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CODZIENNY ORGAN POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ
ABONAMENT: Miesięczny w ekspedycji i na poczcie 2.50 ZŁ, w agencjach w
*
—-------------- -— Katowicach i na prowincji 2.80 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.
Za zwrot rękopisów redakcja nie odpowiada.
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ADRES: „GAZETA ROBOTNICZA“ Katowice, ulica Teatralna nr. 12.
ADMINISTRACJA czynna od *>—17 godz. bez przerwy
===== RACHUNKI PŁATNE CO PIĄTEK. =====

♦

Katowice, piątek, 23. stycznia S923

Budowlany robotnik w Ameryce zarobi 25
gramów złota w 17 godzinach, w Polsce w 60 go
dzinach. Ten sam robotnik w Ameryce zarobi
w jednym dniu 2 pary bucików, w Polsce 1/3 pary
takiego samego obuwia; albo pierwszy 14 kg.,
drugi 11 kg. mięsa. Ten sam polski robotnik prze
jechawszy wielką wodę staje się po kilku tygod
niach, z nisko zarabiającego, wysoko zarabiającym.
Zjawiska tego nie wytłumaczy wpływ odbytej
morskiej podróży robotnika. Wyjaśnjenie da nam
na nauce i doświadczeniu oparta organi ac a pra
cy; doskonałe narzędzia i sposoby wytwarzania;
wygody życiowe i lepsze odżywianie robotnika,
wzmagające energje mózgu i m ęś i, wogóie pod
noszące stopę życiową pracującego.
Przemysłowcy polscy porusza ą się w błędnem
kole, gdy starają się obniżką płac robotniczych,
obniżyć koszt wytworu; uczynić towary lańszemj,
przystępniejszymi dla spożywców i rozszerzyć rynki
zbytu. Amerykański i żynjer kon tuJkcji żelaznych
ruguje w różnych krajach niemieckiego inżyniera
taniością mostu. Ale odlewacz amerykański od
lewa w tym samym czasie, co odlewasz niemjecki
3 i pół razy tyle żelaza. Ten sam stosunek pra
cy do wytworu istnieje przy innych przeróbkach
stali, czy żelaza przy pracy robotnika ame ;1 kań
skiego i niemieckiego. Tkacz w Massachusc s wy
tworzy 300 razy tyle bawełnicy, na 20 mechanicz
nych warstataeh co wytworzy robotnik angielski
w tym samym czasie. Inżynier francuski Lese s
budowniczy kanału Suez uciekł, od budowy ka
nału Panama. Kanał wybudował inż. wo sk ame
rykańskich Gothals. Uzdrowotnił on naprzód prze
smyk panamski, wytępił żółtą febrę, zużytkował
odpowiedni materjał ludzki i maszynowy. — Leseps
zakładał cmentarze dla tysięcy chińczyków. Gotha’s
wykonał wspaniałe dzieło dobrze płatnymi robot
nikami. To się nazywa zmysłem organizacyjnym
i zrozumien;em taniości wytworu.
Przy różnej szybkości wytwarzania różne są
też płace. Wyższe, gdy praca jest wydajniejszą.
Czy ta wyższa płaca odpowie dnia jest do ilości
przetworu, do zysków kapitalisty, do straty sjł ro
botnika — to inna śpiewka i niewesoła.
Każdy inteligentny robotnik, zdarza się, że na
wet przemysłowiec zna ten pewnik:
Tani robotnik, jest drogim robotnikiem. Ma
gnat angielski mawiał: Nie jestem tak bogatym,
abym tanie mógł nosić ubranie. Przemysłowiec
każdy powinien postawić jako zasadę przedsiębior
stwa: Nie jestem tak rozrzutnym i njedoględnym,
abym taniego zatrudniał robotnika.
Wysokie płace robocze są bodźcem do udosko
nalenia modły wytwarzania, db wzmożenia szyb
kości wytwarzania.
Błęane koło przybiera na obwodzie wobec twi
d&enia przemysłowców, że właśnie mała wydajne
pracy polskiego robotnika, nie pozwala na wyż$
jego płace. Naprzód, tam, gdzie złożone sposoby w
twarzania nie są konieczne, praca prostszą, tam ji
wydajniejsza, niż gdzie indziej. Powtóre, nie goi
się przestawiać skutki i przyczyny. Już St. Sze;
panowski źle odżywionych robotników, nowo pr:
jętych do pracy, odkarmiał przez miesiąc wpier
mm ich do pracy postawił. Wysoka płaca, wysc
s opa życiowa powodują wyższą wydajność pracy.
oc y ze względu na mechaniczną konieczność wy
owania energji nabytej. Lichym byłoby dowcipe
lczye dowodzeniem, że warstwy społeczne w dob
1 fTZesyC,ie znuśniały, zleniwiały. Oświecony :
botmk-obywatel pracuje nie dlatego, że musi.
i
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Wiersz petitowy lub jego 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,
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Wysokie place robocze!
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Rok' XXX.

Atak bogatych chłopów i przemysłowców
ma Grabskiego.
N/f* chcą płacić daniny majątkowej.
Warszawa, 21. 1. (AW) Na dzisiejszem posie Udział Polski w kontroli nad zbroje*
dzeniu komisji budżetowej, reprezentant izby kontroli
niami niemieckiemu!.
złożył sprawozdanie, poczem nastąpiła dyskus a nsd
budżetem. Poseł Byrka wystąpił z ostrą krytyką, po
pierając wniosek posła Micha’skiego w sprawie re
formy systemu podatków bezpośrednich.
Prem'er
Grabski mocnemi argumentami odpierał zarzuty posła.

Warszawa, 21. 1. (AW)
W dniu 8. lutego
zbierze się w Genewie s ały komitet doradczy Ligi Na
rodów, który ma przygotować Drzy'ęcie przez Ligę
kontroli zbrojeń w Niemczech. W kontroli tej uczest
niczyć będzie również Polska, której delegatem bę
dzie zapewne były minister spraw wojskowych Sosn*
kowski.

Grabski domaga się rychłej dyskusji
budźetowef.
Morfauty zakłada dziennik w Gdańsku
Warszawa, 21. i. (AW) Pr’mjer Grabski wy
— dla kapitalistów.
raził życzenie marszałkowi Rata'owi, aby preliminarz
budżetowy na rok budżetowy mógł być przedyskuto
wany przed ferjami wielkanocnymi.
Sorawa ta bę
dzie omawiana na dzisiejszem posiedzeniu konwentu
senjorów, na którem będzie obecny wicepremier Thugutt.

Gdańsk, 21. 1. (AW.) W Gdańsku rozeszły
się pogłoski rnkoby poseł Korfanty wzgędnie Cha
decja miała założyć w Gdańsku wie ki dziennik.
W tych dnia h nrzyied ue podobno do Gdańska
w tei sprawie kilka osób dla przeprowadzenia pertra’ t cji.

Obchody nacjonalistyczne w GJaiłsku.

mi rekiem na czele. Minister Braun uważa prze
konanie, że tylko Niemcy wywołały wojnę
za
kłamstwo, lecz także kłamstwo jest także to, co
robią dziś naco1 aliści, którzy chcą doprowadzać
do zburzenia pokoju europejskiego.

