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Katowice, czwartek, 1 października 1925

O ujednolicenie ubezpieczeń
społecznych na Góra. Śląsku
z resztą Polski.
Pod nwagę Sejmowi Śląskiemu.

Rok XXX.

Rada Naczelna P. P. S.
W ponjedzj<aleki późnym, wieczorem zakończyły
się obrady Rady Naczelnej PPS.
Obradom przewodniczyli tfow. Daszyński, Dia
mond i Żuławski. Referat polityczny wygłosił tow.
Barlinki. Referentami w sprawach gospodarczych byli
tfow. Moraczewski i Di amland. Sprawozdanie z kon
gresu w Marsylii składał tow. Niedziałkowski. Spra
wozdanie organizacyjny i kasowe tow. Pu żak1.

W myśl ustawy autonomicznej śląskiej jest rzeczą
zupełnie możliwą, by na Śląsku, który ma prawo sta
nowienia ni. i. w sprawach socjalnych, wprowadizono
zmiany oanośnyeh ustaw, o ile t,alkie ustawy ogólno
polskie są korzystniejsze dla otrzymujących stosowne
prawa od przepisów tu obowiązujących. Wśród uch
wał 111. kongresu związków zawodowych Polskj /inajdluje się rezolucja domagająca się od rządu: jaklnajryidilejszego przeprowadzenia ubezpieczeń robotniczych
Warszawa, 29, 9. (Pat) Dzisiaj po po
na zasdóach powszechności, przymusu, terytorj a 1 no śei i samorządności oraz scalania wszel wrocie ze Spały komisarz Ludowy ZSSR. Cziczerin był podejmowany śipadhniem przez pjrezdsa
kich form organizacji.
Stan prawny w zakresie ubezpieczeń snołecgr- Rady Ministrów Grabskiego. W śnfocijan^u wzięli nb
nych przedStawia się bardzo różno-!icie. W ulhczpie dział: Minister Janicki, wiceminister Karśnicki, po
seł ZSSR. Woj ko w, poseł polski w Moskwie Kę
czeni u na wypadek choroby obowiązuje ha calem trzyński,
pełniący obowiązki dyrektora dlcpartamicnp
terytorium Rzplitej poza Górnym Śląskiem uisitawa tu politycznego
w ministerstwie spraw zagranicz
z 19. maja 1920 o obowiązkowem ubęzpiieciąen^u na nych Bader i n/aczeln;k wydziału wschodniego Lu
wypadek choroby. Jest to u&tawa stosunkowo do kasiewicz. Po śniadanjiu Cziczerin odbył dłuższą
bra. wywodząca się z dekretu1 Rządu Ludowego, uch konferencję z ministrem Skrzyńskim. W godzinach
walona przez Sejm Ustawodawczy w warunkach, gdy wieczorowych w poselstwie sowieckicm był rewi
reakcja n;e wyzbyła się jeszcze lęku przfed' przewro zytowany przez prezesa Rady Ministrów Grabskie
tem społecznym. Nie mniej jedjn^ik i ta uistawa wy go, marszałka sejmu Rataja i senatu T)rąmpczyi%
maga dziś szeregu poprawdki i uzupełnień. Pi^ięde- skiegoj.
! f
l 1 'iii
wszystkiem winien być pTzedłu:żony okres obowiąz
Warszawa, 29. 9. (Pat.) Dziś wieczorem
kowego leczenia, a zasiłek chorobowy, wynoszący o godz. 2V10 komisarz lud-owy dla spraw zagr.
60 proc. zarobku podlwyższony. Równjeż należało ZSSR. Cziczerin wyjechał do Berlinla. Na dworcu
by rozszerzyć świadczjenia dla rodzin ubezpieczonych, pożegnał go minister spraw zagranicznych Skrzyń
PrZyróWnywując okres ich beczenia do okresów le ski w otoczeniu dyrektora depart menjtu adlministraiczenia samych ubezpieczonych.
cyjnego Bertonhego, dyr. protokółu dyptomacyczH
Gorzej się spraw a przedstawia z ubezpieczeniem nego Przeździeckiego, pełniącego obowiązki dyr.
na wypadek choroby na Górnym Śląsku; gdzie ustawa departamentu politycznego Badera, naczelnika wy
(niemiecka Ordynacja Ubezpieczeniowa z r. 1911 ^no
welizowania w czasie wojny i ulstawą Sejmu Śląskie
go) pozostawia statusowi zbyt wiele swobody w za
kresie świadczeń. Ujemne strony są widoczni, gdy
Liverpool, 29. 9. (Pat.) Na dlzjjsiejszem posier
zważy się, że na Górnym Śląsku obok kas tery ton
jalnych istnieją kasy fabryczne, które nie są w dżen.iu kongresu Labour Party omawiano szereg pro
stanie udzielać świadczeń w dostatecznej mierzi? i ze jektów rezolucyj, określających między in. stosunek
Względów finansowych i ze względu n,a zbytnią za part j i do komunizmu. Przedstaw idei lewego skrzy
leżność od przedsiębiorcy. To też przystosowanie dła domagał się dópuszczenia komunistów do stron
