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Jutro lwi niedzielę odbywa się Kongres Rad za
łogowych wszystkich kierunków organizacyjnych1,
który ostatecznie zadecyduje: albo strejk, albo ugo
da Strejk oznacza walkę o utrzymianie dotychczaI sowego dnia pracy, prawa o Rafdlach zakładowych
oraz szereg innych ważnych postulatów robotni
czych. Ugoda oznacza zdanie się na łaskę kapita
listów' i rządu, wyrzeczenie się najważniejszej zdoby
czy klasy robotniczej — 8-godż. dnia pracy; ugo
da oznacza zupełną kapitulację przed pogróżkami
kapitalistów i rządu. Radcy zakładowi będą więc
musieli sobie jasno zdać sprawę, jaką drogą miają
pójść, czy drogą ugody Wobec kapitalistów, czyi
drogą walki o zasadnicze prawla klasy robotniczej.
Drogi te są Jasno określone, proste i prowadzą
albo do zwycięstwa robotniczego, altfo do zależności!
od kapitału i rządti Co do pierwszej to nie ima
E dwóch zdań. że ugodowość klasy robotniczej r o zu
chwal i jeszcze więcej kapitalistów! i tiiotiia' iml otuchy
do dalszych zamachów na klasę robotniczą Na;tomiast Wyraźna wola zdecydowanej walki prole
tariatu 7. zachłannością kapitaljstówl będzie ostrze-;
żenieni dla tychże, że nie wolno bezkarnie łamać!
i;ajeltiin entarniejsże prawa klasy robotnicze].
Jutro więc robotnicy mają rozstrzygać, którą)
drogą pójdą. Nie wolno im jednak tego zapomi
nać, źe na robotniczy G. Śląsk zwrócone są oczy1
całego proletariatu Polski Robotnicy całej Polski!
czekają na to jak postąpią robotnicy na G. Śląsku,
Wiedzą Oni bow,-em; że jeżeli robotniczy Śląsk:da1
soli: wyrwać wszystkie zdobyte po wojnie prawa*
to będzie to zarazem końcem wszystkich ustaw poii kich, chroniących polskiego robotnika przed1 zby
tnim wyzyskiem i nędzą najgorszą.
Robotnicy
śląscy rozstrzygać będą nie tylko za samych sie
bie ale decyzja proletarjatu śląskiego zaciąży rówlnież i nad proletariatem: całej Polski.
j i i
Przywódżcy Zjednoczenia Zawodowego Pol
skiego wyzywają w dzlsjejszymi Polaku“ w ordyjnarny sposób na naszych towarzysz* Obok wywvisk. znajdziecie taj u także stek
bezczelnych
kłamstw jak naprzykiad, że robotnicy w Często
chowie zarabiają 18 mjl jonów marek dziennie, aj
w Zagłębiu Dąbrowskim, 7 mil jonowy Kłamstwa tej
zanadto biją wi oczy, aby je prostować. Tjgiki samo
nie będziemy bronić naszych towarzyszy przed wy
zwiskami Polaka“. Tu nie chodzi bowiem o wy
zwiska. ale chodzi o 8-godz. dzj.eń pracy. Wyzwijshaini, Zjednoczenie nie zakryje swej ugod'oiwosci
Wobec kapitalistów i swej zdrady wobec robptników
Sm u (nem objawem byłobfy, gdyby robotnicy
poszli dobrowolnie pracować ponad 8 godzin. Bo!
cale pokolenia robotnicze domagały się przez titziiesiątki lat 8-godz dnia pracy. Ogromne mi ofiarjakn. krwi i życia ludzkiego okupiła klasa, robotnicza!
to prawo. I robotnicy śląscy 'mieliby jednem zalmacheim przekreślić te wszystkie ofiary? Nie, tego
nir> można wierzyć. Nje można wierzyć, aby poi*.
scy tobotnicy wskazywali drogę kapitalistom) in
nych krajów jak należy okradać proletariat z naj: Ważniejszego postulatu robotniczego — 8 - godź.
ßnia pracy.
*
Trzeba sobie uprzytomnić spokojnie, że w tern
Wypadku nie chodzi już o strejk, mający na celu
jedynie postulaty natury zarobkowej. Tu chodzi o
zasadnicze prawla Jeżeli robotnicy zgodżlą się mz
na przedłużenie czasu pracy, to długo będą mup
sieh walczyć w przyszłości o prawo 8-godz. dnia
pracy. Bo co raz kapitaliści mają W rękach, tegoj
sję tak rychło nie wyrzekną Kryzys gospodatczy*
którym, maskują Zjednoczenie i nielm. organizacjo1
chrześcijańskie swoją ugodowość, wcale nie istnieje,
W tych rozmiarach, jak przedstawiają kapitaliści, o
częm donosi nawet urzędowa Ag. Telegraficzna w
dzisiejszych komunikatach. Pozatem odstraszają
cy111 musi być przykład Nirinjec, gdzie kapitaliści
jako podziękowanie za ofjarę robotników w sprawie!
przedłużenia czasu pracy, kują nowe zamachy; i jkaj(!any dla niem. robotnika. Tak postąpią, sobie i!
Mkty kapiiap^j
'
i )
Niebezpieczeństwo jakie grozi polskim robot
nikom. jeżeli się zgodzą na przedłużenie czasu prądy]
nicchaf będzie ostrzeżeniem, dla radzców załogo
wych przed ugod'ovvościął i jawną zdradą interesowi
ks£3y robotniczej.
f
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Zagłębia Dąbrowskie i Krakowskie nie będą
miały przedłużonego czasu pracy
Na wstępnych' pertraktacjach w Warszawie w
Idniu 28. bim, (w1 płatek) pomiędzy przedstawicielami
robotników- f przedsiębiorców Zagłębia węglowe o-o
Dąbrowskiego; i Krakow.skjego przedsiębiorcy o*
świadczyli, źe z żądania przedłużenia
czasu pracy na kopalniach rezygnują

a obstają jedynie przy obniżce zarobków. Robynnicy wyrazili] zgodę na obniżkę 5 proc. zarobków.
Wobec uporu przedsiębiorców; domagających sj;
obniżenia o 16 proc. do porozumienia w1 piątek nu
doszło i rokowania przełożone zostały na sotoię,
dnia 29. blm.
*'

Katastrofa powodzi w Polsce.
W a r s za, w a, 28. 3. (Pat.) Wczoraj o gotiz.
11-tej wieczór ruszyły, pędy przy, mostach warszaw
skich Wielkie złomy lodu utworzyły olbrzymi za
tor lwi pobliżu Jabłonnej pod Rojszewelm: oraz drugi
zator pod Jabłonną Woda, zatrzymana przez po
wyższe zatory, w ciągu kilku godzin zalała okolicę.
Woda zalała historyczny pałac Potockich w Jabłon
nej, część miasteczka Jabłonnej, okoliczne łąki i (po
la. W odia dosięgła wkrótce szosy Warsziawa —
Modlin, przerywając ją w paru 'miejscach i odcinając
dojazd do Jabłonnej. W .Warszalwfte woda zalała
tor kolejki jabłońsko - jwiawerskiej towarową i oso
bową stację Mosty, rozszerzyła znacznie łachę wiś
laną', i uszkodziła Wlał miedzeszyński, w pobliżu bu
dującego się mostu zagrażając sąsiednie] nizinie.
Poniżej mostu Kierbedzia zalane zostały częściowo
wiylotv ulic Powiśla, jednakże sytuacja nie przedsta
wia się nazbyt groźnie Woda dochodzi tu koszar
położonych poniżej zaimku królewskiego. Z poiwlodu zatoru pod1 Rojszowem dolina modlińska sta
nęła pod Wiodą. Kilka wsi zalanych.
Stan Wody. (który wynosił przedwczoraj 3,5 m.
Wzrósł w ciągu jednej nocy db 5.58 Im,, czyli przy
było 2 ?mt z górą. Wczoraj wieczorem woda opadła
do 5.5 im. Groźnie przedstawia się sytuacja pod
Modlinem, gdzie poziom Wisły jest wyższy od po
ziomu NarWti Stan ten został spowodowany za
trzymaniem się lodu Iw! ujściu Narwy.
Kr jak ÓW 28. 3. (Pat.)' Stan wody i lodu dnia
28. hm. pod1 Krakowem wynosił 4 37 metra ponaćti
stan normalny. Przybyło zatem 34 ctm.

Wa rszaiwte, 28. 3. (Pat.) Województwo otrzytmało (wiadomość, iż wjcś 11 okrzyków powiatu
gosty liifislki ego jest zalana. Ludność] i władze czy
nią niezmierne iwlysiłki, aby wstrzymać wody* i ura-j
toiwać dobytek włościan. Z powiatu Sochaczewis'kiego donoszą o zalaniu kilkunastu wisi. Pod J a-i
błonną zator lodowy dotąd nie spłynął wskutek cze
go iwiezbranc fale przedarły się wprost na wieś Choi
tonowi oddaloną o kijka kilometrów od koryta W i-i
sły Do rozsadzania zatoru lodowego pod Jabłon
ną Iwie zwano nawet marynarkę wojenną Ludność
Czernią koiwia] i Siekierek pod Warszawą komunikuje,
isię przy pomocy łodzi oraz pontonów służących do
ewakuacji żywego inwentarza. Komunikacja kolej,
ką Wilanowską, została przcrwlana.
N
Pisma ogłaszają odezwę Czerwonego Krzyża
skierowaną do ludności stolicy, z wezwaniem o jak
n a j spies zni ejszą pomoc w1 środkach żywności, odzie#
ży i w! sprzętach domowych dla ofiar powodzi.

Blok wyborczy mniejszości narodowych
w Niemczech.

wojna Maginot,, roboty pubTczne le Trocquer, oświa
ta publiczna de Jourvonel. kolonje Fabry, sprawy]
wewnętrzne Levgues. marynarka Bokanowski, rolJ
nictwio Ryimbett praca Daniel Vincent, sprawiedli
wość Mercie r, terytoria oswobodozone
Lud-Id
Marin.

Be Tl i. n, 28. 3. (Pat.) Przedstawiciele mniej
szości narodowych w Niemczech obejmujący dele
gatów polskich, duńskich, serbołużyckich,
litew
skich! i fryzyjskich, zebrani Wczoraj w Berlinie po
stanowili utworzyć blok wyborczy celejmi wspólnego
przeprowadzenia wyborów do parlamentu Rzeszy i
sejmu pruskiego Wydana deklaracja stwierdza, że.
konieczność Współpracy wynika z nieposzanowaniaj
ze strony rządu nielmieck^go praw! mniejszości, za
strzeżony,eh' W artykule 113 konstytucji niemieckiej^
który zapewnia szkolnictwu naliczanie w języku oj'czystyiih] ludności, należącej do mniejszości naroiidbWiej.
/i:/;,:
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Polityczne procesy w Niemczech.
H aydb u rg, 28. 3 (Pat.) Zakończył się tutaj]
proces przeciwko 85-ciu komunistom, oskarżonym;
o Wywołanie rozruchów w październiku ub. roku.
Dziesięciu głównych oskarżonych zostało skazanych
na Więzienie od półtora dó trzech lat.
Berk n, 28. 3. (Pat.) Pisma donoszą, iż Wi
przyszłym miesiącu rozpocznie się w Berlinie pro
ces przeciwko organizacji „Konsul“. Liczba oskar
żonych sięga 40-tu osób. Między innymi znajdują
się dwie osoby, znani© z procesu o zabójstwo Rathe nau, a (mianowicie Tech owi i kapitan Thyliesen.

