim >Taid więc kończą bandy
swoje życie.
Nadto posterunki policyjne do więzienia w
Równeto doprowadziły onegdaj '42 aresztowaoyic

■«•«•w, «mm

ciAzerA »meowiCM

iz. marca 1924 r.

W !

czeni# noweli J. B. Rychlińskiego „Rok w WU
>11.11. ,1
recenzje J. WittJina % antologjl poetów p6!skfcV|

obywateli dr. Mortimers, prezesa Bobka, posłów
Binisżkjewicza, Rulmpfetta,
Czajora,
komend1,
dyr. OrzegMvskiego, kom ob w od. Asfeiikiewicza,
i obyw. M'iksa Nędzy oraz cyto patyków Strzelca,
towarzystwa PPS., tow. „Siła1* i kółko śpiew.
„Lutnia^ z dvregente'm Ruimpfettem. — Programu:
1) Odsłona obrazu, naszego marszałka Józefa Pił
sudskiego; 2) Ikrzemöwieńce; 3) Różne występy1
i niespodzianki; 4) Wolne ćwiczenia gimnastyczne
itd. :: Początek o po d z 3 popoł. Prosimy obywi. i tło w. o poparcie naszej sprawy. Zarząd»

w powiecie scmeńskim' uiczestników napadów ban
dci;' i urządzanych1
i mir - *na
eff " poleskosb»
*
üyckich,
3 pograniczu
wieckieimi przez osławionego Muchę Mich ale kiego.
Sałp zai MujCha-MichaUki — jak’ doniosły pisma
bolszewickie — przed trzelma tygodn;ami został are
sztowany w Starokonstanty nowie nod zarzttXeim. za*
mordowania komisarza bolszewickiego.
I
Pomyłka druku: W wczorajszym komunikacie w
sprawie d. c. uniwersytetu robotniczego wydrukowano
mylnie: „10 godz. hist, religji“; ma być „1 godz.“

niemiecku, i A. Sterna z ostatniej powieści $njf
wreszcie obfity dział sprawozdawczy.
izial polityczny i feljeton odpowiada Sławik Henryk, KatcT'
J Z ..1... r .. V «..utAnnnu /> ,4«/l i .
r\ \ , * !.
A
Za łkorespond.
i dział potoczny odpow. tt
B. Nł
Nowak,
M.
DąW"J|
— Drukiem i nakładem jozefa Biniszltiewicza w Katowic ł®

Dział Inserafowy
(Za dział iiweratowy Redakcja „Oaz. Rob.“ nie odpowiada)

Baczność Slow. Młodzieży Bob. „Siła“
Hola Jerzego I Siemianowice.
W niedzielę, dnia 16. marca br. t> godlz. '4 po
poi. w lokalu u p. Przybyły w Sie'miänowiclRchi
odbędzie się zebranie celetef założenia Stew. Mlodtz.
Rob, „Siła**. Zaprasza się wszystkich członków^
którzy należę do placówki M[chatkowleć. Jako
referent przybędzie kol. Herman Majer. Uprasza
się o ’jaknajl[czniejsze przybycie członków CZQ,
PPS., „Strzelca" i wszystkich sympatyków życzą
cych sobie wstąpićidó Stow. Mł. Rob: ,,5iła“.
i
V ! i ' , 1
(
Zwołujący, i 1

Kalendarzyk zebrań

^WW>«IlflK9!7,'-TTO-.V'*TOr'T 5-.«W«»«W(WÄ»''9'

Wlec roiłofulcsy w Knurowie
W niedzielę, dnia 16. 'marca odibędzje się wieg
w Knurowie na sali p. Wahiszka. Referować
będzie to w. Bobrowski. Uprasza się ttow., ażeby
jak najusilniej za teto' wiecem agitowali. Tak sa
mo ttow. z Krywałdu, Gierałtowic i
pobliskich
wiosko w powinni w tylm Wjecm wziąść udział, i l
Giezowiec. W niedzielę, dnia 16. btm. odbędzie
się zebranie CZG. o gochz. 4 popoj. na sali pana
Sznapki, — O punktualne przybycie
uprana
Zarząd'.
Świętochłowice. W niedzielę dnia 16. 3. br. o
godz. 5 po poi. odbędzie się zebranie To w. Śpiewu
".Wesoły Duch“ w /lokalu p. Fojcika ul. Bytomska.
Uprasza się z powodu ważnych spraw o liczne przy
bycie czynnych i nieczynnych członków. Zarząd.
Świętochłowice. W niedzielę dnia 16 bm. o
godz. 3 po nok odbędzie się zebranie Tow. PPS. na
sali p. Fojcika. — W ten sam dzień o godz. 10 przed
poi. na tej samej sali odbędzie się posiedzenie wszyst
kich Zarządów należących do t. z w. Wspólnoty pracy.
PPS.