Gdańsk, 21. 1. (AW.) W rocznicę utworze
nia Rzeszy Niemieckiej urządzono na terenie wol
nego miasta obchody uroczy te. Obchód na t -re \z
Sopot stał się powodem do skoncentrowania vvs s
kich organizacji nacjonalistycznych pod wodzą
Kriegervereinu“. W pochodzie z pochod irm: bra
ła m. i. ud~iał organ,-zac;a „Stahlhelm“. PoĆNbny
obchód odbył się w Poliferhn-ce, przyczem wo
jowniczą mowę wygłosił prof. Kłoeppel, a rektor
Politechniki.

Burza w pruskim parlamencie.
Berli n, 21. 1. (AW.) Pruski prezydent mi
nistrów Braun wygłosił w Sejmie pruskim rewela
cyjną mowę, która dała powód do szalonej burzy.
Broniąc się przed atakami posłów nacjonah’tycz
nych oświadczył on, że podtrzymuje wszy t o, co
kiedykolwiek powiedział o przyczynach wybuchu
wojny światowej. Po obu stronach by’i ludzie, któ
rzy za wszelką cenę usiłowali wywołać wojnę. Po
stronie niemieckiej prasa konserwatywna parła do
wojny i dziś jeszcze ta sama prasa pragrie ją znowu
wywołać. Poseł Schlange niedawno publicznie oświadczył, że Niemcy muszą znowu wyciągnąć mi cz
z pochwy a arm ja niemiecka powróci z wojny nie
jako armja republikańska, lecz z cesarzem
nie-

o reformy społeczne w Japonji
Londyn, 21. 1. (AW.) Dziś w parlamencie ja
pońskim rozooczyna się wielka debata polityczna, naj
większa od 10 lat. Od przebiegu jej zależy los gabinetu
hr. Kato. Na porządku dziennem znajduje się prawo
glosowania dla wszystkich mężczyzn powyżej 25 lat.
Prasa popiera projekt rządowy, ze względu na na«
strój mas jednakże zarządy trzech głównych stron
nictw przeciwne są rozszerzeniu prawa głosowania.
Równocześnie z tem rozpocznie się debata nad refor
mą izby wyższej.

Wojna pomiędzy senatem I sejmem
francuskim.
Paryż, 21. 1. (AW) Jak słychać, konflikt mię
dzy izbą deputowanych a senatem zaostrzył się. Je
den z socjalstycznycn posłów wniósł do izby projekt
ustawy o zmian'e ordynacji wyborczej dla senatu,
który jak twicr'z: wnioskodawca, teror/zuje izbę de
putowanych i utrudnia pracę.

Wiadomości drobne,
Warszawa, 21. 1. (AW.) W okręgu Często
chowskim pracują prawie wszysikie fabryki po trzy
dni w tygodniu. W okręgu zaś Włocławskim pełny
tydzień.
Konstantynopol, 21. 1. (AW.) Dzienniki
donoszą o silnym trzędenju ziemi, które zniszczyło
5 wisi Anatolskiej prowincji Ardachan; 148 osób
poniosło śmierć, 33 ciężko rannych; 600 szt. bydła
zginęło podczas katastrofy. 2000 osób znajduje
się bez dachu nad głową, cierpi głód wśród wiel
kiego zimna.

Rzym, 21. 1. (AW.) Jak słychać, proces prze
ciwko mordercom Mait ettiego nie odbędzje s;ę w
Rzymie lecz przed sadem apelacyjnym w mieście
Aquila.
Londyn, 21. 1. (AW.) Nowy Jork nawie
dziła znowu wielka burza śnieżna. Śnieg zatara
sował wszystkie przejścia kolejek podziemnych. —
Ruch jest bardzo utrudniony.
Berlina. 21. 1. (AW.) Do Berlina przybył
prezes Międzynarodowego Biura Pracy Albert Tho
mas.

mieszkanie, centralne ogrzewanie, przyzwoite me ale,
z dywanem w bawialni, łazienkę. To wszystko często
we własnym domu. Teatr dwa razy w tygodniu.
Wycieczkę sobotnio-niedzielną do znajomych koleją,
lub samojazdem, często własnym. Radjofon dla słucha
nia koncertów. Odzież i obuwie, które nigdy nie za
wierały znajomości z lataczem. Dostatnie i smaczne
pożywienie. To wszystko może. się wydawać rów
nież księżęcym zbytkiem dla neapolitaóczyka lub sy
cylijczyka, który emigruje do południowej Ameryki a
w kopalniach siarki na Sycylji zarabiał na 12 godzin
pracy 20 groszy. Taki imigrant jest plagą związków
zawodowych i klasy robotniczej tego kraju,
który
swą obecnością uszczęśliwił. Przywiół mienie swo
je na plecach w worku połatanym. Pracując najczę
ściej na miejskich robotach, korzysta też z urządzeń

komunalnych. Mieszka na ulicy, przy pracy śpi na
chodniku sparłszy głowę o marmurowy stopień wchodowy. Odpowiednio się odżywia. Co najważniejsza
— oszczędzać jeszcze potrafi przy takim bytowaniu!
Rzecz prosta, imigracja taka, kraju nie wzbogaci, chy
ba w peiagrę i malarję. D!a takich i im podobnych
przybyszów Stany Zjednoczone pod naciskiem zwią
zków zawodowych zamknęły granicę.
Jest szerzej otwarta dla emigrantów z pośród narodów więcej oświeconych, z większemi potrzebami życ;owemi, któ
rzy wysokich płac pobieranych użyją na ożywienie
rynku kraju przybranego.
Rachityczne płace mas robotniczych, rachityczne
dzieci robotników, rachityczny warsztat oracy i rynek
zbytu.
J. KOZAKIEWICZ.'

KcUv.icv, 2L. &vozüia 1925 r.
jWM«K6^rr::*«mr»2sem^

jest gotów spełniać jakąkolwiekbądź pracę na jakiemkoiwiekbądź stanowisku pod kontrolą partyjną. Po
wymianie zdań eentra’ny komitet powziął następującą
uchwałę wszys k>m: gł'sami przeciwko dwum: 1)
Troć" i ego na'ezy kategor czn e crsrsirwc o k wiecz
ności utrzymvv ania dysevo'iny party nej ni :t Iko w
słowach, ale także w czynach. 2) Wobec tego, że
kierownictwo armji wymaga poparcia przez autorytet
całej rady, uważa się dalszą pracę Trockiego w rewo
lucyjnej radzie wojennej za niemożliwą. 8) Kwestję
dalszej pracy Trockiego w komitecie centralnym po
stanowiono odroczyć do następnego kongresu partyj
nego z tern, że w wypadku naruszenia albo też nieprzeprowadzenia uchwał partyjnych ze strony Trockiego,
centralny komitet będzie zmuszony, bez oczekiwania
na kongres, wykluczyć Trockiego z pracy w biurze
polityeznem.

