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CODZIENNY ORGAN POLSKIEJ PARTJI SOCJALISTYCZNEJ
ABONAMENT: Miesięczny

W ekspedycji i na poczcie 2.50 ZŁ, w agencjach w
...........
.......... — Katowicach i na prowincji 2.89 ZŁ, pod opaską w Polsce 4.00 ZŁ.
zagranicą 6.00 ZŁ — W razie wypadków spowodowanych siłą wyższą, konfiskaty,
przeszkód w zakładzie i t. p. wydawnictwo nie odpowiada za dostarczenie pisma, a
abonenci nie mają prawa domagać się niedostarczonych numerów lub odszkodowania.

REDAKCJA przyjmuje interesentów od 11—13 godziny.

Rob XXX.

Katowice, wtorek, 17. marca W2&

Wyrób krakowski stal się
prawomocnym.

z

ADMINISTRACJA czynna od ^—17 godz. bez przerwy
===== RACHUNKI PŁATNE CO PIĄTEK. =

TELEFON Nr. 1150
Konto czekowe: P. K. O. Katowice Nr 300 908

Za zwrot rękopisów redakcja nie odpowiada

Sr. 62.

OSMÄ ÖÖEÖ iZEM; Wiersz petitowy lub i ego miejsce 15 groszy, w tekście
——
..—— ------- — pod kroniką 25 groszy, nekrologi 15 groszy, dla poszu
kujących pracy 50% rabatu. — Za terminowy druk ogłoszeń administracja nie
odpowiada. — Ogłoszenia nadane do administracji po 9-tej rano 10% podwyżki.
ADRES: „GAZETA ROBOTNICZA“ Katowice, ulica Teatralna nr. 12.

Jak wiadomo obwienieni o udział i organizowanie
głośnych zajść listopadowych w Krakowie nasi tow.
posłowie dir. Marek, dr. E. Bobrowski, Stańczyk, oraz
cały szereg innych — zostali wyrokiem Sądu Przysię
głych w Krakowie uniewinnieni. Przeciwko temu spra
wiedliwemu wyrokowi prokurator, który oskarżał na
szych towarzyszy, wniósł zażalenie nieważności do
Sądu Najwyższego w Warszawie. Sąd Najwyższy
rozpatrywał przed ki ku dniami skargę prokuratora i
postanowił ją odrzucić, a wyrok uniewiniający za
twierdzić.
W dniu 5. marca przewodniczący senatu w Są
dzie Okręgowym Karnym st. sędzia okr. p. Księski,
otrzymał już od Sądu Najwyższego akta rozpraw li
stopadowych.
Sąd Najwyższy zarządził wykonanie wyroku jeno
10 do sześciu zasądzonych za kradzieże
podczas
zajść. Dwóch z nich, a to Antoni Sułoziewski i Mie
czysław Batko otrzymało podwyższony wymiar ka
ry, zaś co do dalszych czterech utrzymano karę wy
roków ą. Batko na podstawie noweli do ustawy
karnej przerwał karę, celem poratowania zdrowia.
Usiłowano skonstruować sztucznie i wmówić w
Dpinję publiczną potworne oskarżenie, jakoby PPS.
uknuła spisek, jakoby rozporządzała jakąś zorgani
zowaną bojówką, jakoby uplanowała bunt i roz
ruch. Aresztowano sto kilkadziesiąt osób, z których
wiele przesiedziało długie miesiące w więzieniu śledczem; inscenizowano masowy proces, jakiego podob
nego nigdy i nigdzie dotąd w Polsce nie było. Posta
wiono przed sądem przywódców krakowskich PPS.
Zażądano od Sejmu wydania posłów socjalistycznych
dr. Marka, dr. Bobrowskiego i Stańczyka; dwóch osta
tnich Sejm wydał, ale okazało się, że dra Bobrow
skiego niema o co oskarżyć; natomiast posła Stań
czyka — z pogwałceniem nietykalności poselskiej —
oskarżono o co innego, aniżeli Sejm zezwolił. Ogó
łem 58 ludzi postawiono, jako oskarżonych, przed
sądem przysięgłych. Przez dwa miesiące — czerwiec i
lipiec — toczyła się jedyna w' swoim rodzaju, bezprzy
kładna rozprawa, na którą zwrócone były oczy całej
Polski. Użyto wszelkich dozwolonych i niedozwolo
nych środków, żeby doprowadzić do zasądzenia. Pra
sa chjeńska — wbrew wyraźnemu brzmieniu usta
wy — swobodnie i bezkarnie robiła codzień nastrój
dla oskarżonych nieprzychylny, przekręcając sprawo
zdania, siejąc kłamstwa i potwarze. Prokurator Sozański „obrabiał" przysięgłych, a przewodniczący try
bunału Markiewicz konsekwentnie grał rolę prokura
tora, prowadząc rozprawę w zdumiewająco stronni
czy sposób, z powlzdętem z góry uprzedzeniem, które
gwałtem usiłował narzucić przysięgłym. W razie wer
dyktu zasądzającego groziło razem mniej Więcej tysiąc
tot więzienia ludziom niewinnym, których posadzono
na ławie oskarżonych jedynie za to, aby dogodzić śle
pej żądzy zemsty. Chciano złamać PPS. chciano jej
przywódców wsadzić do kryminału, chciano postrach
rzucić na klasę robotniczą.
Ale rozprawa, wykazała ponad wszelką wątpli
wość, że wszyscy mężowie zaufania PPS. działali w
dniu 6. listopada W pełnem poczuciu odpowiedzial
ności moralnej i politycznej, że im zaWdzięczyć na
leżało, iż tragedja nie przerodziła się W katastrofę, a
Sdyby władze były usłuchały ich rozumnych i uczci
wych nalegań, nie byłoby wogółe doszło do tragedji.
Tę prawdę usiłował przewodniczący zaciemnić i zbagotelizcv, ać.
Wszystkie zakusy, Wszystkie sztuczki okazały się
daremne: przysięgli większością głosów, a w wielu wy
padkach nawet jednogłośnie zaprzeczyli pytania o bunt
i rozruch i uwolnili oskarżonych, uwolnili polską par*)§ socjalistyczną od tego potwornego oskarżenia!
Werdykt przysięgłych odbił się radosnem echem W
sercach całej klasy robotniczej. Ale wywołał atak
Zaciekłości po stronie chjeny. Nie dała, ona jeSeeze za
wygraną. Wszystkie swoje nadzieje skupiła na za
paleniu nieważności, wniesionem przez prokuraturę do
adu Najwyższego. Gdyby Sąd Najwyższy był zniósł
yrok uwalniający, prokuratura byłaby nadała oskąr^enm kwalifikacje z innych paragrafów, tak, aby
skarżonych postawić nie przed przysięgłych, lecz
Lu. zwykłe trybunały orzekające, — a wtedy los
Wi f^yeh byłby niewątpliwie taki, jak owego Leekiego, którego nie dołączono do głównego proSu o zajścia z 6. listopada, lecz osobno postawiono

O nienaruszalność granic Polski.
Tytaniczna manifestacja ludu śląskiego.

Wczoraj, w niedzielę dnia 15. bm., odbyła się
w Katowicach olbrzymia demonst acja protestacyj
na przeciw zamierzonemu przez Ni mcy zam chov/i
na zachodnie granice RzeczypospoTej Polski-j, ma
jący na celu oderwanie Górnego Śląska,«Pomorza i
Gdańska od Rzeczypospolitej Polskiej.
Przebieg manjfastac'i był imponujący. Wielo
tysięczne rzesze ludu polskiego obojga płci zdążały
już od samego rana pociągami lub pi szo na plac
Andrzeja do Katowic przy dziarskich marszach wy
grywanych przez wiele orkiestr.
W ma i tae'i
wzięły udział wszystkie bez wyjątku stronnietwa
polityczne, związki zawodowe, sportowe, k liuralno-oświatowe i orgari acje społeczne. W pocho
dach niesiono setki sztandarów oraz «tabliczki z na
pisami. zwracających się w ostrych i stanowczych
słowach przeciw zbrodniczym zamiarom szowinisty
cznej
polityki
Niemiec.
zakłócającej
pokój
światowy. Po zgromadzeniu się mani’e tantów na
placu Andrzeja, który nie mógł pomieścić olbrzy
mich tłumów, wyruszył przeszło godzinę trwający
pochód na rynek, gdzie w południe na znak sygnału
z'pięciu trybirn wygłosili przemów ienia przeciw wi
ch rzycielskiej polityce niemieck marszałek Wolny,
poseł tow. Bini'szkiewicz, pos. tow. Cza jor, tow.
Kossobudzki, senator Kowalczyk, posłowie Ryba-z
Brzuska, Grajek. Kędzior, Sosiński, red. Przybyła,
pp. Grzesik, Zogoła. Dr. Zachenter i Duli 1. —
Przemówień wysłuchali manifestanci z naprężoną
uwagą. Gdy mówcy zakończyli swoje prz mówie
nia, wyrwały się z piersi dziesiątek tysięcy ludu
śląskiego długotrwaiące okrzyki na cześć Rzeczy
pospolitej, prezydenta Wojciechowski go i wolne
go Górnego Śląska. W końcu z zapałem odśpie
wano hymn: ,,Nie damy ziemi, skąd nasz ród".
Wielkie wrażenie wywołały także wspaniałe
demonstracje protestacyjne w Tarn. Górach i Rybni
ku. W Tarn. Górach przemawiali pp. Będkowski,
Janicki, Syler, Bronze! i Dr. Hager. W Rybniku
tow. pos. Mokry, pp. Niżanowski, Gwóźdź, Baldvk
i Prus.
Manifestacje te wykazały, że naród polski nie
będzie szczędził żadnych ofiar w walce o swą wol
ność.
Ma wszystkich wiecach demonstracyjnych przy
jęto entuzjastycznie następującą