Pogróżki Hitlerowców.
M on ach ju jm1, 28. 3. (Pat.) Deutsche Presseff, organ Hitlerowców pisze' dzisiaj w obszerńyimj
artykule, zje organizacje Hitlerowców nie będą się
spokojnie przyglądały ska iiu Hitlera.
Piśiii#,
donoszą W! związku ż tą \ .iVioimoścją, że (istotniej
od kilku dhi daje się zauważyć wzmożony ruch or
gan!,zacjf nacjonalistycznych. Policja zarządzi roz
ległe środki ostrożności.
,

Poincaró tworzy nowy rząd francuski.
Pałyź: 28. 3. (Pat.) Prawdopodobny skład
nowego gabinetu Pot near eg o będzie następujący:
Prezydent ministrów i minister spraw zagranicz
nych" Poincare; finanse Marsal, handel Louchęur,
«A
- ----**•

Koniec „kryzysu“ w przem, włókienniczym
Wa(rs z a, w a, 28. 3. (Pat.) Do sprawozdań na-1
des złych z rozmaitych wielkich środowisk prze-,
mysłu należy stwierdzić, że przesilenie spowodowa
ne sanacją finansów szczęśliwie minęło Tak ti. p.
fabryki włókiennicze w Łodzi powróciły do po<
przedniej swej normalnej’produkcji Przemysł w*ó'Ą
k lenni czy W Bjclsku pracuje obecnie na trzy zmiany],
a w przemyśle naftowym zwiększyło się znaczni©,
zapotrzebowanie produktów naftowych na targach!
zagranicznych.

Trzęsienie ziemi we Włoszech.
Wiedeń, 28. 3. (Pat.) Wiener AU genie i :
Zeitung“ donosi z Neapolu: Obecnie okazuje się, ic
katastrofa W Zatoce Palcrtna wywołana została nie
burzą, lecz trzęsieniem zjem i Wczoraj jeszcze \v[
całej * nawiedzonej okolicy i w Neapolu odbzuf ;>.
wstrząśnie nia zjem i, które wywołały panikę.
Z
Amalfi nadchodzą dalej wiadomości o no wem za
padaniu się domów. Całe grupy budynków
wi.;
Ani,alfi i Posjtano zawaliły się. Do Bettico dostęp,
możliwiy jest tylko od' strony morza.
R ziyim; 28. 3. (Pat.)' Na linji Neapof,-!Rzvm z;
powodu ulewy runęła lawina kamieni na tor koki
jolwy przed przejściem pociągu, którym król jechał!
na miejsce katastrofy W! Amalfi. Poimjimo c.ientrf
ności maszynista spostrzegł zawalony tor, i zatrzyj
imał pociąg Lokomotywa wykoleiła się. Wypad
ku uniknięto dzięki przytomności umysłu maszyn
nisty, który został lekko kontuzjonowany. Konni-;
ni kac j a imiędzy Neapolem; i Rzymem odbywa się Z
przesiadaniem.

Baczność Zarządy P.P.S.!
Z względu, że stoimy przed slrejfeistn
górników I % powodu, że w sprawie tei
hędzie sie w niedzielę, SO. b. m. kOBgrśs
radców załogowych

odkładamy

Konferencję P. P S. w sprawie 1. Maja na
niedziele, 6. kwietnia w tych samych loka
lach i o lej samej porze, z wyjątkiem Konfe
rencji w Rybniku i Czerwionce, które się w
tą niedzielę jak ogłoszono odbędą.
Za Sekretariat P. P S.
w zast. W. Rumpfelt.

Katowice, dnia óu marca 1924

Sejm Śląski.

G/'.:.:,TA RÜBüTNICZA
tytułu zaopatrzenia pieniężnego inwalidów wojen
nych tudzież pozostałych po nich rodzin.
Punkt 6. Co db noweli db ustawy w przedmio
cie uposażenia funke jon a rj uszów1 Województwa Ślą
skiego tudzież funkcjonarjuszó wi komunalnych przeimawiali pp. Obrzut. Mat he,a: i Ulitz, poczem wniosek
ten oddany został do komisji szkolnie] i budżetowej.
Punkt 7. Projekt ustawy w przedmiocie odprąwiy dla wdów w ubezpieczeniu od wypadków przy
piondwneimj zamążpójściu został uchwalony w 2. i
3. czytaniu.
!
Punkt 8. Również' w 2L i 3. czytaniu został uchWalony projekt ustawy w przedmiocie opieki po
łogowej.
i
1 !
( t
Wniosek! rządbwy w sprawie ustawy o podatku
dochodowym został odrzucony, ponieważ sprzeci
wia E$ę z Statutem Organicznym Województwa Ślą
skiego.
: |
I,
! ! 1
Na końcu posiedzenia odczytany został Wniosek
nagły wszystkich klubów polskich o uchwalenie 180,
imiljardów marek polskich na zakup 1000 akcji Ban
ku Polskiego, który to wniosek został bez dyskusji
jednogłośnie uchwalony.
Następne posiedzenie odbędzie się W, środę, dlnia)
2. kwietnia o godzinie 15-ej.
,
|
i

Sprawozdanie z 84 posiedzenia Sejmu Śląskiego
z dnia 27. marca 1924. r.
Nim przystąpiono do porządku obrad oświad
czył p. Biniszkiewicz wobec pewnego zarzutu p.
Brzuski źle' nigdv d&a siebie lub dla sWiej partji go>
,spody zakupić r ie zamierzał Wyraził on to W db!syć ostrych słowach. tak że p. marszałek przywołał
gb dfwta razy do porządku. P. Brzuska w swej re
plice posądzał również p. Macheja, żb i‘fan chciał ku
pić gospodę W! Goleszowie, na co ten mu odpowie
dzią f żłe tiigdfy takiego zamiaru nie miał, chociiaż
pewien przyjaciel p. Brzuski jedną gospody p. Ma
chej owi polecał Zresztą chodziło w tymi wypadku
o zakup tidmu dla spółdzielni, a nie o gospodę.
f
Punkt 1. Projekt ustawy o sanacji finansów ko
munalnych został ponownie przekazany db komisji
budżetowej, albowiem Związek Gmin Województwa)
Śląskiego oświadczył, że ustawa ta w obecnej formie!
nie odpowiada stosunkom* na Górnym Sląskti i nie
pokryWla ani Vs części zapotrzebowania gmin. Rów
nież i Rząd Centralny jest tego zd&nia, że ustawiał
ta nie jest odpowiednia nawet dla stosunków w
Województwach wschodnich.
i >
{
Punkt 2. Projekt w przedlmiocje stosowanie na
obszarze Województwa Śląskiego ustaw dotyczą
cych państwowej służby cywilnej, został przekazany!
do komisji prawniczej. Przemawiał najpierw p.
I feto to mówi?
Glitz z klubu niemieckiego na korzyść urzędników!
P. Zn. w „Polaku“! chcąc ratować „honor“
Uśiąskich, którzy nie mogą pobierać niższego uposa
NPR.
i ZZP., zbr u Kowany przez obecne wyrze
żenia jak dotychczas Co db zaliczenia lat służby
w służbie państw aneksyjnych ustawa ta przewiduje czenie się przez chrześcijańsko-nżelmiecko i poinajwyżej 20 laft i to jeszcze według uznania komisji skio-szowinistyczny b. kartel, zarzuca socjalistycz
weryfikacyjnej. Takim sposobem straciłby 50-letni nej, klasowiei ideologji — judaizm. Nje wjiei i nie
urzędnik górnośląski, który wstąpił db służby jako, powie lub wie, a nie choe powiedzieć, co ten wy
20-letni człowiek w najlepszym, wypadku 10 lat. o raz naprawdę oznacza; on używa go tylko, idąc
czetmi moWiy być nie może. P. Kempka proponuje śladem sWych wspólników en- i chadeckich kle
przyjęcie tej ustawy*' z pewneimi zastrzeżeniami,; i toi ry kałów by nim, zahypnotyzować niekrytycznych
Ze Względu na to, żle ustawa ta już została przez p. czytelników jak poduszcza się w Hiszpanji czer
Prezydenta Rzeczypospolitej podpisami i ogłoszona. woną hustą byka by stracił rozum i rzucał się
Przy tej okazji p. Wiechuła podaje db Wiadomości, oślep na szpady torreadorów1 Słowem, „judaizm“,
jakie stanowisko Korfanty zajmuje wobec auto , żydoctwo“, rzuca zawsze przewrotny demagog,
nom]i śląskiej Na odpowiednie pytanie ten dzia gdy brak tmu argumentu, gdy chce opluć prze
łacz plebiscytowy, który miał tyle obiecanek dla ciwnika czystego. Boć żydostwo wyobrażamy so
Górnoślązaków, powiedział dosłownie: „Z autonom- bie brudneim jak obfecne Katowice pod rządami
spekulantów międzynarodowych.
chociaż brud
ją Ima się sprawa jak! z kurą, najpierw Ją się oszku- nym, jest tylko Zyd ciedtny lub Zyd ortodoks-char
bfe. a potem, Włoży do garnka". PPS., która pod syd, którego „Talmud“ trzyma w ciemnocie, —
czas plebiscytu w obiecaną autonomję wierzyła, po jak szkoła wyznaniowa o ideałach kapitalistycz
pierała Wtenczas dążenia Korfantego, ale teraz też nych nie rozjaśnia głów ludu polskiego. Judaizm
chce dotrzymać swlego słowa; i przeto nie będzie za to klerykalizm, to kapitalizm, a z tern, socja
zniesieni ein autonom j i P Sikora ubolewa nad1 tern,, liści nie mają mc wis polnego. Socjaliści Żydzi,
żle Sejmowi Śląskiemu dotychczas jeszcze nie została zresztą niewielu, to albo bracia robotnicy, aljbo
przedłożona oddolna ustaWh w sprawie organizacji myśliciele i inteligencja pracująca, a z Żydami ban
Województwa Śląskiego Następnie klub niemiec kierami dobre geszefty robią nasi ekonomiści i
ki przedłożył Wniosek, aby przy obliczaniu poborów patrjoci. czy z pod1 znaku Korfantego, czy p. Zn.,
urzędników śląskich władze nie stosowały się do no- konkurując z nimi najwyżej,' tak jak Korfanty z
wiej ustawy Warszawskiej, lecz aż do uch waleń# Rybarzem. Jeśli nar. p. rob. niema nic wspól
niniejszej ustawy obliczały j e jak dotychczas, na co nego z; geszeftami (jest coś o tern w „Wolnej
się Izba zgodziła.
j l j Trybunie ich eksredaktora), to swą obawą przed
Punkt 3. Projekt ustawy o poborach nauczy utratą wpływów, to puszczaniem w kurs baśni,
cielek kobiecych robót ręcznych na cieszyńskiej czę szerzących nienawiść rasową! i dzielnicową międlzy
ści Względnie nauczycielek technicznych na górno robotnikami id zje na rękę kapjta listom wy znania
śląskiej części Województwa Śląskiego odesłano do mojżeszowego i katolickiego czy protestanckiego
komisji szkolnej i budżetowej.
! i źle się przysłużą sanacji przemysłu polskiego,
Punkt 4. Projekt ustawy o zatrudnieniu cięźko- a więc i skarbu republiki.
poszkbdoWanych inwalidów został przekazany doi
Byle nie iść z nami. Wioli ZZP. skapitulować
komisji socjalnej.
,
( przed przedsiębiorcami i powiada, że socjaliści
Punkt 5. Taksamo stało się z projektem W chcą monopolu na robotników. Oczywiście
Heprzedmiocie uregulowania zaległych należytości z piejby było, gdyby wszyscy robotnicy byli w