Colosseum, Katowice, ulica 3 go Maia 7.
Armstrong siłacz czarnych gór'4, dotychczas skonfiskowany zo2
nareszcie zwolniony. Öd wtorku, 11 do czwartku, 13 maS
zostanie film ten i to pierwsza *tzęść „Widmo tajemnicze“ V!
aktach wystawione.
Kolejno zostaną wystawione następuj,
pięć części. — Dalej pokazuje się na ekranie ,Janek RiemaS
ulubieniec świata kobiecego w filmie „Śmierć w karku“ w
aktach. Świetna muzyka nasza uprzyjemnia pobyt.

COLOSSEUM

„Ili,*
n ^ ’ -I
ulica li.fvA
$«|ęo Mato
Maja 7.
w..«»»'.*«.»..i

Od wtorku, II. do czwartku
13. marca 1924 r.

Kobolnlcze Stowarzyszenie Spożywcze
„Przyszłość“ M$$ła Dąbrówka.
Wspólne posiedzenie Zarządu z Radą Nadzor
czą odbędzie się w sobotę, 15. (marca w loka
lach biurowych Stowarzyszenia na Burowcu o g.
3. popoł
i
; ;
Przedpołudniem) o god&inie 10~ej zbiera się
Rada Nadzorcza ciefeim zrewidowania i zatwier
dzenia bilansu. Wszyscy członkowie Rady Nad
zorczej proszeni są stawić s;ę już o godz. 10-ej
Zarząd.

goliath Bpnsfma

dotychczas skonfiskowany, jednakowoż
teraz cenzura zakaz ten zawiesiła

36 aktów l

6 części!

flephuies izapismh ehr
1. część:

Tajemnicze widmo
6 sensacyjnych aktów,

Baczność „Strzelec“ Mlchatkoväice S
W niedzielę, dnia 16. bim\ odbędzie się zebranie
oddziału Związku Strzeleckiego w lokalu p, Per■ ’
Każdy'członek powinien na zebranie przyvricha.
być; kto nie przybędzie, zostanie wykluczony,

Z piśmiennictwa

2*gi Film:

Janek Rlemann
ulubieniec świata kobiecego w filmie
towarzyskim i sensacyjnym

Ukazał się Nr. 10 „Wiadomości Literackich".
Na jego treść składają się: sensacyjne fragmenty
nigdzie nadrukowanych pamiętników Leona Biliń
skiego z początków wojny europejskiej, przyno
szące szereg nieujawnionych dotąd szczegółów do
sprawy legjonów- t' polskiej poijtyki mocarstw cen
tralnych, dalej odpowiedź Irzykowskiego „Awan
gardzistom utarcie nosa", tłumaczenie artykułu Pi
randella o nowej sztuce Bernarda Shaw „Święta
Joanna", szkic W. Husarskiego o Renoirze, dokoń

Baczność „Strzelec“ LJpinyS
W niedzielę, dnu 10. b[m. urządza Zw. Strze
Łęcki, oddział Lipiuy,
wieczornicę Kizlt-oświafową
na saU p. Madionia Zaprasza się sąsiednie od
działy na tę wieczornicę, tak*..kio zaprasza się

KAMMER
Teatr Świetlny : Katowice

J717

Śmierć w karku
Ciekawy film awanturniczy w 6 aktach.
Najlepsza orkiestra na miejscu.

im

Początek o godz. 3 codziennie, w nie- ji-,0
dzielę o godz. 2. — Sala ogrzana. J^j
lä:.-'

Kin© Teatr Apollo, Katowice
ulica Poprzeczna 19.

Telefon 21-68.