-

I— Przegląd pel-iffczay j~—|
Be(s*«%Sof3k^eg.
W wywiadzie, udzielonym specjalnemu korespon
dentowi „Messager Polonais“, p. minister spraw za
granicznych Skrzyński, reasumując wyniki konferencji
helsingforskiej, oświadczył co następuje:
„Polska pragnie pokoju i niczego więcej.
Nie
ograniczając się jednak Ii tylko do pragnienia pokoju,
Polska uprawia politykę pokojową, realizuje ją i sto
suje w najszerszych rozmiarach, na jakie pozwalają
jej środki i siły. Bodaj pierwszym tego dowodem po
służyć może ta okoliczność, iż żaden z krajów, repre
zentowanych na konferencji w Hels'ngforsie, nie po
siada żadnej ubocznej myśli w stosunku do żadnego in
nego z tych krajów, wręcz przeciwnie, wyniki konfe
rencji stanowią wymowny dowód, iż Polska i kraje
bałtyckie zamierzają zdecydowanie stanąć na gruncie
Ligi Narodów i protokółu genewskiego, wskazując w
ten sposób drogę, którą w ślad za temi krajami nieomieszkają podążyć inne narody. Konwencja w sOra
wie arbitrażu i obowiązkowego pojednawczego załat
wiania sporów, którą właśnie podpisaliśmy w Helsingforsie, jest nowym jaskrawym dowodem pokojowej
woli Polski ikraićw bałtyckich. Konferencja ta z góry
paraliżuje machinacje i intrygi, mogące zamącić o o kój
w Europie wschodniej i naruszyć is niejąco traktaty.
Ci wszyscy, którzy, iaik my i inne kraje reprezentowane
w Helsingfors e, szczerze pragną dobrych, pokojo
wych stosunków między sąs;a darni, powinni lo:alnie
przyłączyć się do naszego solidarnego dzieła wzajem
nego, życzliwego zb'iżenia. Natomiast trzymając się
zdała od tego dzieła, kraje te same s‘ę demaskują, zdra
dzając w ten sposób swe złe zamiary Opuszczamy
Helsingfors z uczuciem wielkiego zadowolenia i z wy
raźną świadomością, iż nie straciliśmy czasu na próżno.
Jestem głęboko przekonany, — zakończył minister
Skrzyński — iż dokonaliśmy w Helsingforsie pożytecz
nego dzieła. Przyjęliśmy wsoólne stanowisko wobec
protokółu genewski 'go i rozwiązaliśmy szereg innych
spraw. Wierze niezłomnie, iż dzieło nasze będzie
trwale i stanowić będzie rea ny etap na drodze poko'u."

Masfęostwa usunięcia Trockiego.
Londyn. Prasa komenftue obszernie dymisję
Trockiego. „Times“ wyraża przypuszczenie, że so
wietom uda się być może przezwyciężyć i obecny kry
zys. Opinja zagraniczna będzie śledzić z zaintereso
waniem dalszą ewo!uc:ę organizacn sowietów po utrą
ceniu jej głównych sssefów: Len'na i Trockiego.
„Morning Post“ pisze, że z punktu widzenia opiriji
europejskiej należy uważać za zjawisko dodatnie roz
poczęcie wa’ki między tryumwiratem: Kamieniew, Sta
lin i Zinowiew a Trockim. Trocki odszedł, pozosta
wiając władzę ludziom dzikim i nieudolnym. Dla rządu
angielskiego jest to przestrogą, aby zachowywał sto
sowną rezerwę.
„Daily Chronic’e“ zaznacza, że wypadki ostatnie
nie oznaczają bynajmniej osłabienia oligarch)! bolsze
wickiej. uprawnia jednakże do przypuszczenia, że za
równo ideały przewodnie jak i liczba osobistości ruchu
sowieckiego zbliża się do upadku.

Pan Brzesko! w roli
meralizafora.

Ehspose «owego rsądu niemieckiego.
Berlin. Kanclerz Rzeszy Luther odczytał w parlamencie expose rządowe. Nowy kanclerz rozpoczął
swoje expose od wyrazów uznania dla działalności
ustępującego kanclerza Marxa i jego gabinetu.
Z
kolei expose stwierdza, że zadaniem nowego gabinetu jest dalsze dążenie do odrodzeń'-) Niemiec. W
działalność: swej nowy rząd będzie się starał czerpać
natchnienie z żywych wewnętrznych sił narodu nie
mieckiego. Nowy rząd bodzie szukał oparcia w par
lamencie nietylko wśród stronnictw, które są reprezen
towane w gabinecie przez swoich mężów zaufania, ale
również wśród wszystkich innveh stronnictw, które
ożywione duchem twórczości państwowej, zechcą z
nim współpracować, albowiem sprostanie ciężkim za
daniom. jakie stoją obecnie przed rządem, możliwe
będzie tylko wtedy, gdy rząd znajdzie oparcie w zna
cznej większość na^’amentu, choćby nie stanowiła ona
zwartej koalicji politycznej. Podstawą prawna dzia
łalność’ nowego rządu będzie konstytucja republikańska
Rzeszy, a wszelkie próby zmiany jej przy użyciu siły
lub innego nielegalnego sposobu będą ścigane surowo,
jako zdrada stanu. W rozważaniach swych na temat
rewizji poszczególnych artykułów konstytucji, rząd bę
dzie kierował się myślą o uzdrowieniu stosunków we
wnętrznych kraju; mając nrzedewszystkiom na wzglę
dzie uregulowanie stosunków Rzeszy do poszczegól
nych krajów, zgodne z ich potrzebami. W zakresie
polityki zagranicznej rząd będzie dążył do zapewnienia
trwałego i rzeczywistego pokoiu między narodami. Na
tern polu rząd w poczynaniach swoich czerpać będzie
natchnienie z układu londyński go, albowiem równo
waga polityki europejskiej zależy od trwałego rozwią
zania sprawy odszkodowań, do czego właśnie dąży
układ londyński. To też tembardziej należy ubolewać
nad tern, że uspokojeniu umysłów w Niemczech, sta
nęło teraz na przeszkodzie odroczenie ewakuacu stre
fy kolońskiej. Utrzymanie okunaeü północnej części
Nadrenji sprzeciwia się — mówił kanclerz Luther —
słusznemu żądaniu Niemiec, opartemu na traktacie
wersalskim. Co się tyczv sprawy rozbrojenia, która
przytaczana jest jako usprawiedliwienie dalszej oku
pacji, gabinet obecny podziela opinię, zawartą w ir
cie, jaką rząd poprzedni wystosował w tej sprawie
do sojuszników. Jednocześnie rząd będzie się starał
na drodze rokowań doprowadzić do jakna'rychlejszego
opróżnienia północnej części strefy nadreńskiej.
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Walka dyktatorów koissewicMch z opozycją
Ttwkfego.
Moskwa. Rosyjska agencja telegraficzna do
nosi: 18. bm. otwarte zostało tutaj plenarne posiedzenie
komitetu centralnego i centralnej komisji kontrolnej
partji komunistycznej rosyjskiej, na ktorem omawiano
stanowisko Trockiego w kwest i rewo ucji i organizacji
partyjnej. Odczytano pismo Trockiego, w którem ten
że oświadcza, że choroba nie pozwała mu wziąć udzia
łu w posiedzeniu. Trocki odpiera stanowczo zarzut,
jakoby pragnął rewizji leninizmu, albo też chciał um
niejszać rolę Lenina. W końcu oświadcza, iż ca się
tyczy twierdzeń, jakoby dążył do zajęcia jakiegoś od- i
rębnego stanowiska w partji albo też nie poddawał
się dyscyplinie partyjnej, to twierdzenia takie są nie
słuszne. Dalej oświadcza Trocki} kategorycznie, że