zestawienia % rzeczywistością powojenną. Wobec
tego Van derveld jxiwiadla, że należy obecnie prze
Nowe studjum E. Vanderveidk“a.
i " prowadzić rewizję rewizjonizmu i wrócić do Mari
Emil Vandbrvelde. głośny przew ó dba belgij xizimu.
Analizując
nowe
warunki
powojenne
w
rozwoju
skiej partji robotniczej, były Minister, wybitny dizia^
lacz Międzynarodówki socjalistycznej, jest dobrze społecznymi Europy autor stwierdź* cechy następu
_
i
many w Polsce jako autor teoretycznych rozpraw jące:
1)
widzimy
w
większości
krajów
ogromne
osła
socjalistycznych. Znane jest w języku polskim je
bienie
klas
średnich;
1
go stud jurni o religji; również bardzo było czytaane
2) koncentracja kapitalistyczna czyni postępy
w swoim czasie studium o „Kollektywizmie a rozh
|
woju przemysłu“. Vandbrveld jest autorem sze niezwykłe szybkie;
3)
w
większości
krajów
a
zwłaszcza
W
Europ
regu ciekawych rozpraw z dziedziny kwestji rolnej.
Po wojnie napisał bardzo ciekawą książkę o pańi ple Centra In df i -Wschodniej poziom Życia klasy ro
s
stwowości pod tytułem „Socjalizm przeciw Pań-* botniczej znacznie się obniżył;
4) walki klasowe stały się bardziej zadęte S
stwu“. Nie tak dawno wydał szereg swych roz-,
praw z czasów ostatnich w książce pod' tytułem: zwłaszcza wśród1 narodów zwyciężonych przybrały
„Realizacje socjalistyczne“. Najciekawszą częścią formę ruchów rewolucyjnych1.
książki przetłomaczyT i wydał tow. senator Posner
Analizując obostrzona walkę klasową W Euro
pod tytułem: „Proroctwa Karolaa Marxa“.
pie powojennej autor systematycznie bad/a poszcze
Obecnie ukazała cię nowa ciekawa praca Van- gólne warunki tego obostrzenia Stwierdza przedcrvelda pod1 tytułem „Czy na 1 eż*y zmienić dewszystkiem ogromne zubożenie Europy Tak nanasz próg radni?“ (Faut il changer notre Pro przykład wydatki wojenne na wszystkie wojny po
gramme ?). Jest to praca bardzo ciekawa, gdyż między rokiem 1793 a 1905 wynosiły 103 mjljardy
wszechstronnie omawia program socjalistyczny, ze złotych franków, podczas gjdy całkowite wydatki po
stawiając go z warunkami powojennymi. Autor za wodowane wojną światową wyniosły 1.041 mil jar
stanawia się specjalnie nad kyyestją czy obowią dów złotych franków. Innem i słowy
wszystkie
zujący do dziś dnia program; robotniczej partji bel wojny w ciągu ostatnich stu lat kosztowały zaledwie
gijskie i z roku 1893, powzięty na kongresie w Qua- dziesiątą część tego. co ostatnia wojna światowa^
regnon odpowiada nowym wymaganiom) Krytyku-, Stąd kolosalne długi państwowe, wszystkie długi
je więc stary program, proponuje szereg poprawek1 i państwowe najważniejszych państw wynosiły w ro
na zakończenie przedkłada cały projekt nowego, ku 1914 220 imiljardów złotych franków, zaś w roku
programu dla partji robotniczej i socjalistycznej w 1920 — 1255 mil jardów. Słowem społeczeństwo
Belgji. Przyjrzyjmy się w krótkim zarysie wyi ugina się pod ciężarem, znjszczjeń i długów, i dzisiejsi
wodem autora.
i
J > , j proktarjusze pracują nietylkb na swoich obecnych
Autor stwierdza że rozwój Społeczny powoH pracodawców „ lecz takżfe po to, aby płacić w winy i
jemy całkowicie stwierdza teorję rozwoju społecz zbrodnie dnia wczorajszego. Równowaga ekono
nego sformułowaną przez Marxa. Wszelkie próby miczna świata został* złamana; stare stosunki eko
złagodzenia tcorji walki klas przedłożone przez tak' nomiczne się zerwały (Rosia. Niemcy) i państwa
zwanych „Rewizjonistów“ nie wytrzymały próby przeszły do ekonomiki zamkniętej sajmpstarczakiej.

Drogi do Socjalizmu.

-----------------------------^

jednym świadomym. a więc klasowynTz^
lecz przecież nie Centralny Związek usuwaj ;i
narad posła Stańczyka, chcąc otrzymać m0n
rozstrzygania od str jku, lecz zroH o to
czenie.
Nie co innego przeszkodziło zjednoczeniu
robotników całej Polski w jednym związku 2aw«I pro
dowym socjalistycznym, tylko kod o-fałszywa ° 541
gitacja NPR-u, jego chwiejna, w Poznaniu %
niż W Katowicach, tu inna niż w Łodzi (i w J poi
mk warszawskim, taktyka, która tylko
«a
analfabetów gospodarczych do związków cierpi,
stowskb-moskiewskich,. Ordynarnem kłanisiwej
na które się da nabrać tylko ktoś,* kto nie w
rżał poza „Polaka“ i Klimzowiec, jest brednia w:
żte gdzie wysoki poziom oświaty wśród robotni la
ków taim niema zwolenników Marxa. Ja,kto? J re
cóż jest z Mac Donaldem, a Brantingiem, a Van, Csl*
dervei'dem, a Ebertem, a Rennerem ltd. jfd. j W
ibh rządajmd i większość ja mi socjalistycznemu' , , 4'
krajach, stojących od naszego o całe niebo kultu,
ry Wyżej, gdzie niema takich bezpłciowych W
tworów, jak NPR.?
Ze słówi o p. Zn. o zazdrości ,,majątku" \\|
dać, że to part ja, jak o chadecji przyznał jej
prowodyr po^eł Ch. „ostoją własności prywatnej“,!
a więc nierówności I po co to wydawać własne
pismo, a nie zlać się z „Gońcem?“
Brudastwiem też jest spychać przyczynę ,,glu.
poljy:' i nędzy robotniczej“, nicimnjejszcj tu niż %
całej Polsce, na socjalizm. To wybielanie siebie,
kapitalizmu i czarnej reakcji. Boć strejki wywo
łują nic związki klasowe, lecz zmuszają do nidi
praco-„da!wcy", a bez nich zarobki i nędza były
by jeszcze Większe Zaś jeśli strejk niema po
wodzenia. to wina Grajków itp. Wojtków, i Wój
tach ów Ze PiPS. rządzi naszemi związkami,, toj
bajeczka, a że socjalistami są związkowcy, to
dobrze, bo nie zdradzą klasy robptniczej dla
„narodu“ — spekulantów! i soroniów.
Oto są zarzuty rzeczowe — przeciwstawione
paplaniu. Oto stanowisko ideowe naprzeciw wy
godnego i korzystnego dla jednostek. „PanoW
robią zarzuty, ale nie zaprzeczą idei, choć )\
nazywają fałszywie :my dajemy faktu i nie cze
piamy się życia prywatnego. Lisy z was,
liii (liche).
klas. j
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OBRUSY I KOŁDRY, POKRYCIA
NA OTOMANY, FIRANY, MANU- ;j
FAKTUROWE TOWARY KUPUJE f
SIĘ NAJKORZYSTNIEJ PO NAJ
NIŻSZYCH CENACH W FIRMIE ;)

S. MENCZEL
KATOWICE, UL. 3-go MA|A 17.
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To przejście oczywiście powoduje bezrobocie. Przei
jmysł włóknisty w Manches trze obumiera, gdyż1 nic
imoźe eksportować swych wyrobów do Chin, zaś
Chiny nie mogą kupować dlatego, że nie sprzedaje
swej herbaty do Rosji W ten sposób złamano star)
ry ustrój ekonomiczny Europy. W rezultacie ogóli
na suma piouukcji ogromnie się zmniejszyła! i ceni
trum ciężkości ekonomji kapitalistycznej przeniósł!
się z Europy db Stanów Zjednoczonych. Jest tej j
fakt wielkiej wagi podobny do tego historycznego!
faktu, który znany jest nam jako zanik hegemonj$
greckiej wobec rzymian.
1 ;
Analizując położenie robotników w Europie po%
wojennej przychodzi autor do wniosku, że proletary
jat naogół się znacznie wzmocnił. Wzrósł kasztel#
wydziedziczonych klas średnich. Wzrosło także uj
świadom je nie proletarjuszy w warstwach nawę* naT
niższych Natomiast co db położeni3 ekonomie#!
nego proletarjatu — to ogólne zubożenie i osłabięnie produkcji wywarło wpływ szkodliwy. Oczywi
sta w takich krajach, jak Stany Zjednoczone, które!
dużo skorzystały na wojnie — poziotm; robotnik#
podniósł się. Natomiast w Rosji spadł kolbsainig
To samo w id zimy w ostatnich czasach w Niemczech?
Jeśli atoli przejdziemy na zachód Europy, naprzYl
kład do Belgji. to pokaże się, że sytuacja robotnik#
relatywnie i absolutnie raczej się poprawiła. Np*<
w roku 1922 płace robotnicze w Belgji stały niecd
wyżej od poziomu przedwojennego; później nieco!
spadły poniżej poziomu 1914 r. od czasu okupacji
Rury. Jeśli zważyć jednak takie zdobycze robo#
nicze, jak 8-godzinny dzień pracy, albo ochronę id?
Katorów to zdaniem autora, pokaże się, iż położenkj
robotnika belgijskiego podniosło się jeszcze hardziej
Mimo to wszystko, wniosek autora jest ten, że córa#
większy przedział oddziela to czego pracownicy żą
dają od tego, co kapitaliści chcą. albo nawet nic rag
mogą dać.
(Ciąg dalszy nastąpi.)'
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Pijcie tylko
produkcja węgla w polskiej części G. Śląska.
yy tygodniu od 4. do 10. lutego 1824 r. wynosiła
dykcja węgla w polskiej części Górnego Śląska
Si 072 ton, co odpowiada przeciętnej produkcji dzienV(5 dni roboczych) 90,329 ton. Z tego zużyte na
Srzeby własnego przemysłu kopalnianego 39,206 t.,
deoutaty robotników i pracowników 13,663 t., dla
własnych fabryk 68,856 t., dla obcych fabryk 25,662
łnn na potrzeby inne (opal, kol. itd,) 16,896 t„ razem
1Ś4 223 t. Do reszty Polski włącznie węgle dla kolei
vvvslano 60,974 ton. Do Krajów zagranicznych wys,J10; do niemieckiej części G. Śląska 47,451 ton, do
reszty Niemiec 100,958 ton, do Austrjt 79,176 ton, do
Czechosłowacji 13,251 ton, do wolnego miasta Odańsl(ä 4.088 ton, do Kłajpedy (Memel) 2,231 ton, do
Węgier 20,101 ton, do Rumunji 9,463 ton, do Włoch
Z03°ton, do Łotwy 15 ton, do Szwajcarji 192 ton, do
Jugosławii 330 ton, razem 277,639 ton. Ogólny zbyt
węgla wynosił 522,856 ton, z tego wysłano koleją
crfówną 369,984 ton. Zapasy węgla na hałdach wy
nosiły dnia 10. lutego 619,814 ton. Wagonów kole
jowych zażądano 42,102, dostarczono 37(988, nie do
starczono 4,114 wagonów czyli 9,8 procent.
pjodukcja węgla w niemieckiej części G. SI.
W tygodniu od 4. do 10. lutego 1924 r. wynosiła
produkcja węgla w niemieckiej części G. SI. 226,137
ton, co odpowiada przeciętnej produkcji dziennej
37,690 ton. Z tego zużyto na potrzeby własnego
przemysłu kopalnianego 15,021 ton, na deputaty dla
robotników i urzędników 4,713 ton, dla własnych fa
bryk 24,410 ton, dla obcych fabryk 33,392 ton, na
potrzeby inne (opał, koleje itd.) 21,059 ton,, razem
98,498 ton. Do reszty Niemiec (włącznie węgla dla
kolei) wysłano 122,386 ton, do polskiej części Górn.
Śląska 1,071 ton. Ogólny zbyt węgla (bez węgla de
putatowego i na potrzeby własne) 202,215 ton, z tego
wysłano koleją główną 152,576 ton. Zapasy węgla
na hałdach wynosiły dnia 10-go lutego 21,219 ton.
Wagonów kolejowych zażądano 17,861, które dostar
czone wszystkie.