Rezol uc j ę:
Wskutek now>ch zakusów niemieckich odebrania
Polsce Górnego Śląska i Pomorza; wyrażonych w,
nocie gwarancyjnej Rządu niemieckiego do Rządów
mocarstw sprzymierzonych — zebrani dnia 15. marca
1295 na ogólnych wiecach narodowoych na rynkach1
w Katowicach, Rybniku i Tarnowskich Górach, zwoła«
nych przez wszystkie stronnictwa polityczne, zwią
zki zawodowe i organizacje społeczne, — obywatele
Górnego Śląska, ziemi odwieczhej polskiej prote
stują jaknajenergiczniej przeciwko temu zamierzo
nemu gwałtowi wobec naszego Państwa, oświad
czają uroczyście, że lud śląski nie zgodzi się nigdy
na jakiekolwiek naruszenie granic Polski i wszelkimi
moożliwymi, a więc i zbrojnymi środkami bronić bę
dzie całości Ojczyzny. Nie podda się nigdy pod no
we jarzmo niemieckie i <k> ostatniej kropli krwi bronić
będzie swej wolności i jedności z Macierzą.

Akcja posłów PPS. 1 działaczy zawo
dowych w sprawie bezrobocia
1 redukcji w Zagł. Dąbrowskie®.

tym przedsiębiorstwie ,n!e będą zredukowani.
W
sprawie kopalni „Soiway" udało się zatrzymać dal
szą redukcję.

Na wieść o masowych redukcjach robotników w
kopalniach, oraz zamiarze zatrzymania bezrobotnym
zapomóg, nasi towarzysze posłowie natychmiast inter
weniowali u poszczególnych ministrów i rządu.
Tow. posłowie Cupiał i Stańczyk w sprawie prze
dłużenia zapomóg interweniowali u dyrektora Fun
duszu Bezrobocia p. Szubairtowieża. W sprawie wydalań robotników', a zwłaszcza z kopalni Renard i
„Soiway" tow. poseł Cupiał interweniował u p. mi
nistra pracy Sokala, oraz w" tej samej sprawie tow.
poseł Stańczyk interweniował w ministerjum prze
mysłu i handlu i spraw' wewnętrznych.
Niezależnie od powyższych interwencji Sekretar
iat Okręgowy Centr. Związku Górników w Dąbrowie
zwołał w Sosnowcu w Inspektoracie Pracy konfe
rencję W sprawie redukcji.
Na konferencji obecni byli poseł Cupiał, sekretarz
okręgowy CZG. Bień, oraz tow. Radek. Inspektor
Pracy p. GaJlot oświadczył, że doceniając ciężką sytu
ację, robi co jest możliwe, ażeby zmniejszyć ilość re
dukowanych. W sprawie „Renardu" zostało ustalo
ne, że robotnicy, którzy dłuższy czas pracowali w

Protest narodowy w Warszawę!.
Warszaw a, 15. 3. (AW) Dzisiejsza mani
festacja przeciwko propozycjom niemieckim, zmie
rzającym do rewizji granic polskich, miała prze
bieg imponujący. Odbyła się ona we wzorowym'
porządku, niezakłócona przez żadne incydenty.
Warszawa, 15. 3. (Pat.) Dnia 15. bm. r*
goflz. 5-ej po poi. prezes Rady Ministrów p. Grab
ski przyjął delegację uczestników manifestacji naro
dowej w sprawie obrony granic zachodnich Rzeczy
pospolitej z prezesem Rady miejskiej Balińskim n?'
czele. P. p rem jer wygłosił przy tem przemówienie,
w którcm oświadczył: ,.Z uczuciem szczerej rado
ści posłyszałem z ust przedstawicieli stolicy zape 
wnienie zaufania do rządu w jego zabiegach w spra
wach obrony granic naszych. Rząd śledzi wypadkü
najbardziej czujnie i ocenia ie ze spokojem. Trakt
tat wersalski jest tylko jeden, i tak on jak i inne
traktatty, wynikłe z wielkich wojen ostatnich, stwd
rzyły obecny stan rzeczy w Europie. Żaden z je
go szczegółów nic może być naruszony bezkarnie*
bez równoczesnego naruszenia podstaw pokoju i
bezpieczeństwa. Stwierdzić należy, że za utrzy
maniem nienaruszalności traktatu stoi nietylko na
sza własna wola i siła, ale i wola .i siła innych
państw europejskich, stoi nasze prawo i europej
ska racja stanu".

Dymisja wicepremiera Tbuguffa.
Warszawa, 15. 3. (AW)
Thuguttt podał się do dymisji.

Układ włosko-polski.
Rzym, 15. III. (Pat.) Izba przyjęła dziś pro-,
jekt ustawy w sprawie układu włosko-polskiego.

Francja zadowolona z Konferencji
Rad? Ligi Narodów.

Paryż, 15. 3. (Pat.): W wywiadzie z przed
stawicielem „Figaro
Biiand wyraża zadowolenie
z dzieła, dokonanego przez ostatnią sesję Rady
Ligi Narodów i stwierdza, że mimo niepowodze
nia protokół wychodzi znacznie wzmocniony dzięki
uregulowaniu wielu ważnych i trudnych proble
mów, dotyczących protokołu. Briand stwierdza,
że proponując obowiązkowy arbitraż we wszyst
kich zatargach, Francja stała się szampjonem Uei
Ligi Narodów i wyrazicielem przekonań Małej Ententy i dążeń Polski, wreszcie punktem stycznym
dla tych wszystkich, którzy pragną pokoju.
iwwiiiimhhiihi

przed zwykły trybunał i — prawomocnym wyro
kiem — zasądzono niewinnie na 5 lat więzienia!
Od sierpnia do marca nad głowami uwolnionych
W procesie wisiał miecz Damoklesa w postaci pro
kuratorskiego zażalenia nieważności, na które obroń
cy odpowiedzieli wywodami pisemnemi. Sąd Naj
wyższy odrzucił zażalenie nieważności, jako bezpod
stawne, — i zatwierdził wyrok uwalniający.
Z uczuciem żywej radości przyjęła klasa robot
nicza to zakończenie bolesnej s jor a wy, która orze-

Wicepremjej

mtimnit—«.aw——ii.... . ...................... ................ ..

szło rok groziła rozjątrzeniem na nowo ran gojących
się i zabliźniających, W miarę, jak zabliźniają się zwol
na ciężkie rany, zadane państwu i
społeczeństwu
przez smutnej pamięci gabinet chjehp-piasta.
Werdykt krakowskich sędziów przysięgłych i wy
rok Sądu Najwyższegoo krzepią i umacniają w naszem miodem państwie praworządnoość, na której
straży stoją i stać będą groby ofiar cywilnych i woj
skowych, niewinnie poległych w dniu 6. listopada 1923»

Kalowke, dnia 17. marca 1925 r.