Skład Sejmu w roku 1925
Według zestawień kancclarji sejmowej
skład
Se'mu rod wzgędem ro "zL’u na stro-aclwa orz^dl
s awin' s ę z początkiem 1825 roku, ’alt następuje:
Endecy
99
P. S. L. „Wyzwolenie"
53
Piast
46
Chrześcijańska Demokracja
41
Socjaliści (P.P.S.)
•
41
Koło Żydowskie
34
( ziść. Rolnicy (Dubanowi.cz)
22
Nar. Part ja Robotnicza (N. P.
18
Niemcy"
17
Związek Chłopski (Bryl)
15
Ukraińcy
x
12
Białorusini
1C
Katolicko-Ludowi
61
Nieza'ezna Partja Chłopska (grupa Wojewódzkiego) 6
Komuniści
6
Chbborobi
(ks. Iłkow)
5
Pez^artymi
7
Gruca posła Okonia
4
Żyd Stronnictwo Ludowe (Priłucki)
a

Miedzynarodawka „wrnnconych“.
„Informacja Międzynarodowa“ podaje:
W ostatnim czasie u awniły się dążenia do utwo
rzenia notvego ugrupowana mię łzy narodowego. Inicja
tywa wyszła od maksymalistów włoskich, a jej najgor
liwszą propagatorką jest Angelika Bałłabanowa. Po
za tą partją jako jedna z większych partji wchodzi
w rachubę jedynie norweska „partja robotnicza“. Li
czy się ponadto na kilka mniejszych grup, jak na partję Hoeglunda w Szwecji, rosyjskich lewych socjalistów-rewoluojonistów i na grupę Ledeboura w Niem«
czech. ,
Paryska komunistyczna „Humanite“ donosi o kon
ferencji, odbytej w Berlinie, w której wzięli udział: z
Niemiec grupa Ledeboura i [trupa Teodora Liebknecht»
z Francji grupa Pawła Lou's, dalej lewicowi soc.-re-l
wolucjoniści rosyjscy i włoscy maksymaliści podczas]
gdy norweska „partja robotnicza“ wysiała tylko obser
watora a szwedzka partja Hoeglunda nie była wcale
reprezentowana. Projekt programu, przedłożony przez
ros socjalnych rewolucjonistów, wywołał wielkie sprze
ciwy, konferencja rozeszła się os a tocznie bez rezultat
tu, uchwalono tylko zwołać ją ponownie za dwa miel
siące.
W tych dążeniach ujawnia się wyraźnie jedn<|
los moskiewskiej międzynarodówki. W pierwszych lłf
tach po wojnie Moskwa wywierała tak silny wpW
przyciągający, że powstało nowe ugrupowanie się puj
tji- jedno, które szczególnie ulegało temu wpływów
(jak niezawisła part a socjalistyczna Niemiec i socja
listyczna partja francuska — drugie które temu wpły
wowi starało sie stawiać opór) — jak wiedeńska wspól
nota pracy. Obecnie dokonywa się odwrotny procesj
Siła odpychała ca Moskwy stała sie tak wielka, że utwo
rzyło sie odrębne ugrupowanie — „międzynarodówki
wyrzuconych“. To ugrupowanie, jeśli przyjdzie dc
skutku, nie będzie miało wHkiego znaczenia i jest ono
tylko o tyle niepożądana, m
mówić będzm dalszfj
przeszkodę w zjednocz o iu się wbskbgo proletariatu,
który po4meb:re zwłas/c e ob'cnie tej jedności w|
chwili wa’ki z faszyzmem a zwł szcza w czasie z am*
szanta, jakie nastąpi po spodziewanej likwidacji
szyzmu.

Długo nie słyszeliśmy już o p. Brzeskocie, wodzi
reju w N.P.R. Dawno to już było; ho ho bar Izo
dawno, kiedy to p. Brzeskot powtarzał: N.P.R. to
K
1]
Ja, a Ja, to N.P.R. Pan Brzeskot znikł jednak jaU
iakoś nagle z politycznej widowni Śląska, zaszywając
12
się gdzieś w Częstochowie jako skromny sekretarz
14
związkowy. Opowiadali różnie różni ludzie o powo
15
dach tej rejterady, krzykliwego wodzireja N.I^.R., któ
16
ry tak nieoczekiwanie spadł z wysokiego Olympu,
nie zostawszy ani posłem, a dumającego smętnie w
zacisznych pieleszach domowych nad swemi grzecha
mi, pocieszała jedynie nadzieja, że jakoś się to ułoży.
No
ułożyło się jakoś. Pooóż zresztą utrudniać,
1.
nawrócenie marnotrawnego syna. Pan Brzeskot po
2
woli więc wracał do swych dawniejszych wpływów,
a w miarę jak porastała trawa nad grzechami
p.
3.
Brzeskota, tenże przyoblekał swą twarz w
ooraz
4.
większa butę. Ale nikt nie przypuszczał, że
ęx
5.
Brzeskot, pomny na swoją przeszłość, przecież nie
6.
będzie się bawił prawieniem morałów. A jednak tak
się stało. Pan Brzeskot zabrał się do bielenia enpeerowskiej Spółdzielni Zjednoczenia, jak wiadomo,
znajdującej się w bardzo poważnych kłopotach fi
nansowych, przyczem popadł, zwracając się w stro
nę „Gazety Robotniczej“, w ton moralizatorki, wcale
jemu przecież nie będący do twarzy. Pan Brzeskot w
artykule „Polaka“ p. t. „Przeciwko fałszom, rozgła
szanym o Spółce Spożywców „Zjednoczenie“,
ni
mniej, ni więcej dowodzi, że wszelkie pogłoski, ja
2.
koby „Zjednoczenie“ znajdowało się w kłopotach finan
3.
sowych, są fałszywe, że przeciwnie wszystko jest
14.
w naileoszym porządku. Tak twierdzi p. Brzeskot.
Paryż. (AW.) — Syndykat naftowy
ponieważ znamy go jako blagiera, więc nie mańiy syjskich republik sowieckich zawarł z francuskie« 6
powodu wierzyć zapewnieniem, które obliczone są
to warz.', it .om nafto wem ..Petr« lim.'“ kontrakt 4
jeaynie na wprowadzeniu opinii publicznej w błąd. podstawie którego syndykat porucza we Franc)«
Pan Brzeskot w swym artykule nic nie podaje, ani tej grupie przed aż 70 tvs. ton benzyny i 40 tysl
jeanego faktu na poparcie swych wywodów; prze ton olei rosyjskich rocznie, a prócz tego ies*Bdói
ciwnie przyznaje, że na czele Spółdzielni enpe row- sprzedaż benzolu i nafty razem wartości 2C0 mil
skich stali ludzie, którzy nie mieli żadnego pojęcia franków. Kontrakt zawarty na przeciąg dwu
0 prowadzeniu Spółdzielni. Pan Brzeskot
chce został ratyfikowany przez rósyfski komiśśrjat
podreperować zanikające zaufanie do N.P.R.; w tym handlu. Belgijskie fjHe powyższej firmy został]
już upoważnb
do soroedaF rn^ uv i
celu też napisał swój nieszczery i kłamliwy artykuł
P. Brzeskot, wspominając o ks. Kubinie, twierdzi, benzyny w Belgii, Ho landy i Luksemburgu.
że nie jest prawdą, jakoby tenże stracił w „Zjedno
czeniu“ włożone pieniądze. O nie tylko ks. Kubina
dawał pieniądze, dawali Dr. M ldner i inni. O tych
lokatach możnaby dużo pisać, ale nie zależy nam na
kompromitacji ludzi, bądź co bądź przyzwoitych. Niech
Hajduki Wielkie. Pocieszyć się mogą obywatel
nie tka lepiej p. Breskot nosa w nieswoje rzeczy, gdyż w naszej gminie, którzy lubią polską książkę, gfl roc.
mógłby wyrządzić komuś przysługę niedźwiedzią.
«otworzono tutaj bibliotekę gminną, z której mogą 1 ,02!
Stwierdzamy, że komisja, która bada stosunki w pożycz e książki za opłatą 5 groszy za 1 książki JRK'
<
enpeerowskich spółdzielniach, znalazła wszystko w Zauważyć się jednak daje brak w bibljoteoe książek di
największym nieporządku, że sprawozdanie tej mokra tyczny cli i socjalistycznych, a takich powW
komisji będzie poprostu druzgocące dla wodzirejów uświadomieni robotnicy sie domagać. Biblioteka' ti» °yOü
N.P.R. Pan Brzeskot pociesza się w końcu, że ku ści sie w szkole V. i otwartą iest w niedzielę od go< °zyc
ratela p. Mielczarskiego nad enpeerowsikiem „Z edno- 10 12 i w śro-dę od 4 -6 godz. Pożądanem by *
czeniem“ przyprowadzi ten bałagan do jako takiego było, ażeby o poskie towarzystwa kulturalno - oświi
porządku. To znaczy, że enpeerowcy zbankrutowali to we cokolwiek więcej się troszczono i nie pobierał awn;
1 radzi są, ż.e p. Mielczarski dopomoże im do wy tak wysokich podatków od zabaw i przedstawi dbyv
brnięcia z tego bagna, do jakiego strącili Spółdzielnię teatralnych urządzanych np. przez Stow. Mł. R°* rzedi
„Siła“,
„Zjednoczenie“. Ale za jakie ofiary? O tern
p.
Obywatelstwo tutejsze domaga się jaknajprędsi
(y
Brzeskot nic nie pisze. Przecież rodzynkami zgniłego przeprowadzenia wyborów do rad gminnych, a# 9g p
mi i farbką do prania nie zapłaci „Zjednoczenie“
| zastępstwo gminne składało się z takich ludzi, kW strov
swych długów.
nie będą utrudniać błogą pracę polskich robotni* Wfi ;
towarzys" w 1 ą.i duralno-omvigi owv cis.
Bttb-