ustawodawstwa na Górnym Śląsku do ustawodawstwa nictwa pracy. Dalej przemawiał Arpir Henderson,
obowiązującego w zakresie ubjezpieozfenia na wypadek Występując przeciw wszczęciu dVskt>S;i nad kwestią,
choroby na innych terytoriach Rzplitej wjnno być co do której zapadła] W swoim czasie jednomyślna
postawione na porządku dziennym polityk; ubezpie decyzja. W rezultacie wniosek! o rewizję zfe&złoroczczeniowe i rządu.
SpTavva ta była już poruszaną przez obydwa njone zaraz. Przedews^/sKkiem musi ulec zmianie co
sejmy, lecz z gajstłą i odtąd nie odżyła, odsunięto ją na do sumy zarobku, którą Uwzględnia się do obliczenia
plan bardżo odległy. M. i" t Km uczono to podobno renty w razie wypadku. Ustawa ta bowiem oblicza w
niechęcią robotnika śląskiego dio wprowadzenia usta całości rentę nie od całego zarobku, lieicjz od jego część i
wy polskiej. Istotnie koszta administracyjny t. zw. — 2250 rocznie, zarobek! ponad 2250 zł., uwzględnia
zakładowych klas -chorych ponosi tu właściciel fa się przy oblicza n;u renty tylko w wysokości jego trze
bryki, lecz ponijnąwszy to, że i [w jaki sposób, strąbi ciej części). Również ustawa ta mulsi objąć prawo db
°u sobie te koszta z zarobków robotnjc/jych n- P- renty w razie wypadku na drodze do pracy, co zostało
Przez wysoką cenę towaru, który przecież nabywa w przyjęte w ustawodawstwie ausjtrjackiem.
pierwszym rzędzie spożywca - robotnik, to klasy te
Tak samo należałoby znieść dłjowiąze k Kas Cho
bard'zo mało dają ubezpieczonym. Tylko wyjątkowo rych db ponoszenia ciężaru1 leczenia robotnika w razie
*eż statuty ich przekraczają 50-pnoicentową wyso Wypadku w ciągu 13 tygodni. Ciężar ubezpieczenia od
kość zarobku ubezpieczonego w wypłacie zasiłku. wypadków ponoszą bowiem zgodnie z teorją ryzyka
Oczywistą jest rzeczą, że tylko wielka kasa terytor zawodowego sami przedsiębiorcy, a to z tytułu ryzyka
ialna, w której składkują pracownicy wszysłkitdhl zawodowego, które winni sami pokrywać. Przerzu
Przedsiębiorstw i ich ,,pracodawfcy“, może tworzyć cenie lego ciężaru, choćby w1 części na Kasy Chorych,
sanatoria i podwyższyć wspomnianą stopę procen db których uiszczają składki _róXvn;eż robotni y jest
tową, które i minimum w ustawie polskiej jest już o 10 ze stanowiska teorii ryzyka zawodowego Zup ' kie nie
Proc. wyższe. Czyż zresztą można porównać taką usprawiedliwione, a ze stanowiska np. przepisów ob'
kuso fabryczną (,,BetrielpkrankenkasK^) choćby do wiązujących dawniej stanów; pogorszenie dotychcza
kriakloiwskiej lub związku ^as małopolskich z ich sowego stanu prawnego.
instrumentami, lecznicami ltd1, łtd. Rzecż ma sie po
Według ustaw obowiązujących dziś w poszczegól
ślubnie, jak z stosunkiem hurtowni spółdzielczej do nych dzielnicach Rzeczypospolitej renta wdowy
spółdzielni lokalnej, która u nfajs zwykle cierpi na wynosi 20 proc. zarobku zmarłego. Wymiar ten sta
brak gotówki, jeśli nje zjednoczy masy udziałowi w. nowi w ,b. dtielnicy rosyjskiej nawet pogorszenie w
Zresztą już w r. 1923 m;ał rząd wydać rozpnr/feclzeńie stosunku db dawnego stan.ul prawnego wynikającego
0 100 o/o-owym zasiłku.
z ustaw rosyjskich, gdyż np. ustawia rosyikfca w r. 1903
W zakresie ubezpieczeń;a odl nieszczęśliwych wy przewidywała rentę wdowy w wysokości 1/3 zarobku)
padków na Górnym Śląsku — ustawodawstwo nie zmarłego.
Prócz tych, ze stanowiska inter,otniczych
mieckie (ta sama ord ynacja) wedł ug stanu w oh wili
ólnych usta Przejęcia Górnego S’ąska przez Polskę, zfnoweVizo- nieeierpiących zwłoki zmjan w poszt
tvana przez autonomiczne ustawodawstwo śląskie Whch, należałoby wogóle diąłyć do ujednostajnienia
ł^1 dziś przestarzałą i w|bna ulec gruntownej ąmlą- ustawodawstwa ubezpieczeń od wypadków. Praca W
11 fó ' jektóre nawet postanowień® muszą hyć z« tym kierunku nie jeśt zbyt trudną. ponieważ zasady
"-Zg ę -o na wyraźne połarzywdżctyC1 robotnika żm?e- obydwu grup uislfnw (MałbpoMia1 i b|. zab. rosyjski z