GHZETfl ROBOTNICZA

Place robotnicze w 1924 r.
„Obniżanie płacy robotniczej jest najłatwiejszym
i najlichszym sposobem załatwienia się z położeniem
(w czasie kryzysu), nie mówiąc nic o tern, że jest to
sposób nieludzki. Równa się to W rzeczy samej prze
rzuceniu na robotników odpowiedzialności za
nie
udolność kierowników przedsiębiorstwa“. Tak pisze
jeden z największych przemysłowców świata, bezprze<smy autorytet Henry Ford.
Jakie nędznie w świetle tej opinji wygląda ze
szłoroczna polityka płac przemysłowców polskich! —
Wszak obok redukcji personelu i przedłużenia czasu
pracy jest obniżka płac robotniczych głównym" środ
kiem walki z kryzysem przemysłowym.
Środek to
„lichy* i „nieludzki“ wprawdzie, ale znacznie
łat
wiejszy od obniżki cen poprzez gruntowne, drobia
zgowe uporządkowanie wewnętrznego życia fabryczne
go. Nie wymaga to ni znajomości fachu, ni nakładu
pracy, a jedynie zimnej bezwzględności, niepomnej,
że jak mówi Ford, „płaca jest koszem z Chlebem i
skrzynią z węglem, kołyską dzieciątek i Wychowaniem
dzieci, dostatkiem i zadowoleniem rodziny“.
Dla
przemysłowców polskich pozycja „płaca“, to jeden
z wielu składników kosztów produkcji, składników,
zmniejszających ich zyski.
W artykule niniejszym pragniemy przedstawić ruch
zarobków W roku ubiegłym, opierając się głównie
na cyfrach urzędowych Głównego Urzędu Statysty
cznego. Zdajemy sobie sprawę z tego, że cyfry te
nie są wiernem odbiciem rzeczywistości i co więcej,
że nim być nie mogą.
Przejdźmy po kolei ważniejsze gałęzie
prze mysłu.
Dla górnictwa węglowego
na Górnym Śląsku posiadamy dane o przeciętnych
zarobkach — ze źródła, które trudno posądzać o
chęć przedstawienia sytuacji robotnika zbyt czarno —
ze Związku Przemysłowców Górniczo-Hutniczych. —
Skorzystajmy z ich liczb! Oznaczmy przeciętny zaro
bek netto (bez wartości węgla deputatowego) w lu
tym 1924 (to znaczy w pierwszym miesiącu ustabilizo
wanej waluty) za sto i oznaczmy drożyznę ówcze
sną także za sto. Porównajmy następnie, kto kogo
wyprzedził, ozy płace drożyznę (wzięto w rachubę
tylko drożyznę żywności), czy też naodwrót
Zarobek
Drożyzna
w zł. wskaźnik wskaźnik
Luty
5,36
100
100
Marzec
5,26
98
97
Kwiecień
5,38
100
95
Maj
5,06
94
92
Czerwiec
4,11
77
87
Lipiec
71
3,81
86
Sierpień
3,84
72
93
Wrzesień
4,08 > 76
105
Październik
4,39 . 84
111
Listopad
4,52
86
117
Z cyfr tych wynika, że drożyzna, zwłaszcza w
ostatnich miesiącach, znacznie prześcignęła zarobki,
«dynie w mieś. od marca do maja daje się zauważyć
skromny wzrost realnych zarobków.
A dodajmy jeszcze wzgląd bardzo ważny: wydaj
ność pracy zwiększyła się W górnictwie w roku ub.
oardzo znacznie. Liczba robotników zatrudnionych w
górnośląskich kopalniach węgla spadła z 148 ty
sięcy w lutym na 100 tys. robotników w październiku,
mimo to wytwórczość z 2111 tys. tonn wzrosła do
2329 tys. ton.

Inaczej ma się
sprawa z robotnikami naftowymi:
Dzięki umowie zbiorowej, gwarantuącej stosowa
nie wskaźników drożyźnianych, zdołali oni uirzy mać przez cały rok swą stopę życiową na równym
mniej więcej poziomie. Niestety stopa to bynajmniej
nie wysoka: wiertacz otrzymuje w styczniu r. b. w
myśl umowy ogółem w gotówce 6,22 zł., placowy 3,40
zł. A Zagłębie Bory sławskie należy do najdroższych
okolic w Państwie.
Dla hutnictwa śląskiego
mamy informacje, jeśli chodzi o zarobki, a nie o
fikcyjne stawki tylko dla rob dnilkióW wykwaiifiko wanyoh. Porównajmy np. przcc ę ne zarobki wykwa
lifikowanych przy Wielk ch piecach znów z drożyzną
i pamiętajmy o przedłużeniu czasu pracy.
Zarobek
Drożyzna
w zł. wskaźnik wskaźnik
Luty
100
100
7,77
Marzec
97
8,16
105
Kwiecień
8,24
95
106
Maj92
98
7,61
87
Czerwiec
6,45
83
86
Lipiec
75
5,83
03
Sierpień
79
6,14
XX rzesień
105
97
7,54
Październik
7,85
111
101
100
117
Listonad
7,77
Los robotnika w hutach staropolskich, to karta
szczególnie smu4na. Dyrekcje ich sly na z brutalnego
obchodzenia się z rouofnikam\ z lekceważenia ;c!h
praw. Przyjrzyjmy się niektórym rzeczywistym za
robkom dziennym“, k‘ćrc potato statystyka Pracy“
za Pol. Zw:ązkiem Hut Żeiaiznych:
Zagłębię Dąbrowskie’
Kwieć. Mai Czerw
Wielkie piece, 1 szmelccrz
3,r,0
4,99
3.19
Wielkie piece, 1 gichciarz
2,70
4,07
2,7
Zagłębię Radomskie:
Kopalnie rudy górnik
4,20
2,83
2,70
Kopalnie rudy transnor.
0,71
0,72
0,75
W przemyśle cementowym
po miesięcznym s rejku musieli się robotnicy zgodzić
na znaczna obniżkę. Dzacne płace orzed i po obn z*
ce przedstawiają się w' sposób następujący:
16—31. 111. Od 1 kwiet.
6,86
5,50
Rzemieślnik 1 kateg.
Placowy
4,54
2,70
Chłopczy i dziewczęta 2,19
l,5o
Obecnie niektóre cementownie zmieniają na wła
sną rękę ustalone w urzędowym protokole ęilace.
Zmiana polega oczywiście na obniżce.
Omówienie plac
w przemyśle me'alowym
jest nadzwyczaj trudne. WWarszawie np. cennik,
ułożony w lutym r. z. obowiązuje dotychczas. Któż
jednak zważa na cennik? Akordy, premje, są
w
szerokim zastosowaniu, nie mamy jednak co ao ich
faktycznej wysokości obiczeń, obejmujących większą
liczbę zakładów Sam jednak fakt, że
zasadnicze,
cennikowe stawki nie zostają podwyższone,
nie
św.adczy korzystnie o sytuacji. Dla ilustracją podajemy,
że dzienne stawki w Sosnowcu wynosiły w paździer
niku dla rzemi:śinika 2,57 zł., pomocy fachowej 1,74
złotych, podwórzowej 157 zł, kobiety 1,17 zł.. Przy
tak niskich płacach zasadniczych nawet 103 procent
premja daje robotnkowi niewiele!
W przemyśle włókienniczym
łódzkim ustabilizowano w lutym r. z. płace bardzo

Poseł JAN KWAPIŃSKI.

pić przymusowy wykup. Przepis artykułu, mówiącego
o dobrowolnem zgłaszaniu, jest bałamutny i szkodl wy,
albowiem wiemy z doświadczenia, że żaden obszaru k
dobrowolnie nie zgodzi się oddać swoje grun y na
parcelację! Co się tyczy przymusowo wykupionych,
to płacić się za nie będzie według zgłoszenia, jakie
obszarnicy robili przy płaceniu podatku majątkowego
Przy dobrowolnem zgłaszaniu ziemi na parcelację ustawa nic nie mówi, ile się będzie płacić za z.emię.
Oczywista, uważać musimy, że najlepiej byłoby, aby
ustawa wyraźnie powiedziała, ile się płaci za 1 ha
gruntu. W każdym razie my, socjaliści, stoimy na
stanow'sku wywłaszczenia obszarników bez wykupu.
Rozdział czwarty mówi o zasadach parcelacji. —
Art. 32 głosi, że pierwszeństwo do otrzymania zie
mi z parcelowanych fo’warjlow ma'ą karłowate (dro
bne) gospodarstwa, a następnie dopiero
robotnicy
rolni. Zdaniem naszem, pierwszeństwo należy s ę ro
botnikom rolnym, którzy tracą warsztat pracy z po
wodu parcelacji folwarków.
Prawda, art. 43 usta
wy do pewnego stopnia łagodzi to postanowienie w
ten sposób, że mówi, iż przy każdej parcelacji ma
jątku ziemskiego lub jego części, winny być utwo
rzone z parcelowanych gruntów gospodarstwa
o
obszarze średnio 6-hektarowym z gruntów ornych III.
klasy, lub odpowiedniej ilości innych użytków rol
nych, a to dla wszystkich bezrolnych rodzin, stałej
służby folwarcznej, zatrudnionej W ostatnim roku, po
przedzającym parcelację.
Najważniejszym jest przepis W Rozdziale piątym
art. 65, który głosi, że pracownicy rolni, nabywa
jący w myśl art. 43 działki, mają prawo korzysta
nia z funduszów kredytu ulgowego i zapomogowe
go na pobudowanie się: a) zasiłku bezrobotnego w
sumie do 500 złotych na każde gospodarstwo; b)
kredytu ulgowego w gotówce w wysokości do 2,500
złotych na każde gospodarstwo na warunkach, które
ustali w drodze rozporządzenia Minister Reform Rol
nych, w porozumieniu z Min. Skarbu.
Potrzebne