Bolszewicy aawiąznią stesuskł z kapiUlistami frascnskiemi.
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są najlepsze! "%#
I—I Dział gospodarczy
Budżet państwowy.
Ile pieniędzy chce rząd w bieżącym
roku zebrać i na co chce je wydać.
Obecnie komisja budżetowa obraduje nad pre
liminarzem budżetowym na rok 1925. Jest to wy
kaz przewidywanych przez rząd w roku przyszłym
dochodów i wydatków państwowych.
DOCHODY:
złotych
Podatki bezpośr. i opłaty ......................... 1,491,734,435
133,530,159
Przedsiębiorstwa państwowe . . _
356,610,800
Monopole (spirytus, sól, tytoń). . .
Razem
1,981,884,394
WYDATKI:
1,830,230,972
Urzędnicy i wojsko
......
106,342,872
Przedsiębiorstwa państwowe . . .
45.019,000
Monopole .
...................................
Razem
1,981,592.844
Nadwyżka dochodów.........................
291,550
Wydatki na administrację, czyli zarząd
państwem, składają się z sum nastę
puiących:
1,414.471
T. Prezydent Rzeczypospolitej. . . .
2. Sejm i Senat . . .......
6,744,573
3. Kontrola Państwowa.........................
3,471,366
1,544,557
4. Prezydjum Rady ministrów . . .
5. Ministerstwo Spraw zagranicznych .
18,525,000
6. Min. Spraw wojskowych .... 610,5^0,000
7.
» spraw wewnęt. i policja . . 188,090,907
8.
* skarbu....................................... 315,804,151
75,400,451
9.
» sprawiedliwości....................
10.
„ przemysłu i Handlu . , . .
97,741,46'
11.
„ kolei
2,864,600
12.
. rolnictwa i dóbr państw. . .
23,017,551
13.
„ wyznań rei. i oświaty . . . 311,755,540
14.
„ robót publicznych...................
75,051.233
15.
„ pracy i opieki społecznej . ,
18,325,911
49,979,200
16.
» reform rolnych........................
Razem administracja
1,830,230,972
A ile osób pobiera plące ze skarbu państwa:
osób
1. Prezydent Rzeczypospolitej (kancelarie)
195
2. Sejm i Senat — 444 posłów, 111 senato
rów, 134 urzędników i służących, razem
690
3. Kontrola państwowa..............................
673
4. Prezydjum Rady ministrów....................
172
5. Min. Spraw zagranicznych....................
776
6. Min. Spraw Wojskowych — 18.292 ofi
cerów, 37.722 podoficerów, 234.586 sze
regowców i 5.000 cywilnych, razem v
255.600
7. Min. Spraw Wewnętrzn. — 48.402 poli
cji, 18.538 straży granicznej, 6.604 urzę
dników i 1.401 służących, razem . .
74.945
8. Ministerstwo Skarbu..................
23.782
„ Sprawiedliwości..............
7.682
» Przemysłu i handlu....
1.059
1. » Kolei (bez pracowników kolejo
wych, których jest 230.000)....
476
2. Ministerstwo rolnictwa..............
1.614
wyznań i oświaty.........
80.816
robót publicznych.........
3.768
pracy i opieki społecznej ...
838
reform rolnych......................... ....
1.335

Razem osób 494.312
Zapomogi od państwa otrzymuje 100.000 inwadów — ofiar wojny i 54.987 emerytów.
Konwersja Pożyczek Państwowych.
(AW) Urząd Pożyczek Państwowych do dnia 16
przyjął do wymiany na obligacji Pożyczki konrersyjne] 5-proc. asygnat 1918 r. na 7,1 mil. rubli,
ku”11 ):
.on 1 2>8 milj. marek, następnie 5-proc.
► gacp pożyczki 1920 r. długoterminowej na —
’ . mij‘ marek i krótkoterminowej na 424 milj on
^ ^remarek2 4 PmC' obligacii „Miljonówki“ na 1.892
te asygnaty 1 obligacje wydano: 5-

O potrzebach przemysłu cukrowniczego
mówił
prezes związku cukrowni p. Zagleniczny, o
po
średnictwie handlowem poseł Wartalski, o zamówie
niach państwowych i komunalnych prof. Okolsiki, o
polityce s połecznej dyrektor Barciński, p. Drzewie
cki I Jastrzembowski, o sprawach transportowych
pp. Krzyżanowski, Zagleniczny.
Wysłuchawszy postulatów, zawartych w zgło szonych referatach, p. Premjer stwierdził, że najtru
dniejszą kwestją do rozwiązania z liczby soraw po
ruszonych, jest kwestja pośrednictwa handlowego: —
drożyzn? najdotkliwiej daje się we znaki w zakre
sie tych właśnie towarów, przy których snrzedaży
większą rolę odgrywa pośrednictwo. Wszystkie zgło
szone postulaty podane zostaną gruntownemu zbada
niu w miarę możności będą realizowane.
Jak rosła drożyzna w pierwszej połowie stycznia.
W sobotę główny urząd statystyczny w War
szawie przeprowadził ob'icz°ni? zmian kosztów utrzy
mania w okresie od 15. grudnia do 15. stycznia, celem
ustalenia mnożnej do uposażeń urzędniczych na mie
siąc luty. Ob'iczenie to wykazało zwyżkę o 0‘31 nrocent. Okazało się, że rosnące ceny chleba zrównane
zosła}y zniżką artykułów nabiałowych Wek o i masło),
oraz mięsa wieprzowego i wędłin. Ta
minhnalna
zwyżka kosztów utrzymania na mnożnej do uposażeń
urzędniczych się nie odMje. Pobory lutowe równać
się będą poborom styczniowym.