|—i Korespondencie.
Jąk wygląda praca „powstańców“ w Nikiszu.
^ N|:k$3z. W niedzielę, dnia 23, imarca miałejm', nag^pujące zdarzenie w, miejscowości« Nikiszu,’ Ot#
wdząe' śdBie spokojnie u p. Fricza iw restauracji,,^.ęstałem napadnięty przez pewne osoby, które się
f|vią , powstańcamiu. Jeden z nich, męjakt Su-,
,;chauek WiUnepn^ który to. nic tak dawno jeszcze;
siw więzieniu siedział i od1 paru dni się 'dopićroi
wolności znajduje., podszedł do mnie i uderzył
imię iwi twarz, jedna Wowóż nie wien# zl co i ż
jakiego powodu. Zapewnie jmoże za 4b, żę byktni powstańcem' i walszyłem w powstaniu o przy
łączenie Górnego. Śląska do Polsku, becz dz;j| nie;
italężę już do Związku powstańców,, z którego
pona tacy członkowie wychodzą, jak p:. S.
—
.tłay ijaWiezwałem: policję, aby stwierdziła
owe:
zostałem z morem od^iaWiony. Lecz nai
ponowne żądanie przedstawiając im przyźle urzędnik policji jest zobowiązany, takie
j|||padki natychmiast ^twierdzić,. wtęacząs. .udatói
»M 7f mną dwóch' urzędjnikfów policji na mijej(Sce tego zajścia ażeby owe zajścia zbadać. Po
,stwierdzeniu mojej osobistości przez tych urzędy
nikow zapytał mnie jeden z nich kto mnie to
K. Odpowiedziałem mu, że Suchanek Willi'.,
tory się tam jeszcze znajdował tęcz gdy ów boiifnł r usł^szał. że wymieniłam jego nazwisko i
.żnó'w' podskoczył ku mnie, i ponownie mię
|Udterzył w twarz Policja zaś, która ma stać w
fi4°nie spokojnych1 obywateli,, przyglądała
się
;fctau spokbjnk Ody ja widząc. że policja n*
»mylera Wobec tego żadnego stanowiska, chciałem
St sa^1l bronić, lecz policja do mnie jmóWi,
zje1
ISk?1. wszystkiemu spokój, zarzucając mi przySS % f* (przed kto remi się chciałem! bronić) na
Lj1.
rzucam. Opuściwszy owe miejsce zdiaudiałeim] się na posterunek1 policji, ażeby
protokół, lecz tam otrzymałem odiinówąj
JaŹj ze to są rzeczy prywatnej i mam so<
9° tonu. Opuściłem lokal policji nacnmiast r poszedłem do domu, lecz w drodze
“ tonu natrafiłem na pewnych świadków, któy mi zwracał^ uwagę, że mam pośpieszyć, boi
chcą ubić.
Poszedłem
prędżoj
doi
l !nu> parę minut później ziawiła się granda ofrf° m do 20 chłopów uzbrojeni w rewolwery*
»5-nS chcieli gwałtem wtargnąć* do mojego unie!-,
«kama. rzucając przytem! i kamieniami, co spow
wodowało nawet i okaleczenie mojej matki. Je|P®jkowbż: zamach ten im się nie udfał bo zo,
energicznie odparty. '
. rt
*/ ■; M ól i
^pytuję się Więc na tej drodze mlarodaj-1
.^ftoncji*. iak długo jeszcze mają panowjać
j niepokój i napady? Apeluję do miarodajnych in»wancji ażeby się takiem i sprawami zajęły i jak
jMlRrędzei zaprow&dZŁiy spokój i porządek.
P.
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,Polsprit‘ To w. Akc,
Mysłowice.
Telefon: 502, 525, 526,

Co zawinił robotnik?
kopalnia GI=zego. W ,Qażeeie Robotniczej“
nr. 67 opisuje to'w. Wróbel atak1 kapitalistów njai
robotników; gospodarkę i brak materjałów do
pracy potrzebnych
Chciałbym] tylko dodać, że
do dzisiejszych stosunków, które 41a naszej kopal
ni panują, taksamp 1 robotnik swojej ręki fclołożył, bói muszę tu robotnikóm przypomnieć czas,
po przewrocie, gdy czego było brak, to tylko pi
snął. a wszystko było na miejscu. Drzćwo, o->
okładnca i przybitka były przy, przodfkd i 'chociaż!
górnik imiał mniejszy „col“, to jednak drzewa poi
Kópalni nie szukał Dzisiaj niestety, gdy się bd
ufzędriika lub dozorcy zażąda drże\va . to powiada:
„Idźcie sobie pod drugą pochylnię, bo tam leży,
jeżeli przedtem szło. to dlaczego teraz nic _ i|dzie“. 1 górnicy (nie wszyscy) muszą iść kilka
set biietrów gdzie nisko, 1 przed wózkami przejść
nie można po owe drzewo, słuchając urzędnika,
który przed1 mcdaXv'nym czasem był takim samem]
robotnikiem, tylko 1 tą różnicą, źe już wysłał,
Wniosek (gesuch) do Zarządu kopalna na riadgórnilcai 1 z tego też powodu on był potulny, i fedro-^
Wlał nawet dWa „cole“, bo wiedział1, te to nile'
będzie długo trwało lecz nie wiedział. ż(e| ołdi
tych drugich Wózków nie dostał zarobku podsta
wowego Teraz górnicy narzekają, że
wysoki
,cpl“ i że nie można pracy podołać, chociaż zt
smutkiem trzeba dodać, żeś większa część
sa
mych robotników temu winna; pracując, nad siły.
Nadszty garolwS|e: 1 inni urzędnicy się W kułak śmia
li że robotnik' sami iwl pułapkę włazi, nile wiedząc,
żie iw} odpowiedniej cliwili go ów nadsztygar będzie
do większego, .protihkowania zmuszał.
i v
Teraz się zwracam do tych robotników, którzy
powiadali, żie organizacji nie potrzeba, ani ze
brań. ponieWaż te dokładki zarobkowe
sami
kapitaliści od sjebje dawają. Rzecz jasna, orga
nizacja była zbyteczna, penie w# tajmi Wyłoi trze
ba płacić, a zebrania im nie były na rękę, bp
• tajmi głoszono,
żeby nie wydawali nad „col“ i
żleby fedrowiały wszystkie trzy partje na jeden nu
mer, a oni chcieli dużo zarobić (na szkodę dru
gich 1 Własną) i c;ckawy jesteim'. 7 ile tych1 pie
niędzy organizacyjny ci* i z „nadcola“ riaśkładali. —1
Jedno się sprawdziło, i to. żie kapitaliści sami
dokładają, bó już W! miesiącu marcu dołożyli trzy]
do cztery wózki na jedjhego górnika.1., a gdy sięj
kilku górników udało do nadszfygara Brucknera]
z, żalelmj, ŻC tego za dużo, to im oświadczył:
Fruefiler gings, warum sollte es jetzt nich gehen,
es fehlt nur der gute Wille“.
Widzisz, robotniku, przedtem chorowałeś zą
kilka marnych groszy więcej z „nadcola“, p teraz!
inąsż się zabijać „z -dobrej chęci“ dla kapitalisty.
Więc ktO tu jegf winien?. Przecież nie potrzebną
była oWIa polemika z panem Brucknerelmj,( potnie
waż on niema najmniejszego prawd robotnika dój
pracy naganiać, ale prawo ma wyższy
urząd
górniczy żądać przepisowej pracy i każdy przo
dowy (vorhaje r)’ otrzymał instrukcję ustną przez
tcctlnika strzałowego tak samo każdy to otrzyj
mar wt broszurce tytko się koledzy do tego za
stosujcie no to tezy w interesie własnymi 1 tint*
gich. ponieważ tam jest mowa nawet o ukjara
nili więzieniem, a jeżeli się tego będżiemy trzy
mać’ to na pewno świętowania nie będzie,
bo
świętuje tylko górnik, który węgiel produkuje, a
ślusarze, kowale, fachowcy i inni robią w
ten
dzień fpio: dfwibl i trzy szychty. Źe ’bieda poimiędzyi
robotnikami panuje, tego nie będzie żadfen za
przeczał lecz żeby * robotnik chciał przez nadwy
rężenie swoich sjł los swój polepszyć, tego świa
tły robotnik nigdy nie zrozumie i ęzy prędzej lub"
później, tylko (mu to zaszkodzi.
*
f
Zdarzyło śię tu nieszczęście na szybie „Gar
bie r“, przyczem stracił życie pod kas jer ZZP. %
śp. Wojciech Gon dzik. Po tern nieszczęściu
zaproponował, człone k rady zakładowej druh Kacz
marczyk przy komorze na dole żeby. robotnicyj
ofiarowali trażdy po ćwierć szychty dla źdhitego.
Trzeba nareszcie coś uczynić, ażeby robotnicy, kto
rży się stają ofiarą kapitału, byli pochówiani na]
koszt kipItaWśtóWt a o utrzymanie pozostałej roH
dżiny powinny się postarać spółki i kasy, której
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da
a nic nie dawać, bo sobie powiedzą: ..Oni się.
tato! już sami o siebie postarają“. Został też tu;
no!Wy zwyczaj zaprowadzony dla uzasadnienia1 przy
kazania kościelnego: „Umarłych pogrzebać“. —1