O Jałtą reformę rolną walczy
Polska Parlja Socjalistyczna.
(Dokończenie.)
Nowy projekt rządowy. (Rok 1925.)
Minister Reform Rolnych Kopczyński wniósł da
wno zapowiedzianą ustawę, która nosi tytuł:
„W
sprawie zmian i uzupełnień w ustawie z dnia 15-go
lipca 1920 roku o wykonaniu reformy rolnej“.
Ustawa ta dzieli się na następujące rozdzały:
Rozdział I mówi o zmianie formalnej artykułów
ustawy z 15. lipca 1920 roku, oraz o obszarach ziem
skich, jakie idą na parcelację; art. 5 głosi, że po
nad 180 hektarów pozostawia się wyjątkowo uprze
mysłowionym majątkom na całym obszarze Rzpiitej
Polskiej, razem 600.000 hektarów, które na wnio sek Ministra Reform Rolnych, w porozumieniu
z
Ministrem Rolnictwa, Rada Ministrów imiennie nazna
czy. Ten przepis, aczkolwiek się z nim nie zga
dzamy, albowiem uważamy, że wszystkie grunta po
nad 180 hektarów, mają iść na parcelację,
jednak
w porównaniu ze starą ustawą, jest o tyle wyraźniej
szy, że każdy folwark uprzemysłowiony
zostanie
imiennie wyliczony i pod tym względem nie będzie
żadnych wątpliwości.
Rozdział II. mówi o obowiązku parcelacyjnym.
W art. 8-ym powiedziane jest, że corocznie na par
celację ma iść 200 tysięcy hektarów, a to w* ten
sposób, że Rada Ministrów na wniosek Ministra Re
form Rolnych postanowi w pierwszych dniach sty
cznia każdego roku, ile z jakich majątków ma iść
na parcelację, z tern zastrzeżeniem, że obszarnikom
pozostawia się prawo dobrowolnego zgłaszania usta
wowo przepisanej ilości hektarów.
Na wypadek,
gdyby w terminie, ustawą przewidzianym, obszarnicy
uchylili się od dobrowolnego zgłaszania, wówczas,
głosi Rozdział III. ustawy (art. 13), ma nastą

dla robotników niekorzystnie, na poziomie
...
więcej 75 proc. przedwojennej wysokości. Prze^
zarobek w fabrykach Włókienniczych wynosił srn*
i
3,90 złotych, zależnie or wielkości zakładu ’ n
mysłowcy, nie dbajr
, umoWę, obniżali płae^ '
własną rękę A dzic my urzędowy koszt
wynosił w ł odzi w slopadz e 5,67 zł. i „trz/manh
njgdzie
dukcja dnia pracy r;e przybrała takich rozmiarów
jak w Lodzi Dodać zaś trzeba, że i wydajność n a
cy z nacznie sie wzmogła Dopiero w grudniu P * I
streik u powszechnym, otrzymali robotnicy należne
I
10 proc. Lecz straty, wyrządzone przez drożyznę % I
poprzednich miesiącach, wyrównane nie zostały/ W f
Stawki zasadnicze w okr. Biała Bielsk są niż.
sze od łódzk:ch o ok 20 proc
Sz śoiotygodniow»
stre'k pod hasłrm zrównania nłac z łódzkie mi żako/. }
czył się porażką — utrzymano jedynie płace poprze!
dnie. Dopiero w grudniu nastąp ła podwyżka.
Najmarniejsze chyba płace były
w przemyśle tartacznym.
Robotnicy otrzymują wprawdzie mieszkanie i opal
(zazwyczaj, lecz nie zawsze), ale pobierali w lece we
wsch. Małopolsce: płacoWi 1,40 — 2,30 zł., gatrowi
i cyrkułarzyści 2 00 3,00 zł. w Białowieży byli ro*
botnicy, otrzymujący 1,60 zł., a kobiety, pobierające !
90 gr. dziennie. Trochę lepiej przedstawiały się sto*
sunk i w Czarnej Wsi i W bliższych miejscowościach,
W przemyśle cukrowniczym
uzyskano podwyżkę plac zasadniczych i stosowany
jest stale wskaźnik kosztów utrzymania.
Dzienne
płace rzcmieśiników Wynosiły w grudniu 5,55 zł., -*
p'-mocy fachowej 414 zł , robotników placowych 2,99
zł., kobiet 2,24 zł Do plac tych dochodzą naturalja
war, ści około 2 zł. dziennie.
Dla zobrazowania stosunków
w prz myślę i rzemiośle odzieżowym
nie posiadamy wielu danych. W Warszawie w lora*
wiec lwie stosowane są wskaźniki statystyczne. Mi«
nima ne • płace dzienne w krawiectwie męskim w li
stopadzie r z. wynosiły: dla I. kat. — 13,20 i,
11 kat. — 10,55 zł., III. — 8,45 zł. Zdolna podręczna
pob orała mics ęczn e 171,20 zł. (I. kat.) i 139,10
(II. kat.)
Zakłady luksusowe płacą 20 proc. wię
cej, wiele zakładów pł :ci jednak znacznie mniej. —
Przyk aderr wyzysku, jaki panuje w krawiectwie dam*
skem., jest taryfa poznańska, obowiązująca od 16.
maja r z.:
Płace miesięczne wynosiły:
dla sił pomocniczych od 17.00 do 25.00 zł.
dla sił samodzielnych od 40,00 do 60,00 zł.
W szewstwie warszawskiem
umowy zborowej nic było. Płaci się od pary 7—18
zł, a przccętnie wydajność (pray pełnej, pracy) wy
nosi 2—3 par ty jo dniowo. Są firmy, w których kamasznicy zarabiali £0 zł. tygodnowo, są inne, gdzie
ledwie zarobki starczyły na najskromniejsze utrzymanie,
W prz myślę hudąwlanym
w War -awie pł ce od maja są niezmienione, walka
o podwyżkę zos ała przegrana. Płace dzienne w
poszczególnych miejscowościach przedsawiają się w
listopadzie r. z. w sposób następujący:
Murarz cieśla Robotnik plac.
i
3,68 5,20
Warszawa
8,00-9,12
4,00-4,40
8/0-9,60
Łódź
4,40
Śląsk
7,04
2,56—3,60
6,90-7,70
Kraków
.3,60
5,04-7,20
Lwów
4,0 —4,80
Poznań
7,20
5,12
Bydgoszcz
6,88

I

na ten cel kredyty będą, wprowadzone do budżetu
Pans, wa
Arl. 66 mówi, że i innym gospodarczo słabym 1
nabywcom parcel, według art. 32, również udzielone
będą pożyczki u go we, bądź zapomogi w" gotówce;
przepis ten dotyczy inwalidów arrnji polskiej, byłych
wojskowych Litwy Środkowej i powstańców górno
śląskich.
Rozdzał szósty mówi o wynagrodzeniu za przy-1
musowe wykupienie majątku. Art. 70 głosi: wyna
grodzenie za ma'ą ki, przymusowo wykupione, oraz
za dopłaty do szacunku za ziemię, wydzieloną dla
służby folwarcznej, będzie udzielone W listach 5 procentowej renty ziemskiej W złocie.
Rozdział siódmy mówi o parcelacji majątków1 ziem
skich związanych stałemi ograniczeniami własności,
Według art 77 obszary, podlegające obowiązkowi parr
celacyjnemu, stanowią również ordynacje.
Oto w ogólnych zrysach nowa ustawa.
I
N e potrzebujemy dodawać, że ustawa ta nie od
powiada wymogom potrzeb mii jonowych mas łudU
pracującego na wsi. Tern niemniej uważać musimy,
że us awa ta musi być poprawiona i jaknajrychlei |
uchwalona, gdyż dalsze zwlekanie w sprawie wyko* 1
nanla referaty rolnej jest zbrodnią wobec oszukiwanych
ludzi pracy Nie wolno zwlekać ani chwili!
Przy
rzeczenia, które Sejm i Rząd dawał w czasie na
jazdu bolszewików na Polskę, muszą być w życie
wprowadzone, gdyż żaden obywatel nie mógłby P0'
ważnie traktować zobowiązań Państwa wobec jeg°
obywateli.
I
Zdajemy sobie sprawę, że naWet ta niedoskonały
ustawa spotka się z szaloną opozycją obszarników
i prawicy: starać się oni będą, aby nie dopuścić do |
uchwalenia reformy rolnej.
j
My zaś będziemy starać się zrobić wszystko,
w naszej mocy, aby plany reakcji obalić i reforms
rolną w życie wprowadzić.

gatowtce, d-iäia 17. marca 1925 r.