Uchwalono jedlnomyślnW rezolucję w sprawie sy
tuacji gospodarczej i politycznej. (Rezolucję w oaiłóśei podamy w jutrzejszym nr. Gaz. Rob ).
Rada Naczelna uchwaliła zwołać Kongres par
tyjny na 31. grudnia br., 1., 2. 6 3* sitycznia 1926 tik)
Warszawy.

Z pobytu komisarza Cziczerina w Warszawie.
działu wschodniego Lu kasie wieżą 1 wyższych u*
rzędtiików ministerstwa spraw, zagranicznych1. Nai
pożegnanie pbzybył również na dworzec poseł nie
miecki w Warszawie Rauscher, oraz poseł tu reck#
Tali Bey. Cziczerinowi do granicy polsko-nietnjec*
kiej z ramienia min. spraw zagr. towarzyszył poseł
polski w Moskwie Kętrzyński, oraz kierownik re«
fearatu rosyjskiego radca ministerjalny WszelakjL —
Tym samym wagonem salonowym odjechał
djoi
Łodzi poseł ZSSR. Wojkow.
Warszawa, 29. 9. (Pat.) W związku zi per
traktacjami polftycznemi tęczo nem i z oka^i pobyitu
komisarza ludowego do spraw zagranicznych C/^czerina w Warszawie. W kołach urzędowych omawiano
zagadnienie organizacji handlu na rynkach międzyna
rodowych. Dnja 29. bm. w ministerstwie rolnicza 1
dóbr państwowych odbyła się pod przewodnictwem
ministra Janickiego Wstępna) Idonfereaqa, na kÜforeJ
wspólnie z przywódcami organizacyj rolniczych i pół
słów sejmowych rozpatrywane były sprawy warunfkrów zbytu artykułów rolniczych na rynkach między
narodowych.

Angielska partia pracy przeciwko komunistom.
nei uchwały wypowiadającej się pprzeriwko współ
pracy z komunistami odrzucono 2 954 tysiącami głbsów przeciw 321 tysięcy. W dalszym ciągu poje
dzenia komjtet wykonawczy Labour Paity przedstawił
kongresowi db rozpatrzenia projekt głoszący,
że
związki zawodbwe wchodzące w skład Labour Party
w określeniu stosunkuj swego db stronnicowa komuni
stycznego postępować mogą jedynie w związku ij za
sada jeżem stanowiskiem zajętem prze w kongres.
jednej strony, b. zab; pruski i Górny Śląsk — z drulgiej, są b. zbliżone. W kierunku ujednostajnienia do
tychczas n|.e zrobiono prawie nic. Przy ujednostajnia*
nju ustawodawstwa od wypadków należy również
gruntownie zmienić pewne za sadly, na których się
ustawodawstwa dotychczas obowiązujące opierają.
Na pierwszym miejscu1 należy postawić zaliczenie
db wypadków nieszczęśliwych choroby zawód'Or
w e, co jest tendencją współczesnego ustawodawstwa
wypadkowego i znaldzło wyraz w konwencji przyję
tej na tegorocznej Konferencji Praicy w Genewie.
Również szerzej winno ustawodawstwo postawić
kwestję „wypadków przy pracy“, wprowadzając za
sadę ubezpieczenia od wypadköXv „w związku z
pracą“, jako pojęcie szersze a słuszniejsze. W myśl
bowiem teorji ryzyka zawodowego robotnikowi należy
się odszkodowanie nietylko W razie wypadku wy
nikłego bezpośrednio przy wykonywaniu pracy, aJe
również przy wykonywaniu czynności, które z tą
pracą pozostają w związku.
Należałoby również poddać reiwizji postanowie
nia, że renty w tym ubezpieczaniu obliczane są tylko
od! % zarobku robotnika. Prawda, że większość usta
wo ctiawst w współczesnych to stanowisko dotychcza
sowe podziela. Nie mn;ei iedtiak jdst ono krzywdzące
i należałoby je skorygować, zwłaszcza, że renta zj ty
tułu ubezpieczenia od wypadkólw nosi wyraźny cha
rakter rekompensaty za utraconą zdolność do za
robkowania (w calbści lub; części), a jeże1) tak to nie
częściowyy ale pełny zarobek musi być podstawą oble
czenia renty. Podobnież rewizji musi ulec wymiar
rent dla wdowy po robotniku zmarłym wskutek wy
padku.
i

Kalowke, dnia 1. października 1925 r.