Na banknotach wartości 50 zloty,u
ałszywycb
numeracja jest ściślejsza, serja po literze i liczbie
zaopatrzona jest w kropki, gdy na autentyczny cii kro
pka jest tylko po literze. W wizerunki Kościuszki
prawe oko jest mniejsza niż lewe, nos zbyt czerwony
w zakończeniu, wykrój ust bez górnej wargi, włosy
grubsze, chaotycznie w różnych kierunkach, pod bro
dą brak kokardy (krawatu). Falsyfikaty wykonane są
w kolorach ciemn'e'szyoh, rysunek mają zamazany,
przeładowany kolorem o odcieniu wiśniowym, godło
państwa jest nieudolnie wykonane, napisy „50 zło
tych" i inne są grubsze.
Falsyfikaty banknotów wartości 10-ciu złotych ma
ją wprawdzie wykrój cyfr podobny do autentycznych,
wizerunek Kościuszki jednak jest nieudolny, niedbale i
grubo wykonane.. W objaśnieniach zamiast
słowa
„uchwały" wydrukowano „uchwały", w słowie zaś
„Sejmowej" wydrukowano zamiast „e" — „h" (Shaj*
mowej).

Jak wygżędia wolność prasy w Polsce.
Dziennikarz i rubhcysta, p. Tad. Wieniawa - Dłu
goszowski, ogł s'ł swego czasu w łódzkim dzienniku
„Głos Po’ski" artykuł p. t. „Orędz e pokutnicze bis
kupów". W artykuc tym autor omówił orędzie bisku
pów polskich, do wiernych, w którem to orędziu biskupi
nawoływać do jednodniowego postu na intendę sanacji
skarbu. P. Wien awa - Długoszowski pisał, że pustomł
żołądkami nie zapełni się pustego skarbu i że słusz
nie i uczyrViby biskupi, gdyby na Skarb Państwa ofiaro
wać część złota i serbra zgromadzonego w skarbcach
kościelnych.
Biskupi dopatrzyli się w artykule tym cech „bluźnierstwa", oraz nawoływane... do świętokradztwa! !j
’lanów-Nikisj&owtae. W niedzielę, dnia 18. bm. i autorr artykułu zaskarżyli do sądu.
Sprawa odbyła się 15. bm. w Lodzi i p. Wleniawaodbyło się wa’ne zabranie CZG. na ktorem wybrano
nowy Zarząd, składający się z następujących ttow.: | Długoszowski skażany został nu 4 miesiące bezwzglęPrzewodniczący Kołodziejczyk Teofi1, Pick Jan. za j dnego ar-szhi. Wyrok sąd uzuorygoretń' natych
stępca Kubny Jan, sekr.; Piestur Wicenty, skarbnik; miastowe’- wykonalności, o ile skazany nie złoży kaucji
Jerchel Augustyn, podskarbnik; Druck Szymcr i Jer- w Wysokości 500 zł !!!
chel Ludwik, rewizorzy.
S^kr.
Międzyńaroł&pwa o uh’ a tvd dziećmi
Hajduki WLłkie. Dnia 6-go bm. odbyło s:ę wal
W s'crpniu r. bież. odbędzie się w
Genewie
ne zebranie PPS. na sah p. Mrózka, ns które mko
(Szwa carat pierwszy powszechny kongres opieki nad
ref. przybyli »ttow. poseł Rumofelt i Kossobudrki.
dziećmi. W celu omówienia sre egółów udz ału Polski
Po sprawozdaniach zarządu i ßkarbirka, które -.rzy:ęh w tym zjaździe odbiło się w ministerstwie pracy i
zebrani bezkrytycznie do wiadomości, wybrano nowy opiek społecznej posiedzenie specjalnej komisji na któ
zarząd w nastęomącym składzie: Przewodu, tow. lu- rem Wybrano na przewodniczącego komitetu polskiego
balik Stefan, zast. tow. Drewniok, skarbnik tow. Bo 1, ministra zdrowia p. Chodźkę oraz przewodniczą
rys Paweł, podskarbmcy ttow. Machoń L. i Ga7ka, cych dla poszę cgö’n’cb seke'i komitetu.
s*ąkp tow. Szefczyk Józ f, rewizorzy: ttow : Miarko i
Katowice. ^Ze sadu.) Na ławie oskarżonych za
Wolny. Na zJazd obwodowy wybrano jako ^elegatów siadł. szofer Paweł Hi’d^hrandt, oskarżony o spowo
ttow. Kubo wic a i Drewnioka.
Sekr.
dowanie wypadku śmiertelnego. W lioeu roku ubieg
Bielszowfce-Pniaki. W niedzielę, dnia 11. bm. od łego wiózł był autem kilka osób z Król. Huty do Ryb
było się wa^ne zebranie CZG. filji Bielszo wice-Pniaki. nika na pewno zabawę. W drodze oowrotnej zawa
Tow. Breitkop zagaił zebranie hasłem ..cześć pracy" dził autem pomiędzy Paniowani a Bwakowem o drze
i udzielił głosu do wykładu tow. Chruszczowi, który wo przydróżne. wskutek czego Józ^f Barczyk i Au
w obszernem przemówieniu wyjaśnił sytuację gospo gust Beck ulega śmiertelnemu, a trzeci pasażer i oskar
darczą, podkreślając ciężkie położenie robotników i żony szofer poważnemu zranieniu. Rozorawy sodo
wskazując na przyczyny panującej biedy W dyskusji we nie przf konały sędziów, o winie oskarżonego, prze
zabrali głos tow. Witek i tow. Giemza Paweł, oopie- to został uwolniony.
rając wywody referenta 1 krytykując nieporządki no
— (Odczyt prof. Piwku) W sobotę, dnia 24. sty
kopalniach. Po sprawozdaniu rocznego przez tow. cznia hr. o godz. 6,30 wieczorem odbędzie się w auli
kasjera Pietrka przystąpiono do wyboru zarządu miej gimnazjum przy ul. Mickiewicz^ odczyt orof. Piwko z
scowego na rok 1925. W skład nowego zarządu weszli Krakowa p. t. „Tragedja rozbiorów Polski" Cz. III. Na
nast. ttow.: Dominik Witek, prstaw., Jan Grzegorzyca, gruzach nowe życie."
zast.; Jan Piotrek, główny skarbnik; Herm. Majer,
— (7 kroniki poHcyjnej.) Doniesiono 43 osób za
sekretarz; Eman. Dreja, I. podskarbn.; Ludwig Ponen- drobniejsze przestępstwa po’icyjno - administracyjne.
da II, podskarbn.; Karol Szmatloch, I. rew., Sylwester Przy rzymano 24 osób bez stałego miejsca pobytu i bez
Brykse, II. rewizor. Przewodniczący tow. Witek na zatrudnienia, pochodzących z poza obrębu Wojewódz
zakończenie zebrania z^cbęca zebranych do ingnsvwn j twa Śląskiego i-odstawiono je do Dyrekcji policji w celu
pracy nad rozwojem CZG. jak i Polskiej Partji Socja wysiedlenia.
listycznej oraz do abonowania „Gaz. Rob.“.
Sekr.
— (Pożar.) Dnia 21. bm. o godz. 3-ej nad ra
nem wybuchł pożar w fabryce wód mineralnych p. Pa
wła Noconia w Katowicach przy ul. Sienkiewicza NL:
47, który zniszczył stamię oraz około 50 o słomy. Szko
da wyrządzona przez pożar, wynosi 300 zł. Docho
dzenia w toku.
Fałszywe banknoty 50- i 10-złotowe.
— „(Usiłowana kradzież z włamaniem.) W nocy z
(AW.) Pojawiły się w obiegu fałszywe banknoty 20, na 21. bm. usiłowali nieznani sprawcy włamać się
Banku Polskiego wartości 50 zł. i 10 zł. Falsyfikaty do fabryki wyrobów opatrunkowych w Katowicach,
wykonane są na odmiennym papierze grubszym o in przy ul. Warszawskiej L:44, jednak zamierzonej kra
nym składzie, znak wody mają tłuszczowy bardzo dzieży nic- zdołali dokonać, gdyż zostali spłoszeni. Do
nieudolny prawie niewidoczny.
chodzenia w toku.