Grupa pmcownikóW miejskich i instytucji użyte
oteż
zaKflków również nie ucierpiała. Ma ona płace naogóił
zacznie wyższe od płac W przemyśle.
Również pracownicy państwowi, którzy
szcze
cinie nędznie sytuowani byli podczas inflacji z po
rodu późnego otrzymywania dodatków — w roku
-_924 utrzymali swe płace realne na równem mniej
figcej poziomie. Niższe jednak zwłaszcza kategorje
ygzędnicze otrzymują nadal zbyt skromne uposażenie,
sprawa stałych, a mimo to dziennie płatnych ro
botników kolejowych ciągle jeszcze nie jest urejulowana.
Obniżka plac w rzeczywistości była często więbsza, niż podaliśmy wyżej. Z tygodniówek i dnió
wek wiele bowiem gałęzi przemysłu przeszło na godzinówki, płacąc w sobotę tylko za 6 godzin, ob
chodząc w ten sposób „ustawę o czasie pracy".
Wyższe względnie płace są w' przemysłach o silnie
zorganizowanych związkach zawodowych. W zawo
dach słabo zrzeszonych, gdzie są głodowe płace, win
ny być wprowadzone ustawowe płace minimalne.
czności publicznej, stale regulując płace w myśl
rzeczeń Komisji przy Głównego Urzędu ST., lub
podwyższając zasadnicze płace pod względem

Przegląd polityczny.
Wojownicza mowa SMresemanna.
Warszaw’ a. (AW) Dzienniki tutejsze
zamie
szczają dalsze szczegóły o mowie Stresemanna, który
podnieconym głosem oświadczył, że wschodnie gra
nice Niemiec nie odpowiadają zasadom samostanowie
nia narodów. Niemcy powołują się na art. 16 sta
tutu Ligi Narodów i dążą do zmiany swoich granic
wschodnich. W tej sprawie rząd niemiecki ma za so
bą cały naród bez wyjątku. Stresemann mówił w
silnem podnieceniu i starał się wywołać wrażenie,
że pomiędzy Angłją i Niemcami istnieje zupełne poro
zumienie co do paktu pięciu państw, łącznie z zesta
wionymi przez Niemcy żądaniami.
Francfa przeciwko ewakuacji Molonp.
Paryż, 13. 3. (AW) Komisja dla spraw za
granicznych parlamentu przyjęła rezolucję, że ewa
kuacja Kolonji nie może nastąpić wcześniej,
póki
kwest ja bezpieczeństwa Francji nie zostanie załatwio
na. Komisja odrzuciła projekt paktu, przedstawiony
przez Niemcy i zaleca dążenie do paktu francuskiego
belgijskiego, angielskiego. Komisja spraw
zagrani
cznych senatu postanowiła zawiadomić Herriota
o
następujących swoich postulatach:
1) byłoby pożytecznem opublikować raport komisji kontrolnej. —
2) Międzynarodowa komisja kontrolna musi tak dłu
go urzędować, póki żądania rady ambasadorów co
4o rozbrojenia nie zostaną wypełnione.
Wybory 0© parlamentu egipskiego.
Londyn. (AW) Z Kairo donoszą, że przy wybo
rach do parlamentu egipskiego zwolennicy stronni
ctwa narodowego Zaglula Paszy uzyskali 99 man
datów, natomiast przeciwnicy Zaglula 98 mandatów.
Nie jest jeszcze znany wynik z 11 okręgów wyborczych.
Zaglul Pasza został wybrany, jednak klęska
jego
stronnictwa jest już pewna.

ilnoleum-Meiiczel
3-go Maja 17.

Jakiej szkoły potrzebuje i do
magać się powinien proletariat?
Odczyt tow. posła Smulikowskiego.
(Dokończenie.)
Powinna tedy być jednolita szkoła.
Jakościowa poprawia, tj. odnośnie wartość naucza
nia powoli częściowo się uskutecznia. W miejsce werkaliztnu, tj. „kucia" pamięciowego, Wprowadziły —
nieidealne zresztą — programy ministerjalne wycho
wanie samodzielności ucznia przez uzmysławianie mu
Przedmiotu, brak jednak jeszcze dobrego wykonania
(’’Pomocy" szkolnych jak przyrządy itp.)
_ Winna być przestrzeganą apolityczność szkoV- Tymczasem widzimy groźną akcję polityczną czar
ci reakcji, wyrażającą się W zamiarach podporząd
kowania nauki władzom administracyjnym - połityczktóre z natury swej, jako czynniki rządu gabinetowego, nie mogą się usunąć od wpływów każdo^esnej większości, rządzącej W sejmie.
Przykład
Śląsk, gdzie nie samodzielny kurator, lecz na
czelnik wydziału urzędu wojewódzkiego stoi na eze6 szkolnictwa. Tak też Wyzyskiwali władzę
swą
zaborcy przez p odległych starostom inspektorów (radiw szk. powiat.), teroryzując przy wyborach naozycielstwo i używając go do agitacji wyborczej (toż
attl° ostatnio robili ci panowie W Poznańskiem z
I
Uczycielkami na rzecz S-ki. — p. a.)
łn ?%koła winna być powszechną, a więc nie wy* ani°wą, bo wyznaniowa jest stanową, klasową, plelenn9. tylko nie powszechną, i naWet nie konstytu-
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Nr. 62.

Międzynarodówki Socjalistycznej.

Na wspólnem posiedzeniu biura SMR. i Między
narodówki zawodowej w Brukseli 4. stycznia ba*. uch walono postawić na porządku dziennym manifestacyj 1. maja 1925 przede wszystkiem żądanie ratyfi
kacji konwencji o ośmiogodzinnym dniu pracy. Dla
poparcia tego żądania, socjalistyczne frakcje parlamen
tarne wszystkich krajów wniosą interpelację w tej
sprawie. Ta akcja parlamentarna mą mieć miejsce
tuż po uchwaleniu konwencji waszyngtońskiej przez
parlament francuski, a najpóźniej w pierwszej poło
wie kwietnia.
W tym roku nie będzie urządzany osobny dzień
przeciw wojenny. Natomiast podczas tegorocznych de
monstracji 1. maja ma być położony szczególny nacisk
na walkę o pokój, prowadzoną przez klasę pracującą.

I

życia partji i recko zawoafawega,

Bytków. W niedzielę, dńia 22. lutego odbyło się
tu zebranie PPS. i CZG. Przewodniczył tow. Lesiński.
Referent tow. poseł Juchelek w obszernym referacię
omówił obecne położenie polityczne, sprawy komunalne
i reformę rolną. W dyskusji zabrał głos tow. Kośnik,
przemawiając w myśl wywodów, referenta.
Następnie odbyło się zebranie C.Z.G. W krótkich
i treściwych słowach przewodniczący tow. Lesiński
omówił ciężki i marny los naszego robotnika górno
śląskiego.
Zarazem dał sprawozdanie z konferen
cji C.Z.G. w Katowicach. Na końcu zebrania została
uchwalona jednogłośnie nasi. rezolucja:
„My zebrani w lokalu p. Brysia robotnicy zorga
nizowani w C.Z.G. i PPS. protestujemy najenergiczniej
przeciwko zamachowi na ósmio-godzinny dzień pra
cy i zaprowadzaniu święto wek. Żądamy natomiast
zaprowadzenia ustawy o 46-godz. tygodniu pracy. —
Oświadczamy, że gdy przyjdzie do walki o 8-godzin.
dzień pracy, to usłuchamy wezwania naszej orga
nizacji, broniąc solidarnie swych praw i ośmiogodzin
nego dnia pracy do ostateczności. Żądamy zniżenia
cen węgla, co spowoduje potanienie żywności i przy
odziewku. Oświadczamy, że przy dzisiejszej
dróżyźnie a naszym niskim, marnym zarobku, przymieramy z głodu, a o zakupie przyodziewku ani myśleć.
Odzywamy się do rządzących czynników, by się bliżej przypatrzyli niedoli robotnika i postarali się tę
niedolę i ucisk znieść, zanim będzie źapóżno. Oświadczarny, że jeżeli położenie się nie zmieni na lepsze,
jesteśmy zmuszeni naszie dzieci nie posyłać do szkoły,
bo na odzież dla nich nie mamy pieniędzy.
Odzywamy się do was panowie i ma gnący że cho
dzicie po rozpalonym Wulkanie, który lada chwila wy
buchnąć może.
Sekr.