Jak kradli chadecy pieniądze publiczne.
Nadużycia w łódzkim monopolu tytuniowym.
Aresztowano dyrektora, P. Wronkę i wielu
innych urzędników.
Od dłuższego czasu krążyły w Łodzi pogłoski o
nadużyciach w łódżkpn monopolu tytuniowym.
Gdy, na skutek tych pogłosek przyjechał z War
szawy do Łodzi, celem dokonania inspekcji fabryki,
dyr. Bełza - Ostrowski, stwierdzał on, iż wszystko
jest w porządku — cały bowiem zespół fabryczny: endlocko-diadeoki bronił się tak solidarnie, że żadnego
nadużycia nie można było wykryć. Należy jeszcze
nadmienić, iż łódzki monopol tytuniowy był zawsze
twierdlzą -chjenską, w szczególności .chadecką; nie
przyjmowano tam wogóle pracowników innych prze
konań.
W dalszym ciągu jednak prowadzone było doch odböGiue, które w rezultacie dało następujące wynid:
Okazało się, iż lepsze gatunki wyrobów tytunjowych były przez urzędników fabryki sprzeda
wane Szmagierom do miast prowincjonalny cli; w Lodizj zaś i okręgu łódzkpn pozostawały wyroby, pro
dukowane z tytuniuf gorszego, lecz sprzedawano je,
jako gatunkj lepsze, po cenach najwyższych. Rów
nież wyrabiano papierosy z miału ty turniowego itp.
Wobec powyższego, zawieszono w czynnościach
dyr. fabryki, p. Wronkę, wicedyrektora Swirczjyńi
skiego i cały szereg urzędu;lków.
Zarząd monopolu łódzkiego objął dotychczasowy
dyrektor monopolu w Grodnie, p. Polakowskie który
prowadzi w da’szym ciągu dochodzeń je.
Dyr. Wronka został aresztowany i osadzony w
więzień,*u śledcze u, jak rówhiŁż vvielu i ,nych urzędni
ków' monopolu.

Nadużycia w banku Korfantego.
Powoli uicńylują się zasłony, tak szczelnie dotąd
ukrywające to wszystko, co działo się w Banku dla
Handlu i Przemysłu. Okazuje się, że n;e wszysiki p
tranzakeje Banku były je dyn je „niepomyślne“, wy
chodzi bowiem na jaw, że niektóre z tycli , traJ12akejiu
były jawnie sprzeczne z kodeksem karnym. Miano
wicie do władz prokuratury sądowej wp ynęła sKar
ge, stwierdzająca, że Bank dla Handlu i Przemysłu do
puścił się przewidzianego w kodeksie karnym przy
właszczenia cudzej Włiatsnośjcji i to zupełnjj świadomi2.
Sprawa dotyczy t- z\V. inkasa weksliOtóż Bankowi pewne osoby powierzyły weksle
celem za inkasowania w terminie płatności, przypa
dających podług n;Ch należności.
Bank pieniądze i to w znacznej sami*, zjainkaso
wał, lecz mimo, iż stanowi(y one całkowicie obcą
Własność, prawnym właścicielom pieniędzy tych nie
zwrócił, a więc w myśl litery prawa, dopuścił się
typowego przywłaszczenia.
O takie też przestępstwo został Bank obecni?
oskarżony, władze zaś zarządziły przeprowadzenie
ślediztwa, ce’e n usiałenja, kto personalnie jesjt winien
tego sprzecznego z kodeksem karnym cy^ynp.