|j % liii gapili i PHjft

i

ni uniÄ«

essKSEE-fe”

Prenumerata
na
luty!
lĘSsSIe
s Ä. Ä"i,eE,a£i5E3"Ä
d

ji

’tjfr

Łt<iSldVv€i'le organizacJi gospodarczych u premiera.

Abonentów miesięcznych prosimy
odnowić przedpłatę na luty

u listonoszy

w czasie od 20-go do 25-go bm.

Katowi**, 23. stycznia 1925 r.;
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— (Kradzieże.) Dnia 19. bm. włamali się nieznani
sprawcy do stajni Karola Wojtyczki w Bańgowie, skąd
»kradli 6 indyków» i 11 kur. — Dnia 19. bm. skradzio
no ł zamkniętego pomieszkania kupca Lubiosa Maksy
miliana w Mysłowicach, Rynek 9 jedno czarne ubranie,
1 parę trzewików męskich, 1 srebrny zegarek*1 i 182
zł. gotówki. Dochodzenia w toku.
Mysłowice. (Ofiara pracy.)
W nocy na ponie
działek 19-letni ślusarz Holetici w szopie kolejowej na
tutejszym dworcu otworzywszy wentyl parowy i uległ
takiemu oparzeniu, że niebawem zmarł.
— (Do Francji!) Ubiegłego tygodnia wyruszył do
Francji za pracą nowy transport robotników, złożony
t 300 młodocianych ludzi.
Król. Huta. (Zawalenie kominu fabrycznego.) Ze
szłej niedzieli wieczorem zawalił się 80 lat istniejący ko
min w starej pudlowni, wysoki około 40 metrów.
Szczęście w nieszczęściu calem, że wypadek zdarzył się
w niedzielę wieczorem, w dzień powszedni bowiem
nie obyłoby się bez okaleczeń robotników.
Szkoda
materjalna powstała znaczna.
— (Eksplozja podczas uczty weselnej.) Podczas
uczty weselnej w lokalu Weisenberga, Wodna 5, pe
wien gość popisywał się różnymi sztuczkami. Wziął
leż zapaloną lampę naftową na czoło i balansował
nią. Lampa spadła, eksplodowała, a gość ów uległ
niebezpiecznemu poparzeniu i Spiesznie umieścić go
musiano w lecznicy.
Rybnik. (Kradzież.) U Winklera Jana w Rybniku
ul. Kościelna nr. 2 była zatrudniona jako robotnica nie
jaka Berta B., lat 17 z Zamysłowa, po w. Rybnik. Wink
lerowi ginęły już od dłuższego czasu różne przedmioty
jako to części bielizny, ubrania, biżuterii itd. W końcu
jednak zdołano sprawcę ująć w osobie wyż wymie
nionej robotnicy, którą odstawiono do więzienia sądo
wego w Rybniku. Szkoda wyrządzona przez kradzież
wynosi około 700 zł.
Wodzisław. (Przyaresztowanie cyganów złodziei.)
Przy aresztowano trzech cyganów a to Alojzego, Anto
niego i N. Burjańskich za naruszenie spokoju domo
wego, złośliwe uszkodzenie cudzej własności i wymu
szenie, popełnione na szkodę Jureczka z Karkoszki,
pow. Rybnik. Przyaresztowanych odstawiono do wię
zienia sądowego w Wodzisławiu.
Pszów. (Fingowany napad rabunkowy.) Dnia 15.
bm. doniósł niejaki Jan P. do posterunku policyjnego
w Pszowie, że tego samego dnia późnym wieczorem
został napadnięty na szosie w Pszowie przez trzech
nieznanych w rewolwery uzbrojonych bandytów, któ
rzy mu zrabowali zegarek i kilka poszczególnych części
ubrania. W toku śledztwa zdołano ustalić, że na
pad ten był sfingowany.
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prosz.en nydlany

KUPUJE .MŁDA OSZCZEDrfA GQSFQpyni
ZE SLĄSKA OPOLSKIEGO.

Wydawanie paszportów
ulegnie pewnej zmianie począwszy od 1. lutego br.
Paszporty (wyłączając wypadki nagłe) nie będą na
tychmiast wystawiane. Wnioski stawia się osobiście w
biurze właściwego obwodu policyjnego. Po upływie
trzech dni należy się udać do najbliższego biura pasz
portowego przy policji państwowej w Gliwicach (prerydjum policji, pokój 112), w Bytomiu (urząd policyj
ny, oddział I. b.), w Zabrzu (urząd policyjny, oddział
I. a). Do wniosku trzeba załączyć nienaklejone foto
grafie formatu gabinetowego (12 X 16 om.). Przedkła
danie paszportów w urzędach finansowych do udzie
lenia zezwolenia na wyjazd za granicę jest zbyteczne.
Natomiast tak jak dotychczas wszelkie paszporty za
graniczne muszą być wizowane przez zastępstwa kon
sularne państw zagranicznych n. p.: w Niemczech na
wyjazd do Polski przez konsulaty polskie, a w Polsce
na wyjazd do Niemiec przez konsulaty niemieckie.

Wspólne posiedzenie Zarządu l Rady
Nadz. Slow. Rob. Spoz. „Przyszłość41.
odbędzie się w niedzielę, dnia 26. bm. o godz. 10
przed poł. w biurze Stow, w M. Dąbrówce. Z powo
du ważnych spraw kompletne i punktualne przyby
cie członków Zarządu i R. N. konieczne.
A. F a j a, prezes.
W tym samym dniu o godz. 9-ej przed poł. od
będzie się posiedzenie Rady Nadzorczej, na które po
winni się wszyscy członkowie R. N. punktualnie stawić.
D ł u b i s, przew. R. N.

Kalendarzyk zebrań

Baczność Emirów.
Na posiedzeniu zarządów miejscowych i człon

ków Rady zakładowej zapadła jednogłośna uchwj
ła, żeby urządzać wieczorki dyskusyjne, które 0(j
bywać się będą każdą niedzielę, po Li 15. każde#
miesiąca u p. Walaszka. Temat wykładów: „U%
wa o Radach zakł. i inne sprawy robotnicze“,
liczny udział członków CZG. i PPS. uprasza
Zarząd.
——#——

Wspólne zebranie C. Z. G. i P. P. S. w Rudzit
odbędzie się w njedzielę, dnja 25. bm. o godz. 5
po południu u p. Nestmana. - Wybór kandyduj
na radnych gminnych.