,Banal &
Już-"

przy ostatniej wypłacie widniało na farcie
płatniczej (tohncetli): „Sarg 1000,000 mikp..“ Przy
naszej załodze zbierze się suima dlwjanaście miljarćl'ó!w, Niewjiaidfoimo. czy to będzie każdy mieniąc
odciągane chociaż! i z jiedfnoj rodzjny pięciu pra
cuje -' Ze górnikowi każdy moment śmierć gro
zi. jest 'jasnejmr lecz żleby mu już za życia trumnę
sprawiono* i ź zarobku odtrącano, to jest smutna
no włość. Zapytuję się, czy to robotnik
jeszcze
ima mało tego odciągania?, Bo gdy już tera/
ii
trumnę Opłaca, to kto wie, czy jeszcze i po
wietrza nie opodatkują i zedrzą z robotnika ośtatnią Sidrę. Może powyższe niektórym robot nikom będzie się wydawało nieprawdopodobnemu
lecz to są fakta. które się zmienić nic dają, jak
i to, ż!e ndm kapitaliści nasze zdobyte
praw.u
wydzierają.
- , i p;
..
iRobotńikuj jeszcze czas nąWirócic' z tej blęU
nej drogi tylko wstępuj db organizacji - lecz mc
db tych żółtych, kudłatych i chrześcijańskich, cq
to chcą dłuższego czasu pracy, ale wstąp do or
ganizacji klas owiej, jaką jest CZG. w Polsce, iuj
gdy pragniesz być poinformowany o sprawach go
spodarczych i 'politycznych, to zamówi
sobie
, Gazetę Robotniczą“. Jestem pewny,
ze jezęh
śędziemy w) jedtiym obozie to kapitalista
nijq
będzie miał odfwagi na nasze prfąwa sję tajgnącj
a kierowników organizacji/ którzy są za
prze
dłużeniem: czasu pracy; f za obniżeniem już tak
marnego, zarobku, poślemy, gdzie pieprz rośnie.
■,d>1 t;:-.,
f
T*
1; OOfittUty#
J}."'
f
Pamsaxuwiec. (O skórę robotnika.) W w to-:
rek, 18. tal odbyło się w, hucie „Silesia“ ze branki
załogowe, które obini. rad!y zakł; p. Szymura za?
gaił Jakb pierwszy przeimawiał p. Kłania, sekr.
ZZP., który zdał sprawozdanie z pertraktacji Z w,
ZawOd1 z praoodlawcałin. przedstawiając
robotę
chrzęść, związków. P. Ktama mówi; żie robotnik
katolik pbwinien należeć do Z ZR, a nie do Zw,
chrześc (źle Wygiądk z tytni organizacjami, sko-f
ro się kłócą o to, kto jest lepszym człowiekiem;'
czy katolik, czy chrześcijanin)'. Drugi mów;} tow5..
Piontek, sekr. ZW. metalowców CZZPl o sprars.
Wach organizacyjnych. Omawiajac sytuację
go-f,
spodarczą, zajmachy kapitalistów, robotę
róż
Otóż

_____________ __ organizowali
jednej silnej organizacji robotniczej bez zważania
na (wyznanie lub narodowość,- • gdyż kapitaliści ro
botnikom taki front również przeciwstawiają. Na]
to odjpoiwied<z!iał p. Kh, robiąc z ZZR. jakąś orga
nizację kościelną» gdyż przedstawiał robotnikom
spralwę tak äef do walki dziś stanąć nie możno,,
gdyż kapitaliści by przedsiębiorstwo zamknęli i
robotnicy by nie mogli sobjie zarobić,: wyrażając się.:
lwi sposób obłudny, ‘demagogiczny, że „socjaliści:
(wlystępują przeciw religji“, na co robotnicy wołali
jĄy nie są |Wt kościele“. (Cóż będą teraz robić'
księża, kiedy sekr. ZZR ich robotę odebrali.) —
Tow Piontek sprostował wywody p. K, omówił
przegrane śtrejki w Kongresówce, o których p. K.
mówił stwierdzając, że st rej lej zostały przegra?
ne dzięki \amistrejkowstwu enpeeru Na zebraniu:
tern: zostały poruszone różne sprawy, między in.
Iwtybory do rady zakł Robotnicy nic powinni wy
bierać’sobie przedstawicieli z listy chrz. zw,. na'
której ‘kandydują sklepikarze, jak p. Maks Górnik
itp. Uchwalono również dzień 25. marca święto
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Fabryka Kawy Anker
Bielsko

Centrala: Katowice,

Jki

GAZETA ROBOTNICZA

<a to wice, dnia 30 marca 1924 r.
wiać, gdyż dyrekcja chciała by w dniu tylni ra
co,wano i ha tem zostało to zebranie z należytą
odprawą dla tein peeru zakończone.
Towarzysze Robotnicy! Pamiętajcie, że los
robotnika polepszyć się inoże tylko wtedy, gdy;
klasa pracująca1 zrzuci">. siebie wszelką obojętność^
zrobi koniec z zseoian-iwcm klerykatóćm i pójdzie
naprzód zdobywać wiedzę i skupiać się będzie w
kadry robotniczej partii socjalistycznej. «... *
'
Dnia 3. i W. kwietnia br. odbędą się u nas
wybory do' rady zakł Każdy robotnik niech swój
głos. odda na listę nr. 2., rozpoczynając się Jozef
Żyła Paweł Podleśny ltd Możemy mieć lepszą
przyszłość towarzysze w najbliższym czasie, je
żeli się ludzie, będący już w szeregach walczą
cych pod czerwonymi sztandarem, zabierzą
do
roboty nad rozbudową organizacji socjalistycznej'
do szerzenie oświaty wśród klasy pracującej, wy
tępienia \vslecznictwa klerykalnego („Zguba two
ja w Rzymie"), gdyż innej drogi wyjścia z Or
b2cnej sytuacji nam żaden wskazać nie. może.

R. M.

H S äEili aartii I rmliu zaaiilDiaisB
Dąb.
Zebranie PPS. odbyło się dnia 23.
hm. na sali p. Czupryny, na które jako referencji
przybyli ttow. Wesoły i poseł BiniszMewicz. Po
otwarciu zebrania przez przewodniczącego
to w.
Hermana, udzielono to w. Wesołemu jako pierw
szemu głosu, który na wstępie zrugał opałość
członków którzy pewnie dlatego że i ml się wi
docznie bardzo dobrze powodzi, na zetjrania nie
uczęszczają. Dalej napiętnował rządy chjeny, za
przepaszczające państwo polskie pod względem po
lityczno-gospodarczym.
Również
skrytykował
wichrzenia komunistyczne którzy swym pustym
radykalizmem również szkodlzą państwu polskiemu
jak też i klasie robotniczej. — Następnie zabnał
głos tow. poseł BiniszTqewicz który również na
piętnował kapitalistów reakcjonistów za ich za
machy na klasę robotniczą. — Następnie oma
wiano sprawę Dnia Kobiet, którą ta sprawę fow.
poseł BiniszkfeWlcz jaknajdoskonalej wyświetlił, za
co wynagrodzony został hucznemi oklaskami. —
Wreszcie uchwalono składki lokalne podnieść na
100 tys. mkp., poczem tow. przewodu, zamknął
zebranie hasłem naszem „cześć pracy“.
Sekretarz P. R
• Wirek.
Dnia 9. marca br. odbyło się tu ze
branie PPS; i CZG., Tow. Kaczmarek1 zagaił ze*
braipei i zdał sprawozdanie z zjazdu. Do referatu
udzielił głosu tow. Kubiczowi. Referent wygłosił
obszerny wykład polityczny i gospodarczy,
z
czego wszyscy członkowie byli zadowoleni * W dy
skusji zabrali głos tow. Wrariik Ziełeński ■ i Kacz
marek Przewodniczący zachęcał do a bonowania
..Gazetv Robotniczej“.'
Robotnicze!“ ' \W
W kóńcti
koń ni jeszcze raz zabrał
„Gazety
głos to\y. Kubowicz i wyjaśnił
bardzo obszernie
JJ
znaczenie Związku strzeleckiego. — Kandydatejmi
na delegata na zjazd CZ<3. do Krakowa został wy
brany tow. Wranik.
'
Sekr.
Ctiropaczów. (Tow. Kobiet PPS.)
Zebranie
Fo^. Kobiet PPS. odbyło się w piątek, dnia 14.
\n«arca br. na małej sali p. $mlatka. Zebranie za
gaiła tow przewodnicząca Nie sowa. Po zagaje
niu t przeczytaniu protokołu z ostat zebrania udziebła przewodu, głosu referentowi" Witkowi. —
wykład referenta był bardzo pouczający.
Wy
świetlił on ważny cel PPS oraz niedolę kobiet i
bolesne ich położenie. W toku swego wykładu
referent wspomniał także o prześladowaniu PPS
przez sługusów kapitałów, wymyślając na
nas
niestworzone rzeczy- Tak samo referent skrytyko
wał kler po|itykujący, wielce szkód1 iwy- dla ru
chu robotniczego, jak również działalność
p.
wj-famsgo. który krzywdzi klasę pracującą
na
kszdyjrn. kroku. W koń co wem przemówieniu zachę
ta referent do wytrwałej pracy nad wskrzeszęmem szeregów Tow. Kobiet PPS. „nadmieniając
o wyborach do rad gminnych i podkreśla że kartka
wyborcza _ test na i większym skarbem dla kobiety.
rze >. odnfcząca tow. Nie sowa dziękuje referento
wi za piękny wykład i otwiera dyskusję, w któi
rej zabiał głos tow. Coppik składając również
podziękowania referentowi i domagając sję lep szef oświaty w szkołach ludowych. Do towarzy
stwa wstąpiło 5 nowych członków.
Przewodni
cząca tow. Niesowa po załatwieniu różnych spraw
zamyka zebranie hasłem „cześć pracy“.
*,
Sekretarka St.-a. }.
Pniali-Bielszowice. (Zebranie Tow.
Kobiet
PPS.) W dniu 14. lutego br. odbyło się wspania
le zebranie Towarzystwa Kobiet PPS w lokalu p
Pytlika pod przewodnictwem tow. Majorowej. Na
zebranie sta wid się tow.-kii i towarzysze nadzwy
czaj licznie
Z wielkim zainteresowaniem wy
słuchali wszyscy obecni półtoragodzinnego referatu
tow. Kossobudzkiego. Referat przyjęto z
największem uznaniem! i zadowoleniem' Tow. Kossobudżki ładnymi przykładami naszym kobietom starał się Wytłóimaczyć i przedstawić to o czcm w
swoim, referacie myślał i czego chciał, tak,
żie
przez to ułatwił zebranymi pojąć treść swego ob
szernego i pouczającego wykładu.
W dyskusji
zabiera*/ głos ttow.: Wlttek Brzęczek; Dudek z
Goduli. Skrzypcowa. Ma jerowa i Majer. Końco
we przemówienie wygłosił tow. ł<ossobudzki.
Następnie przystąpiono do wyboru nowego
Za,«
W

e

- e _

*-»•-'***

V-i

V/l^pZA« 1 Ul|v

rządu, w skład którego weszły nast, towarzyszki:
przewodu. Skrzypcowa Paulina, zastęp. Ma jerowa
Marja. sekretarka Gimizowia Marta, skarbniczka;
Mientiisowa. rewizorki korcowa Märja i Krauzowa Marja. Odśpiewaniem iednej zwrotki „Czer
wonego Sztandaru“ i okrzykiem na cześć PPS.
i tow Kossobudzkięgo zebranie zamknięto.
Sekretarka G. M. ».

Niedzielny dodatek „P® Praty«N|
dołączymy z powodu nawału materiału do jednej.i
numerów „O. R.“ w przyszłym tygodniu.