Proces komunistyczny
w Sosnowcu.
Sosnowiec. Wczoraj przed południem roz
począł się przed tutejszym sądem okręgowym wiel
ki proces przeciw Stanisławowi Wal d en b ergow,-, Cłmisarjuszowi bolszewicki mu. oskarżonemu o two
rzenie bojówek komunistycznych na terdnie Zagłę
bia i przeciwko jego 20 towarzyszom. W skjfad
sądu wchodzą przewodniczący Kaszyński, Rozcif*
szewski i Wojewódzki Oskarża podprokurator
Jewmiewicz. Obrony oskarżonych podjęli się ad
wokaci Bur acz i Breiter z Warszawy, oraz Kon*
Bard ko ws# i Pawełek ze Sosnowca. Akta oskarże
nia zarzuca uprawiani? działalności antypaństwowej
■— Po odczytaniu aktu oskarżenia sąd przystąpił do
przesłuchiwania oskarżonych. Wszyscy oskarżeni
nie przyznjają się do winy i prócz Waldenbeńjga
wypierają się przynależności do partji komunistycz
nej Polski. Główny oskarżony nie poczuwa się do
winy, choć „ma zaszczyt być członkiem partji ko
munistycznej w Polsce“;.
Działalność oskarżonego według zeznania Wa,tdenberga wypływa z ządiań, jakie sobie wytknęła
partja komunistyczna. Dziś propaganda oświadcza
oskarżony, nie wystarcza. Komuniści mają za za»
danie przygotować się dfo rządów na drodze zbroja
nego powitania.
f 1
Następnie oskarżony na zapytanie, czy był emisarjuszem trzeciej międzynarodówki odparł, że
sekcja Polska trzeciej międzynaodlów ki ułatwiła mu
przyjazd db Polski, żadnych jednak dyrektyw i
poleceń nie otrzymał. Na zapytanie podprokuratora,
czy i od kogo otrzymywał wynagrodzenie, Wal
denburg odpowiedział, że był funkejonarjusżejm
polskiej partji komunistycznej i otrzymywał pienią
dze z rąk organów- komunistycznych działających
na terenie polskim. — Po zeznaniach Wald©nberga
sąd przystąpił do Zaprzysiężenia świadków, których
jest około 100. Dwóch świadków, a między nimi
wiceprezydent Sosnowca Jarża oświadczył, iż jes1
wolnomyślicielem i przysięgi nie złoży. Sąd na
wniosek obrony, która powołała się na odpowiedni
artykuł konstytucji, zwolnił od przysięgi dwóch
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wolnomyślicieli Potem przystąpiono; do przesłu
chania świadków. Jak0 pierwszy zeznawał przodjo*
wmik policji Olesiński z Łodzi, który swego czasu
internjow'any był w Dąbiu razem z 'komunisrar
mi Oszczygiełeni i Zyrkym. Świadek^ który był
wówczas także komunistą, zeznaje, iż towarzysze
jego otrzymywali pieniądze z Rosji i przehulali
je, co go tak odśtręczyło, te wystąpił z partji ko
munistycznej. Wal den oerga widniał1 kilkakrotnie w
Łodzi. Po zeznaniu świadka O Iksińskiego sąd od
roczył dalsze rozprawy do dnia następnego. Przy
opuszczaniu sali oskarżeni rzucili się na świadka
Olcsińskiego, i tylko dzięki interwencji policji udaló się go ochronię przed napastnikami.

Wykluczeni i wyklęci!
,,'Kurjer Powszechny“ organ PPS. w Pozna
niu donosi:
i |
Z Bydgoszczy otrzymaliśmy od pewnego obywatcla pismo, następującej treści:
Do Pana .... i Jego żony
w miejscu
Doniesiono mą, że Państwo wstąpiliście do
„Kościoła narodowego“. Z tą chwilą przesta
jecie nal żeć do Kościoła świętego, czyli jesteście
wykluczeni, podlegacie klątwie kościelnej.
Wszelkie więc obsługi kościoła odtąd! ustają^
Kat. Urząd paraf.
Ks. Konopczyński.
ul. Bielecka 60.

Drożyzna.
Nareszcie Interwencja władz w sprawie
paska cukrowniczego. — Oby skuteczna.
Niczem nieuzasadniona podwyżka cen cukru, spo
wodowała wreszcie interwencję władz. W poniedzia
łek odbędzie się narada komitetu ekonomicznego Rady
Minstrów. Podwyżka cukru będzie głównym prawie
przedmiotem obrad.
Komitet ekonomiczny wyda prawdopodobnie osta
teczną decyzję w sprawie cen.
Podwyżka cen cukru o 10 gr. na kilogramie nie
może w żadnym wypadku uzyskać aprobaty komitetu
ekonomicznego Rady Ministrów.
Oprócz spraw cukrowych, komitet ekonomiczny
rozpatrzy cały szereg kwestyj, związanych z walką o
poprawę kursu złotego.
Przewidywane jest ogłoszenie nowej listy towa
rów zagranicznych, których import do Polski będzie
wzbroniony.