Teatr Polski w Katowicach.
„Ziemia nieludzka*.
Sztuka w 3 aktach Cu rei Ta. — Gościnny wy
stęp Kazimierza Junoszy Stępowskiego.
Rzecz dzieje się w 1915 roku w Alzacji. Do
mieszkanja niebogatej wdowy, mieszkającej razem
z siostrą, gdzieś zdała' od wsi
przyprowadza
„Krajsdyrektor“ jako „kwaterunek“ wojskowy, żo
nę jednego z wyższych oficerów. Z przygodnej
rozmowy z właścicielką mieszkania i z fotografji
w albumie leżącej na stole, zapoznaje się lokąJtora
z synem wdowy, opowiadającej o nim z macie
rzyńską miłością i dumą, szczegóły z życia
i
przypuszczenia, że w obecnej chwili służy
w
szeregach wojska francuskiego. W krotce po odejściu damy (okazuje się owa księżna z domu pa
nującego) na pierwsze piętro, — wpada do po
koju oknem syn właścicielki mieszkania, lotnik, i wy
wiadowca francuski, aby się tam ukryć i prze
cyjną, boć uchwalając konstytucję, odrzucono w sej
mie jej wyznaniowość, żądaną przez
klerykałów.
Wszak wyznaniowość, to brak spoistości, a od środkowość. W narodzie, państwie o 30 proc. mniej
szości, o innem wyznaniu czy języka, wyznaniowa
szkoła dzieli młodych obywateli już na obcych, na
wrogów niby wóz zaprzężony z każdej strony w je
dnego konia, a więc przez cztery konie ciągniony
i rwany W cztere strony: do Rzymu, na Krym, do
karczem babińskich, czy do Polski...
Aleć międzywyznaniowa szkoła jest w całej Polsce,
tylko nie na Śląsku (znów sprzeczny z naszą kon
stytucją przeżytek pruski) nie wyklucza zgoła wy
chowania „religijnego", boć nauka religji i tak W
myśl konstytucji — w szkołach publicznych
jest
obowiązkową. Wyznaniowość atoli wprowadziłby mu
siała wpływy polityczne danego wyznania.
Sprawa to tembardziej dziś aktualna wobec za
warcia konkordatu, t. j. umowy z papieżem,
Art. 13 tego konkordatu, który ma przyjąć sejm
polski, brzmi: do nauczania religji wybiera się osoby, powołane przez ordynariusza (kler), który ma
dozorować nauczanie religji pod Wżględem „moralno
ści" i treści. Poprostu musi nauczyciel, którego się
zmusza do nauczania dzieci katechizmu, bo ksiądz „nie
ma czasu" (chodzi po kolędzie. — p. z.), otrzymać
misję kanoniczną niby katecheta, jak w b. zab. pru
skim, i austr. bywało. Jest to atoli sprzeczne z no
wą polską konstytucją, więc wejść w życie nie może.
Gdy zważymy, że w b. zab. pruskim wszyscy,
a w b. zab. austriackim .70 proc. nauczycielstwa#
uczy religji, zobaczymy, jak wiele może wyniknąć
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nocować. Radość kochającej matki nie ima grani:,
ale równocześnie powstaje troska, że lokatorka po
zna jej syna i może zdradzić jego pobyt.’ Lotnik
mając w zupełnym porządku fałszowane dokumenty,
pociesza ją. Gdy jednakże chwilę potem księżna
wchodzi przypadkiem do pokoju, poznaje natych
miast w lotniku syna wdowy, rnjimo to. że
on
przedstawia się jej pod przybranem nazwiskiem.
iTo decyduje o jej śmierci. Matka i syn z obawy
przed zdrada, dla dobra sprawy, postanawiają, że
musi umrzeć. Syn idzi: na pierwsze piętro do mie
szkania księżnej z zamiarem wyprowadzenia jej
pod jakimkolwiek bądź pretekstem do parku, by
tam łatwiej pozbawić ją żyqa i zatrzeć ślady za*
bójstwa. Księżna przeczuwa podstęp, do parku
wyprowadzić sję nie pozwala. W śmiertelnej trwo
dze przed utratą życia, a potem w miłosnej eksta
zie, odda ne się lotnikowi przyrzeka dotrzymać ta
jemnicy i nie zdradzić jego bytności w tym domu.
Na drugi dzień rano, z poczucia obowiązku, by
uni szkodliwie śmiertelnego i niebezpiecznego wro
ga swej ojczyzny, próbuje zawiadomić straże. Wte
dy matka mespostrzeżnie bierze rewolwer syna $
żabi a księżnę. Lotnik, spełniwszy swoją tajemni
czą misję, wraca samolotem do Francji, a matka,
przygotowana na śmierć,
zostaje jako ofiara zem
sty wroga... — Taką mniej więcej jest treść sztu
ki , Zie mia nieludzka.“ Walka wewnętrzna, wzma
ganie się heroicznego poczucia obowiązku wobec
ojczyzny, wielkiego ukochania synowskiego i dziko
wybuch a cc j namiętnej miłości do przelotnie spot
kanej kobiety.
Przeciętna, szowinizmem przepojona, tendencyj
na „wojenna“ sztuka, bez większych walorów ar
tystycznych. Wysłuchać ją można do końca tylko
dzięki przepi ęknej grze Stępows! i go. Widać, że
artysta wyznaje zasadę Diderota, który o szkice ak
torskie 1 mówi:
..Wielki ból nie ma ujścia w krzy
ku“. Rzadko ts; po tyk a się na scenie tak skioncentrcs.Whdj
taki umiar rozruchów i gestu: Zmia
na twarzy, głosu, oczu, tak że śmiało można po.
wiedzieć, że u St powski go ,.to twarz, oczy, ca
le ciało mają ruch sceniczny, a nic ręce“. Potra
fi on wyzyskać tę doskonałą maksymę, aby tylko
ważne słowa podkreślać gestami" i w ten sposób
tylko uwypuklone momenty silnie działają na umys" widza nie nużąc go drobiazgami. Krzyku u
niego nie słychać wcale. Stę powski nagiął tak swój
głos do swej roli, tak nim kieruje, tak go opra
cował, i rozumem oszlifował, że rzadko spotkać
artystę, władającego głosem z takiern
mistrzo
stwem. Grę jego trzeba czytać poproś tu z całą
uwaga, z calem skupieniem. W tym jego spoko
ju, w tych błyskach oczu. w skurczu twarzy z
modulacji głosu, są światy całe. O w wzrok ut
kwiony w sufit, gdzie czasowo mieszka księżna
Wiktoria, to potęga konieczności, to coś nadludz
kiego, wysłanego w ślad zwiastującego niechybną
śmierć.
W grze Stę powski ego podziwać mogliśmy, co
może przynieść widzom talent w połączenia z in
teligencją, taktem artystycznym i twórczą pracą
sceniczną.
•
Reszta zespołu grała correct, a pani" Wójdalińska złożyła dowód dużego talentu w postawie
niu tej zyskowanej i tLudnej niezmiernie roli. Dra
matyczne chwile lęku przed śmiercią oddane były]
z przekonywującym realizmem.
Drugi występ gościnny Stępowskiego, odwoła
no wczoraj w ostatniej chwili przed przedstawieniem
z powodu — braku publiczności. Za to na zwy
kłym wieczornym spektaklu dawano „Hrabinę Maricę“ — teatr przepełniony.
Znamienne!

z tego przepisu konkordatu nieporozumień nauczy
cielstwa z klerem, bo W myśl konstytucji władze by
łyby niestety musiały na rozkaz biskupa czy pro
boszcza lub pastora ozy rabina, usuwać nauczycieli
od nauczania, a więc nauczyciel Wiejski mógłby wre
szcie nie znaleść posady, gdyby księdzu nie podo
bało się choćby osobiste życie nauczyciela, jego spo
sób kochania żony, jego przekonania itd. ltd., boć
na moralność są różne zapatrywania: jedni mówią
i słusznie, że moralność i religja, wzgl. praktyki re
ligijne, to „dwa grzyby W barszcz", że w kwestji su
mienia jest wolność, drudzy mówią przeciwnie.
Reagować musi sejm na tę chęć złamania konstytu
cji przez wydanie na wzór bawarski ustawy inter
pretacyjnej do Konkordatu, któraby tę chęć unieszko
dliwiła, jak również usunęła inne niejasności konkor
datu, który np. w innem miejscu każe stosować się
do prawa kanonicznego, a tu ono przewiduje wy
znaniową szkołę; taka zatem dwuznaczna a raczej
podejrzana wyraźnie niejasność, mogłaby znów spro
wadzić obejście konstytucji podejściem.
Wreszcie podnieść należy szkołę przez podnie
sienie stopnia wykształcenia nauczy
cielstwa, które powinno się w pedagogii kształ
cić w szkołach wyższych (uniwersytet). Seminar]urn
jest ni to średnią, ni jaką szkolą „fachową",
zaś
przygotować można do szkoły średniej, jeśli się ma
coś więcej. Apostołem nauki, prawdy, na której stoi
demokracja i przez którą zwycęży, może być tylko
nauczyciel wysoko wykształcony.
Tworzyć z dzie
ci ludzi, uczyć źgrcia i mądrość, rzecz to największa
i wielkiego wymaga uzdolnienia.
m.