Bielszowice-Pniaki. (Zebranie
członkowskie
CZG.) odbyło się w niedzielę, dnia 16. marca przy
dość licznym udziale członków1, które zagaił przeW.
tow. Michalik. O obecnej naprężonej sytuacji kla
sy robotniczej referował ku zadowoleniu wszystkich
zebranych tow. Witek, spowodowawszy zebranych
dó licznego brania udziału W dyskusji. Wszyscy
dyskutanci popierali Wywody tow. referenta i ostro;
lecz rzeczowo potępiali zakusy kapitalistów
nfcj
prawa robotnicze, uchwalając rezolucję, w której1
zebranie wyraziło energiczny protest przeciw zama
chom kapitalistycznym. Nastęnnie wybrano dele
gację, składającą się z ttow. Gliwickiego; i Hartmiajna na zebranie szkolne. Wybrano także kandy
datów (ia delegatów na Zjazd CZG. w Krakowie i
zestawiono listę kandydatów na radnych
gmin
nych. Po wyczerpaniu porządki! dziennego Zapijknięto zebranie okrzykiem, na cześć CZG.
(
Sekretarz, ś
Chorzów. W niedzielę, dnia 16. marca odbyło
się zebranie fjlijne Z. R. Przem. M. na sali pi Mor
cinka Zebranie zagajł przewodniczący Iow. Ko
nopa i udzielił głosu referentowi tow. Piontkowi,
który omówił sprawy po’ityczno - gospodarcze i
zamach kapitalistów n,a 8-godz. dzień pracy. Za po
uczający referat nagrodzi i zebrani mówcę hucznemi
oklaskami. W dyskus ji zabrali głos tow. Ma roń i
Nowak, przedkładając następującą
jednogłośnie
przyjętą rezolucję:
|
„Zebrani dnia 16. 3. br. fjlji ZW. Rv P. M. w
Chorzowie żądają energicznie od swoich przywód
ców aby żadnych uchwał pracodawców w spra
wie zarobków lub przedłużenia dnia pracy nie pod
pisali, chocjażby i inne organizacje życzeniom ka
pitalistów zadośćuczyniły. Nasi przywódcy powin
ni najpierw przed' podpisaniem ogół swych człon
ków poinformować i według uchwał członków po
stępować.“
Sekretarz. ;

Każdy cudzoziemiec, który pragnie rozm^k ,7
starania o wjazd do Rosji, powinien
wypVH ^
czterv fo&mularze. Papiery t* mogą 1 powinny
ly
wypełnione tylko w rosyjskim języku. Wizy p l'
wjazd do Rosji wydjawane będą przez konsul^"
i\v| ni
tylko na mocy wydanego przez komisarza dla spra
I ’W,
zagranicznych pozwolenia.
Cudzoziemcy, którzy pragną udać się <j0
Rosji w -sprawach
prywatnych,7 otrzymują
Ł
*
tylko w wypadkach wyjątkowych, a kupcy i prz
mysi owcy mają wypełnić jeszcze jeden formuj
który określa ich pełnomocnictwa handlowe i 0"
trzyhiują pozwolenie na wjazd tylko w tym WJ
padku, gdy przedstawiciel handlowy SSSR. uz%
powody owe za ' wystarczające.
Wykwalifikowani robotnicy, technicy i"inaj,"
otrzymują pozwolenie wjazdu na ogólnych zasil
dach, ale pod warunkiem, że maja w RosjiV
pewnioną pracę.
f|
I oni muszą wypełnić specjalny formularz. |
Gdy petent otrzymał już pozwolenie na wjazd,
otrzymuje wizę; i pozwoleń je na pobyt (jeden mii?
siącj.
Pozwolenia na dłuższy pobyt i wizy na wyj|
otrzymać można w zarządach gubernjalnych, |
wiz[e wymieniony jest punkt graniczny, który na
leży przejechać. Wwóz złota dozwolony jest %
nieograniczonej ilości.
Wiza na wjazd kosztuje
5 r. zł. Na granicy należy prosić o poświadczenie
ilości wwożonych pieniędzy, by móc przy wyjeź
dzić przewjeźć tą samą sumę.

Rofca. W niedzielę, dnia 16. marca odbył się
u nas wiec. na którym przemawiał tow.
poseł
Czajor, W przemówieniu swem określił dążenia
i walki proletariatu polskiego« napiętnował lekce
ważenie sobie robotnika przez p. ministra Kiedronia
który z pracodawcami pertraktował bez udziału
zastępców robotniczych. Z treściwych wywodów
ceferenta wiecownicy byli bardzo zadowoleni i re
ferenta obdarzyli .gromem oklasków. W dyskusji
przemawiali ttow, Woźnica, popierając referenta,
• Kawczyk i Holik. Po dyskusji przyjęto,
jedno-«
głośnie rtast. rezolucję:
„My zebrani robotnicy w Rojcach na sali tow.
Copika w Ijcżbje 300 protestujemy przeciw zarzu
tom poczynionym przez p. ministra Kiedronia gór
nikom górnośląskim. Żywimy nadzieję, że
nasi
przedstawiciele i posłowie, robotniczy, dalej tak
jak dotychczas bronić będą naszych praw i zdo
byczy. My robotnicy zorganizowani,
jesteśmy
zdecydowani na wezwanie stanąć jak jeden mąż
idb walki o nasze prawa Prosimy naszych posłów,
ażeby żądali dd rządu przedstawienia projektu w
sprawne wyborów objazdowych z pośród górników
i płacenia tychże przez państwo".
Po przyjęciu rezolucji zamknął prze w. to W
‘Woźnica wiec, przyczem wniesiono okrzyk
na
cześć PPS., CZG, i posła tow. Czajora.
Sekretarz K W.
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na miesiąc kwiecień

GAZETĘ
ROBOTNICZĄ?
Skoro tego nie uczyniłeś, pośpiesz
jeszcze dziś na najbliższą pocztę
lub do jednej z naszych agentur
aby ,Gazetę Robotniczą' zapisać!
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Ostatni termin:

ZRICK.R donoszą: Jutro, w niedzielę dnia
30 marca kasy Oddziału Polskiej Krajowej Kasy Po
życzkowej w Katowicach będą wyjątkowo otwarte
od godz. 9. do 12. przed południem wyłącznie
tylko dla przyjmowania zapisów na akcje Banku Pols
kiego. Jeszcze tylko dwa dni, w niedzielę i ponie
działek 30 i 31. marca zapisywać się można na akcje
Banku Polskiego.
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Nowe przepisy przy wyjeździ© do Rosji.
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Filmy oświatowe dla wojska.
Z inicjatywy p. R. Pawlikowskiego rozpocznie
teatr „Kammer" w Katowicach Wyświetlanie fil
mów nauttowych dla wojska. Filmy te wydań:
przez miljonera amerykańskiego Forda, zaznajamia,
ją widzów z postępami techniki, wynalazkami, przy
rodą oraz Wyglądem różnych krajów/ i .miast i wy-pozjd ozsAuaid ’oofefnsaiojm ająAAizoiu fes 3UB|
stawienie odbędzie się w poniedziałek, dnia ^;
marca w czasie od1 2 do 4 po poł Pożądanym ih
jZ I
liczny udział osób cywilnych, gdyż umożliwi to dal
szą zniżkę biletów żołnierskich, wynoszących obó j
cnie tylko 200 tysięcy.
i ml
Miejsca, dla pp, oficerów, szarż i osób cywil*
nych po 1.250.000 zarezerwowane są na pierwsze«,
piętrze dół zaś zajmą szeregowi.

•; .
Teatr Polski
• - /»Ę#
Występuje dziś. w sobotę, dnia 29. bm. z pierw*
szem przedstawieniem światowej komedii mistm
humoru t jsatyry Moliera p. t. „Chory z urojeni^
w świetnem Ró maczaniu Boy'a Rzecz , ta otrzy
mała jaknajpieczołowitsze przygotowanie i goJua
szatę dekoracyjną — dzieło prof. Ligonia. Role
tytułową gra niezawodny w humorze p. Zon er, Opracowania scenicznego dokonał dyr. Nowakow
ski W epilogu odbędzie się publiczne promowanie Argaha na doktora medycyny.
SLĄSK PÖLSK!,| |
Katowice. (Zebranie Czerwonego Krzyża.)
Celem omówienia wysyłki dzieci śląskich na ko#
nje letnie w sezonie 1924 odbędzie się w niech.
30. bm. o godz. 3. popoł. w auli gimnazjalne?
w Katowicach przy ul. Mickiewicza zebranie, S
które przyślą delegatów miejscowe
organizacje
Czerwonego Krzyża i na które zaprasza się nń
niejszeim także Zarządy innych organizacji
oraz
osoby, chcące służyć pomocą przy tak ważnej)
akcji.
Polski Czerwony Krzyż, Okr. śląski. Katowice. (Pożar.) Dnia 27. bm. o godz: 20,45
wybuchł w placu budowniczego Karola Krompi#
przy ul. Podgórnej nr. 1 pożar, przyczem; spa
liły się deski wartości 60 miljonów mkp. Przy;
chod*>i prawdopodobnie podpalenie w rachubę, -y
śledztwo w toku.
— (Aresztowanie.) Aresztowano niejaką Ka
rolinę Kuś za sprzeniewierzenie.
i , ;7
Dąb. (Nieszczęśliwy wypadek.)
Dnia 22-go
bm; natrafił 1 patrol posterunku policji woj.
Wl
Dębie przed oberżą p. Czupryny ul. Dębjowa 27J
na trupa Jak dochodzenia policyjne ustaliły, jest
ów trup identyczny z Ottonem Wróblem, żarniki
szkałym w Dębie ul. Ligonia nr. 1, który cieiA
piał na padaczkę! Wróbel, wychodząc
prawdo
podobnie z oberży dostał napadu, poczęto uderzy®
głową w kamień tak nieszczęśliwie, że wyzioną)
ducha na miejscu.
;
ią
Mysłowice. (Samobójstwo.) W nocy na 28-g<4
bbi. odebrał sptfe życie przez powieszenie robotnik
Józef Parkitny. zamieszkały w! Mysłowicach przyj
ul. Kopalnianej nr. 5, dOm sypialny. Powód aa mor
bójstwia był tjrak pracy; f środków do życia. Zwłoj
ki odstawiono do kostnicy Spółki brackiej.
Wielkie Hajduki. (Uduszenie swej chlebodaw*
czyni.) Dnia 25. bm. udusiła służąca Marjia Mmi
Uch swą chlebodawczym? Lesy Paulinę, ząm. Wi
W. Hajdukach przy ul. Krakowskiej nr. 1. Powód
narazie nieznany. Sprawczynię areąztówano. ;

L

\\

dce. dnia 30 marca I9Z4 r.

UÄZHTA ROBOTNICZA

iwietocsilowije. (Zabójstwo.) Dnia 25. h. lm
, , -f Fd ward Grzegorczyk z Świętochłowic przez
n/'-vic pięścią w głowę Józefa Niemczyka
z
t ^^0ChIowie. Powód była sprzeczka pomiędzy
Sprawcę aresztowano i odstawio^^Prokuratury przy Izbie Karnej w Króle w„pije Hucie.
5 .Łaziska Górne. (Nieszczęśliwy wypadek.) Dnia
,7 bm o godz. 4,30 został górnik Paweł Kosma
' irudmóny na kopalni „Prinzen“ w Łaziskach G.
spadający węgiel zasypany, wskutek czegoi
śmierć na miejscu. Wymieniony był żoi osisrocił żonę i 1 dziecko.
Paruszowiec (Morderstwo.) Dnia 25. bm. okolo godz. 21. zastrzelił robotnik Ryszka Wilhelm
fparuszowca z swej fuzji robotnika Toma szła
nowsza, oraz ranił ciężko ścigającego go st.
nosi policji wojew. Wranikaj i robotnika Oroborza.
powód do wyżej wymienionego czynu była sprzecz
]ia na tle polityczncm pomiędzy Ryszką ; jego kokgami.