Tajemnice klasztoru.
Śledztwo w sprawie syfilitycznego mnichamordercy. — Hulanki, pijaństwo i rozpusta
w klasztorze.
Lwów. Prasa prawicowa usiłuje z mordercy
mnicha ks. Kopacza uczynić obłąkanego, który po
pełnił morderstwo jed{yn|e pod wpływam obłędu).
Bezsprzecznie ks. Kopacz jest typem zdegerurowa
nym, zżartym przez syfilis, który nader ujemnie
odbił się na jego stanie psychicznymi i ułnysłowym
— ab to wszystko nie było jedyną (przyczyną,
strasznego jego czyng. Coraz pewniej utrwala s;ę
hipoteza, że bezpośrednią pobudką, która pchn,ęła
ks. Kopacza do morderstwa była długotrwała wal
ka o kiobietę, a mianowicie zazdrość z powodfu fak
tu, iż ks. Idee uzyskfał względy p. R„ zamieszkałej
przy ul cy Pickai*skjiej, o które ubiegał się ksi.
Kopacz.
v
Śledztwo ujawnia nadjer sensacyjne szczegóły,
rzucając snop światła poza imuiry klasztorne, gdzie
zdawałoby się, że'mnisi wiochą życie spokojne i
stateczne, poświęcając czas ną modły i dobre uczynki. Tymczasem okfczuje się, że w klasztorze
odbywały się częste libacje, które zwykle przeno
szone były późną nocą z klasztoru do mieszkania
p. R. przy ulicy Piekarskiej.
Opowiadają, te po odpuście w klasztorze Kar
melitów w dniu 12-go lipca mnisi, wśród; których
był ponoć ks. Idee, po większym pijaństwie w kla
sztorze udali się do p. R., gdzie wesoło się zabar
wiali.
^
i (
Pod oknami djoimu i%a ulicy Piekarskiej, gdzie
mieszka p. R. przechadzał się nerwowym Trokiem
podniecony, nękany zapewne zazdirością ks. Kopacz
i być może, że w tej właśnie chwili powstała w
nim myśl mordu, jako zemsty.
Przeróżne komentarze wywołuje również ujaw*
nionie przez śledztwo dziwne zachowanie się pod
czas owej strasznej nocy przeora klasztoru kjs. Bi
niaka, kftóry zeznał, że słyszał skradającego się
mordercę, a gdy ten drzwi otworzył ujrzał człowie
ka z siekierą. Zaczął krzyczeć i to spłoszyło zabójcę.
,
. .
A po tem wszystkie ni przeor zamknął drzwi tią
klucz, nic wszczął alarmu i do ran,a bez troski
przebywał w swymi pokoju!
Jedni mówią, że przyczyną tego zachowania
było tchórzostwo, inną komentują ten fakt inaczej!..

Nr. 2%

Przegląd polityczny.
Z Ligi Narodów.
Niepowodzenie Litwy.
Genewa. (Pat.) Na odbytem w ponieiiziatev
przed południem publjcznetn posiedzeniu
Ligi Narodów przyszło! ;djb gwałtownego zajściJ
Przedstawiciel Litwy Gaiwanauskas przy oimiaiwianit
praw, przysługujących Radzie z tytułu konwent?
kłajpedzkicj, protestował przeciwko wywodem sprali &
wozdawcy Guaniego i innych członków Ra% Lu pi
gi, przyczem uderzył pięścią w stół i opuścił salę I rr
obrad.
Raja Ligi odrzuciła sposób załatwienia I 0
sprawy, proponowany przez Gaiwanauskas a i przy. I p
jęła rezolucję lorda Cecil a, w myśl której seM I i
tarz generalny Ligi Narodów jes1 upoważniony dfe I i
nadawanjia .dalszego bi gu doniesieniom o poważ.I w
nych njaruszeni ach konwencji kTajpedżkiej i kiero.1 p
wania bez komentarzy a litre d‘in foli nation ^ I p
członków Rady Ligi.
11
Dalszej procedury nie omawiana, zastrzegając I i
omówienie jej n(a jednej z późniejszych sesjJL. I z
Z kol i Rada Ligi postanowiła diostanc/yć po. I l
szczególnym rządom projektu ulfładu zgromadzę. | -£
ni a Ligi Narodów w sprawie dials zego zwalczania
niewolnictwa z prośbą o ewentualne przesłanie uwag na ręce* generalnego sekretarza Ligi.
Wreszcie Rada postanowiła zwrócić się djo rady administracyjną] międzynarodowego biura pra.
cy z prośbą o wprowadzenie w życie postanowień
Ligi Narodów w sprawie dalszego prowadzenia dzie |
ła pomocy dli uchodźców armeńskich i rosyjskich]

Zasady paktu bezpieczeństwa pomiędzy
Francją 1 Niemcami.
Wiedeń. (Pat.) „Neue Freie Presse1' podiije
z. Londynu, za Sunday Times: Pakt bezpieczeństwa
wypracowany przez konferencję pracowników, skła
da się z formuły, wstępnej i kil kill tyiko parą.
grafów. Formuła wstępna podkreśla jedynie chęć
utrzymania pokoju i nienaruszalność istniejących
granic na Zachodzie, których będzie broniła Frań*
cja. W dalszym ciągu pakt wymienia wypadkl, w
których mocarstwa nie zainteresowane bczpośredinio, zatem w pierwszej baji Anglja i Włochy, na
podstawie własnej decyzji bez wszelkiego man da*
lu Ligi Narodów mają przyjść z pomocą państwu,
zaatakowanemu. Wypadki te są następujące: 1)
przekroczenie z bronią w ręku granicy jednego z
państw przez państwo drugie; 2) wprowądjzenie
wojskowej kontroli w zdeimifitaryzowaniej streiie nad)
reńskiej w tym, zamiarze, aby zaataktować drugie
państwo graniczące z Nadrenją; 3) co dp resz*y
konfliktów zapaść ma decyzja na podjstawie roz
strzygnięcia Ligi Narodów. Według poglądu rze
czoznawców" angielskich konferencja w sprawie pak
tu nie będzie narażoną na szwank z powodli ,różj*
nic zdań co do mającego się zawrzeć układu, lecz
może się to stać z powodu kwestji opróżnienia
strefy kolońskjiej, która tworzy punkt sporny. —
Luther i Stresemann otrzymali bowiem polecenia
od wszechnic mcó w. aby podpisali pakt bezpiecziejńf
stwa dopiero wtedy, gdy sojusznicy oświadczą gotowość natychmiastowego opróżni.n:a nictylko Kolonji, jęcz także całego obszaru okupowanego'.