Katowice, dnia 17. marca 1925 r.

Kronlfea.
Teatr Polski w Katowicach.
Dziś: przedstawienie teatru niemieckiego.
Wtór ek: „Hrabina Marica“. Początek o godz.
7,30 Wiecz.
Środa: „Hrabina Maries“ Kalmana.
Czwartek: premjera „Dla szczęścia“, Przyby
szewskiego, w wykonaniu zespołu dramatycznego z
Topolską w roli głównej. Reżyser R. Tański.
—
Początek o godz. 7,30 wlecz.
Katowice. (Z kroniki policyjnej.) Doniesiono ogó
łem 83 osób za przęśl, poi.-admin. Przytrzymano 17
osób bezdomnych i bez zatrudnienia, które odstawio
no do Dyr, Policji W Katowicach celem wysiedlenia
ich z powiatu katowickiego, jako tu nie przynależnych.
— E. U. SI. W Katowicach przy aresztowała za kra
dzież Pawła K. z Katowic, którego odstawiła do są
du za kradzież z włamaniem, popełń, przy ul. Szkol
nej nr. 9 na szkodę nauczyciela szkoły średniej Le
ona R. Skradzione przedmioty przy areszto wane mu odebrano i oddano poszkodowanemu.
— (Kradzieże kasowe.) W nocy na 14. bm. wła
mali się nieznani sprawcy do biura fabryki chemicznej
W Zawodzłu, gdzie rozbili kasę ogniotrwałą, skradli
1800 złotych i uszli, nie pozostawiając żadnych śladów,
Również tej samej nocy włamali się niezn. sprawcy
do wiejsk. Kasy Chorych w Rybniku, rozbili kasę
ogniotrwałą, skąd zabrali 450 zł. gotówki. W obu
Wypadkach tut. policja prowadzi energiczne śledztwo.
— (Zderzenie się pociągów towarowych.)
Dnia
13-ego bm. o godz. 19-ej na stacji kol. Agaty w
Nikiszowcu, zderzyły się dwa poc ągi ciężarowe nr.
3078 i nr. 4883. Zderzenia były tak silne,
że oba
parowozy zostały znacznie uszkodzone. Parowóz nr.
3078 spowodował pożar, wskutek czego kierownik
parowozu, Świtała, zam. w Szopienicach, spalił się.
Zaalarmowana straż pożarna nątychmiąst
nrzybyła na miejsce katastrofy i po godzinnej pracy pożar
stłumiła. Trupa zwęglonego maszynisty wydostano i
znajduje się na miejscu katastrofy.
Świętochłowice. (Nędza i brak pracy powodem
samobójstwa.) Dnia 12. bm. targnęło się na swoje
życie przez otrucie lizolem Zofja P., zam. *vv Wielk.
Hajdukach, jednak denatkę zdołano uratować.
Po
wód samobójstwa nędza i brak pracy.
— (Niedomagania.) Dochodzą nas Wieści, że na
zebraniach kontrolnych W Świętochłowicach okazuje
się względem rezerwistów pewna nie dbałość. Zaanga
żowano bowiem tak małą ilość pisarzy, że rezerwi
ści zmuszeni są całemi godzinami na dworze prze
bywać, czekając na swoją kolejkę.
Że zaś wielka
część rezerwistów, składająca się z bezrobotnych, jest
z powodu kiepskiego odżywienia się, bardzo
wy
cieńczona, więc zdarzyły się w piątek ub. liczne wy
padki omdlenia. Władze wojskowe winne bezwzglę
dnie postarać się o większą ilość pisarzy, by o ile
możności, przyśpieszyć całą procedurę zebrań kontrol
nych. (e)
Król. Huta. (Posiedzenie Rady Miejskiej.) m. Król.
Huty odbędzie się W środę, 18. marca rb. (e)
— (Zaginął) 18-letni robotnik hutniczy Robert
Dziubanek, który opuścił ostatniego lutego rb. mie
szkanie, by udać się do pracy W Hucie Królewskiej.
Do dzisiaj on nie powrócił, wobec czego
istnieje
przypuszczenie, że spotkał go jakiś nieszczęśliwy wy
padek, lub też padł ofiarą rabunku. Zaginiony bo
wiem w dniu zniknięcia kazał sobie wypłacić zaliczkę.
Wiadomości w sprawie zaginięcia Dz. uprasza się
nadsyłać do policji w Król. Hucie, lub też matce zagi
nionego : Wdowa Dziubanek, Gimnazjalna 23.
(e)
— (Nieszczęśliwy wypadek.) W zakładach bui2owy mostów przy Hucie Królewskiej' zatrudnio
ny robotnik Jan Zimmer upadł wskutek gołolodzii
tak nieszczęśliwie, żc krew rzuciła mu się nosem,
uszami i tostami, odnosząc przytem ciężką ranę w
głowic. Nieszczęśliwego odwieziono w stanie bez
nadziejnym do lecznicy brackiej, (e)
— (Fałszywe 10-złotówkii.) Za fałszowanie,
wzgl. puszczania w obieg fałszywych 10-złotówek,
przytrzymano niejakich Augusta Wieczorka i Ka
rola Maleskę z uj. Ogrodowej w Król. Hucie. Po
prze pro wa d zo ne m śledztwie wykazała się bezpodsta
wność tego oskarżenia,
wobec czego uwięzio
nych wypuszczono na wolność.
(e).
Nowy Bytom. (Z gminy.) „Górnoślązak“ do
nosi: Gmina nasza po włączeniu gminy Zgoda ljczy
razem 18.000 mieszkańców. Zarząd gminy zatrudnia
26 urzędników i 7 urzędniczek. Pensja miesięczna
stenotypistki wynosi 148 do 190 zł. Najmłodszy
urzędnik pobiera 300, najstarszy 780 zł. mieś.
Strzybnice. (Srebro na Śląsku.) Srebro, z któ
rego bite bywają nasze coraz to liczniejsze jedno1 dwuzłotówki pochodzi z huty ołowiu i srebra
w Strzybnicy, miejscowości położonej w pobliżu
Tarnowskich Gór. Znajdywane tam srebro jest
przedniej jakości.
j

ZE SLĄSKA OPOLSKIEGO.
Banknoty przedwojenne nie przedstawiają
żadnej wartości.

Mimo kilkakrotnych doniesień w gazetach, że
niemieckie banknoty przed we icnne nie przedstawia
ją żadnej wartości, ciągle jeszcze natrafia się na
ludzi naiwnych, którzy rzeczone papierki skwapli
wie przechowują, łudząc się nadzieją, że przyjdą
one jeszcze kiedyś do wartości. Takie mniemanie
jest błędne. Ustawą bankową z dnia 30. sierpnia
1924 r. ustalono, że jeden biljon marek równa się
jednej marce. Jeżeli wiec Ktokolwiek przechowuje
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kilka starych, przedwojennych banknotów tysiączkowych, to te kilka tysięcy daleko jeszcze nie star
czą na jeden biljon. a jeden bilion, to dopiero obecna marka tak zwana „Reichsmark“. O jakiej
kolwiek zmianie ustawy bankowej z dnu 30. sier
pnia 1924 r. nie masz mowy, gdyż właśnie nad
niemieckiemi sprawami pieniężnem: czuwa między
sojusznicza Komisja finansowa, która nie dopuści
do jakiejkolwiek zmiany tbj ustawy.