Z DALSZYCH STRON.

Szpandawa około Berlina. (Nie mogła wy'mit swego dzjęcka.) W u cdzielę pop o i. w S 'pan
dkwie przy Ncudorfersłr. stała na rogu ulicy ja
kaś kobieta z zawiniątkiem; poa pachą Po jakiejś
c;lwili zaczepiła ona ju zachodzącą tamtędy
mics/lenkę Szpandawy. prosząc ją żeby jej zawiniąt
ko potrzymała • bo jej się niedobrze zrobiło
i
•niusi wejść do bramy. Kiedy po dłuższej chwili
kobieta po zawiniątko się nie zjawiła, pani owia
zajrzała do paczki i zobaczyła śpiącego bardzo po
rządnie ubranego, niedawno narodzonego chłop
czyka
Do Kaftanis/ka dziecko miało przypiętą
kartę, na której wyphane było co następuje: ,,Nie
mogę.dziccka swego wyży wić ani nic mogę go do
;.wody‘wrzucić, Zdaje się na łaskę Boga Dziecko
urodziło się 22. lutego o 11. rano i nie jest nig
dzie meldowane. Nieszczęśliwa matka.“
Policja
oddała dziecko do przytułku poszukiwania mat
ki njf odniosły żadnego rezultatu.

88868

latemlarzffe zebrań

Bamrośf Rady zal®$©we!

Zebranie C. Z. 6 w M. Dąbrówce

W niedzielę, dnia .30, marca br. zwotefe
C. Z. 6. wszystkich Radców załóg. Wog. Si
na kongres Rad załóg, do Katowic na salę
Tivoli ulica Kościuszki o godz. 10 do poi.
2 powoda bardzo ważnych spraw gest pożą
dane, żeby się Radcy załóg, z Innych orga
nizacji na kongres stawili. Członkowie C.
Z. ©. powinni swoich kolegów na kongres
zaprosić
Wobec tego wszystkie zebrania C. Z. €,
zgłoszone na 30. marca wypadają.
Zarząd 6. Z. <3.

odbędzie sie w niedz-.-cip. jdnia 30. bm. no yoł.
po zebraniu członkows kiera „Przyszłości“ u p.
Achtelika Stawienie się każdego członka
jest
pożądaneini. Książeczka członkowska legitymuje.
Zwołujący.

Baczność i

EaglewnlM

Baczność!

W niedzielę, dnia 30. bm: odbędzie się po
siedzenie wszystkich Zarządów naszych1 organiza
cji w lokalu p. Hanusa o godz. 6. popoł. Zaprasza
się następujące Zarządy: PPS., CZG„ Z w. Me
talowców i Zarząd „Strzelca“. O punktualne
i
kompletne stawień: się wymieni cnych Zarządów
uprasza
Zwołujący. ,

Baczność „Strzelec“ w $aąlewnlkacłi!
W niedzielę, dnia 30. 3. br. zbiórka oddziału
Strzeleckiego o godz. 4 popo>. w lokalu p. Jońce.
Sta wic i.ic się wszystkich Strzelców na przeznaczany
czas jest pożądane.
Komendant oddziału'.

Baczność „Strzelec“ w SwlętociiSowłcacti,

W*##"

Robotnicze Stow. Spoi. „Przyszłość”
Mała Dąbrówka.
W niedzielę, dnia 30. marca br. o godz. 3 'po,
poł. odbędzie się ;tt p. Achtelika zebranie1 członu
kowskic Wstęp tytko za okazaniem karty legity
macyjnej.
i
'
' i;"; i ,
Referent tow; Wojciechowski.
Zarząd.

Robotnicze Stow. Spoż. „Przyszłość” Dąb.
W niedzielę 30. in area br. o god'z. 1 i pół po
południu odbędzie się u p. Czupryny zebranie człon
kowskie Wstęp tylko za okazaniem karty legitymacyjnej.
Zarząd.
Refercnć tow. Wojciechowski.

Baczność „Siła“ Siemianowice,

Za iziat polityczny i fcljeton odpowiada Stav/ilc Henryk, Kaiowv
Za korespond! i dział potoczny od now. B. Nowak, M. Dąbrów.; .<
— Drukiem i nakładem fdzefa Bi niszkie wieża w Katowirnsb

W niedzielę, 'dnia 39. bin. odbędzie sic ze
branie Sto*. Młodz. Rob. „Sita“ na sali p. Przy
były W Siemianowicach ul. Wandy 52. Punktual
ność wszystkich członków pożądana. Referent kol.
Majer.
Zarząd.

Baczneść robotnicy huty „Silesia8*
w Parilszowcu.

W wtorek 1. kwietnia b. r. o godz. 5 po
$0ł. odbędzie się posiedzenie Komisji Pracewej. Proszonl są ttow. Maclsaf, Brzęczek,
och, Malnka 1 Cieplak z Ża®ł. Dąbr.
.
. Wlechnła, przew.

a**»W

Odprawa komendantów obwodu Świętochło
wic U i 2 go w niedzielę 30. marca o godz. 10 przed
południem u p. Fojcika w Świętochłowicach ul. By
tomska.
'ir
• !
Nieobecni będą pociągnięci do odpowiedzial
ności.
Kom: Obwodu A. B.

-.*.............------.' ............................ ....-..■!" ..... ...................

Baczność członkowie Komisji Prasowej!

Nr. 73

W dniu 3. kwietnia odbędą się w naszej fa
bryce wybory do rady zakł.
Lista CZZP. ma
numer 2 rozpoczyna się: Józef Żyła, Paweł Pod
leśny itd., na którą to wszyscy robotnicy powin
ni głosować.
Towarzyszy, mężów zaufania jest
powinnością przeprowadzić intenzywną agitację,
gdyż. od tego zależeć będzie zwycięstwo nasze, roz
wój organizacji, jak i w ogóle pusze warunki w
fabryce.
Rm:
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Dział iaseratowy

-

__________________________ ______

JL

(Za dział inseratöxvy Redakcja „Oaz. Rob.“ nie odpowiada)
Colosseum - - Katowice — ul. 3. maja 7. Dyrekcja nie
oszczędziła kosztów i trudu, aby nabyć tak znakomity film jak
„Fetty w podróży“. Humor ou początku do końca, -y Dalej
wystawiać się bęużie na ekranie r.zósta. i ostatnią cześć z Go!*
jatem Armstrong w tytułowej roli Nareszcie zdemaskowany'.
Muzyka zupełnie zastosowana do filmu, uprzyjemnia pobyt w i*
dzom w teatrze.
Teatr Świetlny Kammer, Katowice, daje od piątku, dum
28-go do poniedziałku 31-go b. r. olbrzymi podwójny program,
Wyświetlana będzie trag^lia z Rosji Bolszewickiej p. t. „Ko
rowód śmierci". Obraz w 7 aktach. W rolach głównych pier
wszorzędni artyści filmowi. Do lego film z Lily Ccogan, sio
stry. sławnego artysty Jackie Coogan, p. t. „Dzieci w poszuki
waniu z rodzicami“. Każdą niedzielę odbywają się przedstawie
nia dla uczni szkolnych. (Popatrz ogłoszenie).

«v * - m>$“

i

W.

•V

M

na górnośląski okręg przemysłowy
spółdzielnia zapisana z ©graniczoną odpowiedzialnością.

odbędzie się

•

w Mysłowicach, na sali pani Köhler, w niedzielę, dnia 6-go kwietnia 1924 roku
:

(

o godzinie 2 po południu.
z następującym porządkiem dziennymi

1. Odczytanie protokółu z ostatniego Walnego Zgromadzenia.
2, Sprawozdania:
a) Zarządu i odczytanie rachunków rocznych
b) Rady Nadzorczej, zatwierdzenie rachunków rocznych i udzielenie Zarządowi absolutorjum.
3 Zmiana statutu.
4. Sprawozdanie ź rewizji urzędowej.
5. Podział nadwyżki.
6. Wybory uzupełniające:
a) do Zarządu
b) do Rady Nadzorczej.
7. Przystąpienie do związku rewizyjnego »Proletariat1 v; Krakowie.
8. Rozmaitości.

W glosowaniu udział brać mogą tylko delegaci wybrani na zgromadzeniach w poszczególnych filjach.
Za legitymację służy książeczka członkowska i mandat wystawiony przez Zarząd,
Mała Dąbrówka, 15-go marca 1924 r.
Za Zarząd:

Adam Wojciechowski, prezes.

Za Radę Nadzorczą:
Jón ef Wiech uła, przewodniczący.

§

Teatr świetlny Kammer

Ä

Uwaga 1

©

Uwaga!
Ważne dla odsprzedawców

§ Nowo otwarty skład
Od piątku 28. do poniedziałku Si. marca for.

Nasz olbrzymi podwójny program

1756

Wielki film

pod firmą:

5 Heller i Rosęnzweig, Katowice,

Korowód śmierci
/ 766

6

Obraz w 7 aktach podług Maksim Chrumów
gg

Tragedia z Rosji bolszewickiej.

poleca hurtownie:
Pończochy, trykotaże, rękawiczki, bieliznę, nici, wełnę
oraz wszystkie towary w zakres ten wchodzące. ::

«»aaaaaaaaaaaaaaa

Najlepszy film od innych tego rodzaju, które dotychczas były wyświetlane
|

Mh oMenMih I irawże

W rolach głównych:
Olga Tschechowa, Jdhamies Ulemami» ęteSnrttck,
Kompers, Olga Engel, Schletfow etc.

BACZNOŚĆ!

BACZNOŚĆ!
Udzielam nadal na

i
SPŁATY
Dzieli 10 posziiniu za rodzKami
Do tego:
Film pochodzenia amerykańskiego z Lily Coogan

Poszwy, fartuchy, płótna na ręczniki, Inlety I prześcleradia, materiały na nbranla, kostiumy, suknie, płaszcze 1 blusMi,
szewioty, popellny, czysta wełna, Alpacca, Frotte, sukna, kamgarny,j
................. ..............
gabardyna i cowercol.

W roli głównej: siostra sławnego Jackie Coogan, najmniejsza i naj
młodsza artystka świata.
Każdą niedzielę o godz. 11. przed południem przedstawienie
dla uczni szkolnych.
Ceny miejsc: 300,000, 600,000, 1,000.000 mkp.

InMajmn nas pafaMzajij, II mazana nasza las! najlepsza na ntlalsia.

ABRAMOWICZ
Królewska Huta uMca Wo1?,6.ciPi"lro4

f

Wykazy osobiste przedłożyć.

Wykazy osobiste przedłożg

Najtańsze źródło zakupu

mmm

różnych

§ 2III 3 j (318 ll i 6
ililo
liilmmii

w firmie

„TKANPOL“
Król. Huta, Jagiellońska 4.

iiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiii
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Czytajcie I rozpowszechniajcie
W“ „Gazetę Robotniczą“ “13

kkkkkkkkk
Zastępstwo Generalne

„MERGES“, Ska. Akc
Katowice, ulica Marjacka 8.
Telefon 250 i 34.

,ira

Hamernia neta aa miam
Dostawiam w najkrótszem czasie w wzorowym wy
konaniu garderobę męzką na miarę w najwykwint
niejszych gatunkach i podług najnowszych żurnali.
Jednorazowa próba przekona najwybredniejszy gust.
Stale na składzie najmodniejsze materjały, które
-x» odsprzedaję po cenach konkurencyjnych, o».