Życzenie Niemiec.
Berlin. (Pat.) „Vossische Zeitung“ dowiar*
ou]e się, że ambasadorowie niemieccy w Paryżu
i w Londynie wręczając odfpowjiedź Niemiec na
zaproszenie rządów sojuszniczych poruszyli szereg
kwesty] politycznych. Deklaracja została następnie
sformułowana w notach werbalnych^
Dotyczą one w pierwszej linji kwestji winy Nieb
mieć odnośnie db wybuchli wielkiej wojny, następ*
nie ewakuacji strefy kblońskiej. Według informacji
„Vossische Zeitung“, rozstrzygnięcie i obu rych
spraw zostało poruszone nie we formie warunku
wstępnego mającego poprzedzić podpisanie paktu
gwarancyjnego lecz we formie życzeń, które W on
pinji rządu niemieckiego mogą w wysokim stopu
ułatwić rokowanja. Organ demokratów przypomi
na, że enuncjacje podobne zarówno w treści jak
we formie znajdowały się już w memorandum nie)mieckiem i w korespondencji dyplomatycznej z
rządami sojuszniczemu Dlatego też według infor
macji „Vossische Zeitung“,, w tuet]szych kołach
rządowych nie sądzą, aby ostatnie deklaracje am*
basadora niemieckiego w Paryżu i w Londiynie
miaty wywrzeć ujemny wpływ na przebieg roko
wań w sprawie paktu gwarancyjnego.

Dział gospodarczy.
Przemysł węglowy.
Eksport do Włoch.
Wywozem węgla polskiego do Włoch kieruje
prywatny koncern węglowy, Który pozostaje w por
rozumieniu z 5 głowiłem i koncernami węglowemi
na G. Śląsku. Koncern ten zapewnił sobie współ*
działanie i poparcie w tej akcji u jednego z naj
większych banklów włoskich. Praktyka wykazała#
iż przewożenie węgla do Włoch jest bardziej ry
zykowne od kierowania transportów przez Cze chór
Słowację i AUśtrję kolejami. Dotychczas wyckjs*
pedjowano drogą morską 7 tys. to% zaś Wolejami
35 tys. ton. Odbiorcą naszego węgla są koleje
włoskie i przemysł centralnej i wschodniej Łombardji. Pojawienie się węgla polskiego ną rynku
włoskim wywołało zaniepokojenie wśród ck por
terów angielskich' i niemieckich. Następstwem Tcgo

Katowice, dlnia 1. października 1925 r.