Z WSZYSTKICH STRON.
Jak 8-ka broni swych wyborców.
Wieś Wojkowice Komorne (Zagłębie Dąbrowskie)
została w połowie swych obszarów wywłaszczona
przez Tow. prze mys. „Saturn“ jeszcze przed 10-eiu
laty. Po wykopaniu pierwszego szybu, zaczęła się
istna orgja dalszego wywłaszczania, która doprowa
dziła do tego, że rolnicy nie mają połowy swych
dawnych gruntów i za zabraną ziemię do dnia dzisiej
szego nie otrzymali wynagrodzenia — oraz co gorsze:
że opłacają wszystkie podatki od grantów, których
używa tow. „Saturn“.
Chłopi rolnicy zwracali się do „swego pana po
sła“ Falkowskiego o interwencję u władz w War
szawie. Pan Falkowski przyobiecał, że poruszy wszy
stko, aby się chłopom stała sprawiedliwość. Od te
go czasu upłynęło znów dwa lata, a z Warszawy nic
nie słychać. Ale za io Tow. „Saturn“ znów było po
trzeba kilkadziesiąt mórg ziemi pod budynki, a nie ma
jąc pewności, czy chłopi nie zareagują czynnie przy
wywłaszczaniu, sprowadzono więc szkołę policji pań
stwowej do pomocy. Na dwtich autach z najeżonym
bagnetem przybyła policja, pod które" osłoną zacz to
wywłaszczać. Chłopi stanęli w obronie ne tyle już
ziemi, ile zas'ewu, który był na dogrzewaniu, o por m/oh
aresztowano reszta się rozpierzchła, : boże znis .c.:ono,
ziemię zabrano. (Jak na kresach....)
Całe 10 lat karmili się chłopi jednością narodową,
a dziś oglądają się za obrońcą z lewicy i jak stwier
dziłem wysiał delegację do „Wyzwolenia“ oraz maja
się zwrócić do PPS.
M. R.
Proces o szpiegostwo sta rzecz Rosjji i Niemiec.
Lwów. (AW) Wielki proces o szpiegostwo na
rzecz Rosji i Niemiec odbył się przy zamkniętych
drzwiach. Natychmiast po odczytaniu oskarżenia, oskarżeni wnieśli żądanie o dodatkowe odczytanie aktu
języku ukraińskim. Gdy trybunał odmówił — oskar
żeni oświadczyli, że n"e będą zeznawali. Trybunał uehwalił odczytać ich zeznania. Oskarżeni oświadczyli,
że z powodu choroby nie mogą stanąć na rozprawy.
Wysłano lekarza więziennego, który stwierdzi,
że
oskarżeni są zdrowi. Pomimo to nie stawili się na roz
prawie, upoważniając jednak swych obrońców, aby
zeznania ich odczytano. Jeżeli oskarżeni w óalezym
ciągu będą usiłowali w ten sposób nie dopuszczać do
rozpraw, to sprawa przeciwko nim przeprowadzona
będzie zaocznie.
Gdańsk. (AW) Senat podniósł na ostatniem
posiedzeniu Sejmu dotkliwą porażkę. Odrzucono pro
jekt senatu o zmianie ustawy co do przyjmowania oby
watelstwa gdańskiego. Zmiany miały na celu stawie
nie przeszkód ewentualnym kandydatom polskim. —
Wniosek upadł 54 głosami przeciw 54 przy dwuch
głosach wstrzymujących się od głosowania.
Lwów. (AW) „Gazeta Poranna“ donosi z po
granicza sowieckiego, że w Słuchu dokonano zbroj
nego napadu na miejscową fiiję Banku Sowieckiego. —
Oddział powstańców otoczył gmach Banku, wtargnął
do środka, steroryzował urzędników i powiązał ich.
Powstała bitwa, która wywołała ofiary po obydwu
stronach. Między innymi zab'ty został naczelnik miej
scowej czerezwyciza'ki Siemónów. Wa'ka trwała kil
ka godzin, wreszcie cziekiści odparli napad.
Baczność! Robotnicy z kopalni Florentyny,
szyb „Redensblick“!
Dnia 18-go marca br. odbędą się wybory starszego
do Spółki Brackiej. Dotychczasowy starszy ustępuje.
Nie żałujemy go, bo nie był prawdziwym działaczem
dla robotnika. Wybierzmy sobie dobrego zastępcy,
który będzie bronił praw robotniczych a takiem czło
wiekiem jest dotychczasowy członek pierwszy z rady
zakładowej z szybu „Redensblick“, rębacz Jan Wosz
z Łagiewnik. Robotnicy! Obdarzyliście go raz \vaszem zaufaniem przy wyborach do Rad załogowych,
dajcie mu też zaufanie wasze jako na starszego Spółki
Brackiej. Koledzy! W dzień 18. 3. br. oddajcie wszy
scy przy wyborach kartkę na rębacza Jana Wosz a.
Dobrze myślący.
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Wtorek 17. marca. „Konstytucja i prawa obywatel,
skie“. Dr. Chełmski.
Czwartek. 19. marca. „Autonomja Śląska“.
or
Chełmski.
Sobota 21. marca. „Stronnictwa polityczne w Polsce1.
Poseł Tadeusz Reger. •

Z piśmiennictwa.
„Państwo a kościół“
Broszura tow. K. Czapińskiego o Konkordacie
Nakładem Spółdzielni Wydawniczej „Nowe 2y.
cie‘( ukazała się niezmiernie aktualna i ważi.a bro
szura tow. posła K. Czapińskiego p. t. „Państwo a
Kościół“ (Konkordat Polski z Rzymem).
Jest to
obszerniejsza, obejmująca trzy arkusze druku praca,
omawiająca zawarty pm
i tolskę Konkordat (je
szcze przez Sejm nie ratyfikowany) oraz cały szereg
kwest]i z tym Konkordatem związanych.
W do
datku znajdujemy także pełny tekst Konkordatu.
Autor przedstawia nam stosunek socjalizmu do
rciigji i kościoła; analizując cztery punkty pro
gramowe socjalizmu w jego walce z klerykalizmem
(obrona Państwa, demokracji, szkoły, niezależności
mchu robotniczego). Dalej przedstawia nam dzieje
stosunku kościoła rzymskiego do państwa śwLckiego, oraz smutną rolę kleru w historji Polski Nie
podległej. Przechodzi następnie do epoki powo
jennej" i bada, jakie było i jakie jest stanowisko
kleru w odbudowanej Polsce w stosunku do Konsty
tucji, dóbr duchownych oraz szkolnictwa.
Przechodząc do kwestji bardziej be. pośrednio
związanych z Konkordatem, tow. Czapiński tłuma
czy czytelnikowi jstote Konkordat tu, tcorje kicrykalne, związane z Konkordatem i pokrótce przedsta
wia najważniejsze konkordaty — austrjacki z r.
1855, oraz bawarski z roku 1925.
W drugiej części swojej pracy autor zajmuje
się szczegółowym rozbiorem podpisanego obecnie
przez Polskę Konkordatu, wykazując jego liczne
podstawowe braki z punktu widzenia interesów
Państwa Polskiego, demokracji i klasy robotniczej.
W dobie obecnej, gdy sprawa
konkordatu
znajduj-, się na porządku dziennym Sejmu, praca
tow. Czapińskiego winna bvć masowo kolportowana
w środowiskach miejskich i wiejskich, aby otwie
rać otwierać oczy ludności na niebezpieczeństwa
zachłannego klerykalizmu rzymskiego w Polsce.
Cena 80 groszy. Organizacje partyjne winny
natychmiast zamawiać broszurę dla kolportażu w
C. K. W. PPS., Warecka 7, Sprzedaż w Księ
garni Robotniczej, ul. Wspólna nr. 17.
Za dział polityczny i felieton odpowiada Henryk Sławik, Katowice
Za korespond. i dział potoczny odpow. B. Nowak, M. Dąbrówka
Drukiem i nakładem ]ózef Biniszkiewicz i Ska. w Katowicach

5%:

NadzwyczajieWiineZgremadzeflie
Spółki spożywców i Oszczędności
„Naprzód“
(Consum & Sparverein „Vorwärts“)
spółdzielnia zarejestrowana z ogr. odpow. na
obwód Przemysłowy Polskiego Śląska odbędzie
się w niedzielę, dnia 22 marca br. o godzinie
3 po poł. w Lokalu Wolnych Związków (Hotel
zur Königshütte) w Król-Hucie ul. %-go Maja 6.
Porządek dzienny:
432
1. Zagajenie i odczyt protokołu z Walnego Ze
brania z dnia 23 października 1924 r.
2. Odczyt ustaw (stastutu) Spółdzielczych za
twierdzonych przez Rząd Rzeczypospolitej P.
3. Sprawozdanie z czynności i dokonanej rewizji
4. Wybór: a Zarządu, b. Rady Nadzorczej.
5. Wnioski. (Wnioski należy najpóźniej do
soboty, dnia 21. marca przysłać
do Zarządu Rady Nadzorczej w
Król-Hucie ul. Pudlerska nr. 8.
Przystęp do lokalu zebrania mają tylko
członkowie, którzy się książką członkowską lub
legitymacją od zarządu Spółki podpisaną wykażą

Rada Nadzorca
z. p. J. S z m i s z k o 1,

Co jest Delta?

I Najsmaczniejsza, najtańsza i najpożywniejsza Czekolada |
| Mapujcie tylno czekoladę w opakunku z napisem |
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