Zebrania i wiece P P S. w niedzielę, 25. stycznia
Nowa-Wieś. Wiec PPS. o godzinie 3-qej po poł. na
sali pana Góreckiego. —- Referenci ttow. poseł
Adamek i Kossobudżki.
Leszczyny. Walne zebranie tow. PPS. o godz. 11.
u p. Szymury. Referent tow. Motyka.
Lipiny. Zebranie tow. P.P.S. o godz. 2. po poł.
na sali p. Machonia. Ref. tow. Brzęczek.
Katowice. Zebrainje PPS. na Wielkie-Katowirc o
godz. 5-tej u p. Długajczyka przy pl. Miarki.
Ref. tow. poseł Juchelek.
Uprasza się towarzyszów w poszczególnych
placówkach o wylepienie afiszów.
Janów. Zebranie zarządów PPS., ,,Tow. Ko
biet“, vSiły“ i fih"i CZG. odbędzie się w niedzelę,
dnia 25. bm. o godz. 4-tej po poł. na sali p. Heü*steina. Zaprasza się zarządy PPS. z Giszowca i
Nikiszm.

Bacznotć Lipiny.
W niedzielę, dhja 25. b.m. o godz. 10. przed
południem na sali p. Machonia odbędzie się ze
branie zarządów PPS. filii Lipjny i szybu Marcina
CZG., „Siły“ i Strzelca. Zaprasza się t ow. Pawlenkę, Grzybka i Zamboka. Z powodu ważnych
spraw uprasza się o liczne i punktualne przybycie.

Baczność Nowa Wiel 1 okolica.
W niedzielę, dn;a 25. stycznia br. urządzą P.
P S. w Nowej Wsi o godz. 3. po poł. wielki W1FC
POSELSKI, na który przybędzie t^w. poseł Adamęki tow. Kossobudżki. Zapraszamy szan. tow.
i obywateli z Wirku, Bieiszowice-Pn akj. Kochłowice, By ko winy. Halemby i z Nowerm Bytomia.
Żarz ą d.

Konfereticia powiatowa P. P. S.
na powlaf Swlefochłowlckl.
oobędzie się w poniedziałek, 2. lutego br. (święto
M. B. Gromniczne!) w Król. Hucie u tow. Guzego,
ul. 3-go Maja nr. 52. Początek o godz. 4 popoł.

Konlerencia powiatowa P. P. S. na powiaty
Tarnoięórekl I Lnbłlnleckl

Zebranie Metalowców, Król. Huta.

odbędzie się w niedzielę, dn. 26. bm. o godz. 9
rano w sali „Hotel do Król. Huty“. Ref. tow. Rybi
Król. Hula. W niedzielę, diija 25. stycznja bj
o godzinie 9.30 przed południem odbędzie sję człon,
kowskiv zebranie Związku Robotników Przemys
Metalowego w Polsce w pokoju bufetowym na
piętrze w hotelu „Król. Huty“, ul. 3-go maja. Ja.,
referenta prosimy tow. posła Rumpfelta. Z po
wodu ważnych spraw liczny udział pożądany.
Zarząd,

Zebranie robotników budowlanych
w Król. Hucie.

odbędzie się w piątek, dnja 23. bm. o godz. 7-mtj
wieczorem w hotelu „Król. Huiy“.

Baczność „Siła"
W niedzielę, dnia 25. stycznia 1925 r. odb<
w Katowicach w Sekret. PPS. przy ul. Mielęckiej
nr. 3 o godzinie 9,30 przed połudn. konfert
wszystkich kierowników lub naczelników st
sportowych „SIŁY“. — Na porządku dziennym:]
Program sportowy na rok 1925.
Powinnością każdego kierownika lub zastęp
sekcji sportowych „Siły“ jest na ową konferenq
przybyć.
Wstęp tylko za wykazaniem się legitymatj
członkowską.
Naczelnik sekc. sport.: Strzebniok Franc.]

Baczność robotnicy kop. „Wolfgang“
W niedzielę, dnja 25. stycznia o godz.
przed południem odbędzie się w cechowni „Kłaj
na kopalni „Wolfgang“ ZEBRANIE wszystł
członków CZG. pracujących na kop. „Wolfgail
Na porządku dziennym: Wybory do Rady Zak|
dowej. — Książka członkowska legitymuje.
Zwołując y.|

Z piśmlewełcfwe

Baczność eiszowlec.

Trzeci zeszyt „Świata“ zawiera interesujący
tykuł Art. Śliwińskiego pt. „O pomniki w stoik)
artykuł ten stwierdza, iż obecnie w Warszawie ml
my aż sześć Komitetów dla budowy pom ul#
Pozatem ,,Świat“ dał prace ?ak wybitnych pis#
jak Jan Kucharzewski, Ed. Woroniecki, E. BreiM
H. Jel. oraz St. Krzywoszewski. W dziale a toina#
zamieszczono fotografje z wszystkich naj ważni]
szych wydarzeń tygodnia.
Beletrystycznie „Świat“ jest obecny najbogl
szyn. pismoim w Polsce. Drukuje trzy powieści:,
Kaden-Bandrowskiego „Czarne Skrzydła“, 1
renburga „Historja zaguby Europy“, J. Janko wsk
go „Poeta-wierzyciel“ oraz HJohna Parisa vI<in
no“. — Red. 1 A dm.: Warszawa, Szpitalna'

W niedzielę, dn,a 25. stycznia odbędzie się
o godzinie 10 przed południem u p. Sznąpki WAL
NE ZEBRANIE C.Z.G., na które powinni się Wszy
scy członkowie w komplecie stawić.
Zarząd.

Z* ieitł »slitywey ifeljeten edpewiai* Henryk Sławik, Kate«
Za kerespend. i dsiał potocany odpow. B. Nowak, M. Dąbróv
Druki»* i nakład«* fśzef Biaiszkiewi* i Ska. w Kat»wic

odbędzie się w niedzielę, 1. lutego br. w Radzionkowie
u p. Spyrki przy targowisku. Początek o godz. 10
przed południem.
Porządek dzienny konferencji:
1. Sprawozdania miejscowych placówek.
2. Wykład.
3. Dyskusja.
4. Wnioski na okręgowy zjazd partyjny.
Obowiązkiem każdej placówki wysłać delegatów
z całym ma terjąłem partyjnym.
Zwołujący: W. Rumpfelt.
f"
—o—

Niniejszym zawiadamiamy Szanownych P. Odbiorców spirytusu rektyfikowanego na Polskim Górnym Śląsku, źe
poczynając od poniedziałku, 19. stycznia rozpoczniemy

Sprzedaż Spirytusu Monopolowego
w naszych składach według przepisów Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego w Warszawie.
Zamówienia na spirytus prosimy przesyłać pisemnie, telefonicznie lub telegraficznie o 48 godz. wcześniej do naszego biura
w Katowicach, przy ul. Marjackiej Nr. 7, teł. 1277 lub do naszej fabryki w Mysłowicach, przy ul. Pocztowej Nr. 6, telef. 502, 525.

Wszelkich informacji udziela chętnie nasze biuro w Katowicach, jak również biura fabryczne
w Mysłowicach.

*7 M

1

„POLSPRIT"
Zakłady Spirytusowe, Tow. Akc.
Mysłowice, ulica Pocztowa Nr. 6.