Od wtorku, 11. marca do 17. marca br. włącznie

A

SZALONE KOBIETY

^os°

Od wforlra, II, do czwartku, - 3 marca b. r
Wielki film, który przewyższa inne. Przynosimy
tern ,azem olbrzymie dzieło filmowe

Wielki drimat orotyosny w 2 eerjaeh il akiach,
„SZALONE KOBIETY“ to nieszczęśliwe ofiary zdegenerowanego
uwodziciela — którego świetnie kreuje Erik Stroheim przy
pominający swą grą mistrza podobnych ról Szynela.
Pożar pałacu (w akcie 1“) należy do najświetniejszych momen
tów w repertuarze kinowym, zarówno pod względem ekspresji
1716
dynamitowej jak i doskonałości technicznej.

jednokolorowe i deśynowanc we
wszelkich wielkościach i rozmiarach,

iBiMFi Haller

Muzyka: kwintet kapelmistrza S. Spielmana.
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 dyrckcia poleca się łaskawym względ. pub).

ulica Młyńska 5. ||
(Mühlstr.)
Telefon 335.

Katowice,

1637

2-ga część
2 rozdziały
Bogato obdarzony film.

12 olbrzymich abfdw
Reżyser Ryszard Oswald.

Osoby;

Papież Aleksander VI
Albert Bassermann
Cesar Borgia
Konrad Veidt
Lukrecja Borgia
piękna Liane Heidt
Dalej Wilhelm Diegelmąnn, Paweł Wegener,
Lida Salmonowa, Anita Berber
Oprócz tego;

B. Seileeaiia Kastgpia

Zakuouiemv stale dla fabrykacji:
Złoto, Srebro, Platynę, jakoteż
wszystkie przedmioty z owych
metali szlachetnych w każdej
ilości i formie po najwyż, cenach.
Sprzedaż: złota II., srebra If.,
złotych i srebrnych lutów, oraz
złota 1 srebra w wszystkich
karatach, złota dla cła etc.

Mysłowice

Rynek 21-22
polecam mój bogato zaopatrzony

skład kapelnszg i czapek
1683

Etółil Sgslsitsu
dla Mola I Srebra
Sp. z ogr. por.

1613

Doskonały nadprogram

M\m, trasata, laski parasole Ho.

Pierwsza Polska Rafinerja metali
szlachetnych urządzona najmodniej*
szemi maszynami.
Telef. 1735 KATOWICE Telef. 1735
Biuro zakupu i sprzedaży: Plac Miarki
Róg ul. Wita Stwosza Blücherplatz (Ecke
1698
Dürerstr. Laden)

Zwiedzane? nas potwierdzają, Iż muzyka
nasza fast najlepsza w miejscu.
f

liFliFila Biała aa ilaFi

Godz. biur.: od 9—1 i 3—6. W eobotę od 9—1 godz.

_■

Baczność!
■

Precz z drożyzną!

_ ______

BacznośćI

I I

Naflańsze źródle zakopna

gotowych ubrań męskich

DRUKI

od najskromniejszych do najwykwintniejszych znajduje się

tylko w Sosnowcu* #a|

WYKONUJE SZYBKO I STARANNIE

wejście z Targowej I. pięiro front, a także przyjmuje
się do pracy z powierzonych materjałów i z własnych pod firmą

KATOWICE, TEATRALNA 12. - TEL. USO.

SRiiimia „unn

„ELEGANCJA“, Ch. Aptelbaum.

rsbathioibi“

HANDLOWE

Uwaga: Każdy klijent dostanie 25% kredytu od jednej
wypłaty do drugiej podług legitymacji.

dla mężczyzn i dzieci

iiiiiiiiiff....... -...........

Dostawiam w najkrótszem czasie w wzorowym wy
konaniu garderobę męzką na miarę w najwykwint
niejszych gatunkach i podług najnowszych żurnali.
Jednorazowa próba preekona najwybredniejszy gust.
Stale na składzie najmodniejsze materjały, które
~y° odsprzedaję po cenach konkurencyjnych, o*.

'' -VvvV.

less

1. Zolkowlfz, mistrz krawiecki
Katowice, ul. Mickiewicza 12, 1 (August-Schneiderstr.)
Telefon 1140

J

WwliuiyMiti

Telefon 1140