Telefon 250 i 34.

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

Zniżka cen!

*

Telefon 1140

Zniżka cen!

POLJAJ“

Właściel:

I Mo? I Stel

KATOWICE otiÄl

Jak długo zapas starczy, sprzedajemy w naszej filji ulica 3-go Maja 21 codziennie

świeże wiejskie jaja 8 sztuk za miljon mkp.
'—""

......... - Odsprzedawcom znaczny rabat! =====

|

łanio i dobrze banale sie kapelusze i

!! Korzystna ohazia zakupu ü

i czapki

Na spłatę!
Trykoty I bluzki, Wełniane
laczki 1 kamizelki dla nie
wiast, mężczyzn 1 chłopców
Ubrania męskie, płaszcze
męskie tatowe I gumowe.
Materiały na suknie, inlety,
poszcfawy, Itnony, Płótna na
fartuchy, Welnry, Ceraty,
Frote, Linoleum (chodniki)
i firanki (madras).

dla panów i dzieci oraz wszelkie artykuły
męskie jak również czapki dla wszystkich
urzędników państwowych i szkół wyższych

FR. JÓZEFOSKl
ulica 3-go Maja 13.

KtfifoWlC©

Dzierż. Karol Puchalla.

g

■

r

KATOWICE, RYNEK 12. i
1337

CUKIERNIĘ

RESTAURACJĘ

WYDAJE OBIADY, WIECZERZE,
CIEPŁE 1 ZIMNE POTRAWY O
KAŻDEJ PORZE

DOBRZE PIELĘGNOWANE PIWA,
KONIAKI, WÓDKI i WINA.
SMACZNE PRZEKĄSKI-

RZETELNA

RZETELNA

I

SKORA

Od piątku 28. ir.arca
do poniedziałku 31. marca

(Schellfische)

Dzierż. Karol Puchalla

POLECA SZANOWNYM RODAKOM

Pomuchle

fcupacze

MONOPOL PI LSI

crsTCirrrsETrmrrmrnTmvtrrtxTrnrntrrmTTTTraxTTmTrmTkTnTnrrnr^

COLOSSEUM

w skrzyniach po 5, 7 i 14 funtów.

[ft]

C1IIER1I91 lESTlIlieiH „CElIlli

Codziennie świeże

szwedzkie, norwedzkie, Mäkele

ulica 3-go Maja 13.

©

ulica Mickiewicza 18.

(Bücklinge)

Katowice

#

Erwin Zimmermann
ulica Mickiewicza 18.

»55

OBSŁUGA

I

SKORA

OBSŁUGA

17«

ulica 3-go Pfa|a

Fatly!

Fatty i

Słowackiego 15

Fatty!

Burchardt

Paweł

Najlepszy komik czasu
obecnego w wesołej
farsie p. t.
nn

/

dawn. Max Manu

Katowice
Stemple datowc, Numeratory,
poduszki i farby

6 wesołych aktów, salwy śmiechu.

w skrzynkach po 15 i 27 funtów.

Sproty
m3

Oprócz tego

w szóstej i ostatniej czę_c

Każdy Czytelnik

w 3-funtoWych skrzynkach.
p

Śledzie pieczone

Niesłychana sensacja, wesoła gra.
0 wielkich aktów.

w puszkach 8-litr. następujących gatunkach:
Kotwica (Anker) / Klara / Havesta / Latarnia morska
(Leuchtturm) / złoto morskie (Meergold) / Pick Fein
Korona morza (Meerkrone) / złoto jeziora (Seegold)
Löwenbrand i Zorza północna (Nordlicht)
poleca

Najlepsza orkiestra na miejscu.

Wędzarnia Siedzi

Karol Wrzeciona
Fabryka konserw ryb

Katowice, ul. Marjacka tylna 9b.
Telefon 1553.

„Gazety Robotniczej“ ma
obowiązek Jednania swemu
pismu nowych czytelników,
dla dobra sprawy robotniczej

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

Po ukończeniu budowli polecamy

po najtańszych cenach dziennych

wszelkie

inlrnnti 1111011
gramofony
w najrozmaitszych wykonaniach

AFISZE

(lilii nienowe
jak wszelkiego rodzaju

szybko i gustownie
tanio

lyitta x up. osp,

MafoioltB, ul. Paiłi s

dostarcza wprost z wagonu |

Piwo Tychowskie |
Jasne I ciemne oraz

Okocimskie
1761

1735

płyt
wykonuje

Przy
wszelkich
zakupnach
prosimy
uwzględnić
ogłaszają
cych
w Gazecie
Robotniczej

w olbrzymim wyborze.
Oględziny każdego czasu dozwolone!

Zakład muzyczny ,6EMA‘
Właśc.: O. Marek

KATOWICE, ul. 8-go Maja 19.

Alojzy Hoffmann
Mleczarnia i handel masła.
Stawowa 17 KutOWICe Stawowa 17
—..- .................. ...... ................

.

...........

Najtańsze źródło zakupu |

masła, serów i jaj.

1'

Maftańsze 1 nafsolidniefsze źródło zakupu! *
Rynek #

vm aaferlHc

poleca

jak Kamgarny, Covercoaty i i

p
i765

Wielki wybór materiałów bawełnianych.
Specjalny dział przy borów krawieckich.

SETS'
Si

61 %'s»

wa
{*2u*i
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Solidna obsługa!

n i ż s z e e e na y!

Bq

PAAMtAAAAAAAAAAAMAMAl! ED^^TOmmaXOl

Min© Teals* Apollo, Mat©wies

pierze ifnchl

<4

sku&aue 1 meskiifoaae, sacae, czyste
J
prochu l puszyste*.

1 ►

i

Od wtorku, 25. marca do 31. marca br. włącznie

Inspektorat Poczt
Telegrafów w Katowicach

rozpisuje rozprawę ofertową na 7—8 tysięcy
egzemplarzy spisu abonentów telefonicznych
swego okręgu wedle warunków specjalną umową
linditowa i tiamastowa.
objąć się mających.
Inspektorat Poczt i Telegrafów zastrzega so
bie wybór firmy drukarskiej bez względu na
w znanych dobryęh gatunkach z dobrymi poszwami
cenę i warunki wykonania.
dla wypraw Ślubnych, sypialni i szpitalów.
Wobec tego, że wartości dostawy nie mo
żna z góry ustalić baz określenia warunków
urnowy, dlatego zechcą oferenci zgłaszać się
tylko w dobrych jńkościach.
w Wydziale Technicznym Inspektoratu Poczt i
Telegrafów w Katowicach, ulica Słowackiego
nr. 11 (1. piętro drzwi nr. 10) po bliższe szezegóiy i objaśnienia w godzinach urzędowych t. j.
na obuch stronach najlepsza satyna jedwabna.
pomiędzy godz. 8J/a a 15-tą.
Po uzyskaniu potrzebnych danych nadeślą
refldctauci oferty z dołączeniem próbek papieru
drukarskiego, mającego się użyć do druku spisu
w dobrym i najlcpszem wykonaniu
1754 |&> i próbki papieru kartonowego na okładkę, oraz
z podaniem osobno kosztów papieru, i osobno
kosztów robocizny w złotych polskich równych
frankowi waloryzacyjnemu, przyczem również
najlepsze gatunki na kołdry dziecięce, także
należy podać termin dostawy.
Oferty należy nadsyłać w kopertach zamknię
Msteaee i Piernaty (Unterbetten).
tych i zalakowanych z napisem „Oferta na do
iiygieniczne czyszczenie pierz«.
stawę spisów "abonentów telefonicznych do
L. dt: 111/9309“ pod adresem: Inspektorat
Poczt i Telegrafów w Katowicach w nie
przekraczalnym terminie do dnia 5-go kwietnia
1924 r. do godz. 12-tej w południe.
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<g BSF* Ołatka bielizna na łóżka
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^ ##»" Gotowe pościele

Oliver Twist
8 aktów ze słynnego romansu Karola Dickensa.
Osoby : Oliver Twist, Jackie Coogan - V. Bümble, dyrektor, James Marcus
— Mr. Soverberry, przedsiębioroa pogrzeb, Nelson Mac Dowell — Edward
Lcefort, przy rodny brat Obvera, Carl Stockdals — En gin, stary paser, Lon
Chancy - fehl Sikes, włamywacz. George Siegmann — Nancy, jego żona,
Gkidyg Brockwell — Mr, ßrowulovv, amator dob. książek, Lionel Bal mer til
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% SPUT Gotowa bielizna na łóżka

^ IW" Kołdry wełniane

Miłość i zimna woda

Materace reformowe

Maks Neumann, Katowice
Specjalny interes wyrobów do łóżek.
<ą ul. 3-go Maja 17 (Grundmańska)
<0 Telcfen ISO).
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•<§] Pozam icjscowej klijenleh zostaną towary
dobrze opakowane.
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Pirsy wszelkich saka pach pro
simy uwzględnić ogłaszających

Początek punktualnie o godz. 4 po po*., w niedzielę i Śwki.-t o
godz.3 po poi. — Uwaga: Zmiana programu we wtorki — Sala
dobrze ogrzana.—Nowa dyrekcia poleca sie łaskawym względ. pub).
Przedstawienie dla dziatwy szkolnej w niedzielę o gedz. 11 rano
Ostatnie przedstawienie o gokz, 8.15

Uwaga:

w krótce W

„Tajemnica Paryża“.
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I. Sellemn Ustni
Mysłowice

Rysiek 21-22

polecam mój bogato zaopatrzony

skład kapelnszg t czapek
dla mężczyzn i dzieci

linie, Mii, liii puli 11.

w „ Gazecie Hobolstte®!**,
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l Baczimść !

w Nadeszły I
przy Bielskiej Składnicy Wyrobów Sukiennych

najtaniej wszelkie

ubrania,
ebiiwie
bieliznę
iSforfe 6?tóraakł
Hemu

Katowice
ąiica Młyńska nr. 13
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SieHsfp. n li i
TELEFON 1487.

Wielki wybór w najnowszych kamgarnów letnich dla ubrań
damskich i męskich. — Suknie w wszelkich kolorach dla ubrań
damskich i płaszczy. — Gabardyna dla paltotów letnich w
wszelkich kolorach i najlepszej jakości.

Młyńska 9.

Sprzedaż
ubiorów,

bucików,
płaszczy

ulica Młyńska nr. ?•
1758

dzwyczaj tar *e ceny fabryczni# 2

pytajcie

Krawcy i od^przedujący otrzymają na życzenie wyborną kolekcję wzorów i udzielamy rabatu i kredytu.

Kto (lue
coś kupić
lub

sprzedać
niech ogłosi

Dla robotników i urzędników bardzo korzystne warunki spłacania w ratach od 6 do 8 tygodni.
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Zwiedzenie składu bez przymusu kupna.
—
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TELEFON 1487.

Wielki wybór w manszestrach, struksów i wszelkiej przynaleźytości jak i w towarach bielizny, niebieskiego płótna etc.

irez*
pewszechiiajcie
»Gazetą
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Muzyka: kwintet kapelmistrza S. Spielmanc.
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1683

Założone 1870.

1730 '

Amerykańska groteska w 2 aktach

UST" Kołdry na wózki dziecinne jj^
Kołdry puchowe

^

ulica Poprzeczna 19.

Telefon 21-68.
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