„„niepokojenia był spadek cen węgla o 2 szylingi
Jan/riebkie) na tonie na rynku włoskim. Węgiel
iolski zarówno pod względem jakościowym jak i
posiada zdolność konkurencyjną na rynku
^łoskimr
Węgielf śląski za granicę!
Eksport węgla śląskiego w pierwszej połowią
,Jrześttia wyniósł 258.000 ton, gdy w pierwszej po*.
Iowie sierpnia stanowił tylko 23ÓL000 ton. Jest tp
oczywiście eksport na ryn,l<i pozaniemieckiel
W
pierwsze ni półroczu przeciętnie w ciągu połowy
miesiąca e ksportowaljisany do Niemiec 237,000 ton.
,Obecnie więc lakując o 104:000 ton więcej na rynkf
pozaniemicckie, odzyskaliśmy 44 proc. zbytu dfo
Niemiec. Ttcmpo zdobywania rynków zastępczych
i rozszerzanie eksportu węgla może nieco osłabło
w pierwszej połowic wiizcsnw wskutek kon^^
prowadzonej na nowych rynkach przeciw węglowi
polskiemu, głównie ze strony dostawców niem eickich, dalej wskutek zniżki cen węgla angielskiego,
lecz przedewszystkirn wskłutek ograniczoniej bardfzo
zdolności zahufowawczej O dyni i Gdańska. W
każdym razie są wszelkie iKane, że z końcem bit.
a najpóźniej z początkiem przyszłego 70—80 pro,
rent węgla śląskiego lokowanego przed 15. czerwca
t>r. na rynjku niemieckim, będzie mogło być sprze
dawane (po za ilości unii uprzednio już tam umieszczanemi) nń rynkach po-niemieckich. W omawia
nym okresie od 1 — 15 bin. najwięcej węgla ek(spor
towa no do Anjglji (110.000 ton), dla jej idzie ekipom
przez Gdańsk i (i dynię głównie na rynjęi skan
dynawskie; z kol i najeży wymienić eksport dio
Węgier, Czechosłowacji, Jugosławji, Włoch, Szwaj
carji. Rumunji, Łotwy!
Obecny stan przemysłu metal owego.
Przemysłowcy metalowi przedstawiają obecny
stan przemysłu metalowego bardzo cza nip. Jes1
w tym pewna myśl wywarcia presji nja rząd w celu
otrzymania kredytu, ulg podatkowych i cło wyclij.
Metody tej trzymali się przemysłowcy zawsze, osią
gając większe lub m i ;sze sukjcesy, za eżnie od
kierunku polity czifego rządu polskiego. Również
używają te j metody w walce o przedłużenie czasu,
pracy i obniżki zarobków. Nie mniej chcemy przed
stawić sytuację Tak jak oceniają ją kip Pa liści. —
Rady załogowe powinny z swej strony zbiera o wszel
kie dane, by przedstawić rzeczywiste) położenjLej.
Według przemysłowców przedstawia się sytuacja
tak:
Fabryki wagonów kolejowych posiadają zamó
wienia, pokrywające około 25 proc. nprmalncj wy
twórczości. Zamówienia te zapewniają pracę zah
ledwie dio końca br. Fabryki pracują jeszcze sześć
dni w tygodniu, lecz odczuwają duże trudności z
powodu nieregularnych wypłat należności.
W fabrykach parowozów sytuacja zła, wskutek
zmniejszeń-a programu robót ministerstwa kolei że
laznych. Fabryki rozpoczęły redukcję ilości ro
botników.
Wytwórnie silników elektrycznych uzyskały osjatnio zamówienia, które pozwolą im pracować w
ciągu kilkhi miesięcy, o ile zwiększające się trud
ności w zdobywaniu środków pieniężnych nie zmu
sza do redtukcji pracy!.
Stan zatrudnienia w fabrykach maszyn jes1 zły,
Fabryki łódzkie pracują 3 tijo 4 dni w tygodniu,
głównie z powodu nadzwyczaj ciężkiego stanu fi
nansowego.
i \
W kotłarniach, pracujących d!a [nstytucyj rzą
dowych, zamówienia obeenje pozwolą pracować djo
końca rokju, lecz pod warunkiem, że instytucje te
będą sprawniej regulować swoje należności. Wy
twornic tego działu, pracują t||a odbiorców pry
watnych, nie mają zamówień, odczuwają przytern
brak pieniędzy z po w odU niewypłacalności swojej
kfijenteli, z t ego powodu są zmuszone redukować
uość robotników.
Fabryki maszyn rolniczych Mika tygodni temu
dyły zasypywane zamówieniami, obecnie jednak
hurtownicy cofają swoje zamówienia z powodu bra
ku środRfów pieniężnych co przyczyni się wkrótce
do redfukcji pracy!.
. W odlewniach warszawskich zatrudnienie jes1
Uiępeine z powodu niemożności uzyskania należnoSF Pieniężnych od klijentów. Pomimo więc posiadanyeh zamówień praca będzie się kurczyć, jeU;e nfastąpi poprawa w dopływie gorówkU
W fabrykach zagłębia Dąbrowskiego, budiijąc}'ch maszyny i urządzenia fabryczne, robota
zmniejsza się; pracują one jeszcze 6 dni w tygodniu,
.e redukcja czasu pracy i ilości robotników jes1
tocunikniona.
, W fabrykach naczyń emaijowanych ruch jest
Uardzo słaby skutkiem braku środków obrotowych,
Wywołanego niewypłacalnością klijenteli.
i Fabryki drutu i gwoździ mają zamiar zredujjować ilość dni pracy, gdyż od dłuższego czasu
otrzymują zamówień; jeżeli stani tejn potrwa
ajUtej, to fabryki będą zmuszone zamknąć swoje
Warsztaty.
Stan przemysłu metalowego w województwie
Ppuiańskiem silni 2 się pogorszył z powodu ostarlch zarządzeń w dlziedżinie kredytowej.
L
żalach powyższych brzmi stara nuta. Niech
j^d da kredyty. Pomimo t ego trzeba jednak przy~uac) że położenie w przemyśTe metalowym jest rzeizywiście ciężkie.
Nie inaczej przedstawiają się
a 1 unki i w przemyśle żelaznym. JakCtu zaradzićbnt -m Pikaliśmy w wczorajszym hum. „Gaz- Ro-.
go 111CZjCi“ w artykule ó nowym kierunku polityki

GAZETA ROBOTNICZA

Nr, 224.

Centralny Związek Górników w Polsce

Wszystkich kolporterów i agentów „Ga
zety
Robotniczej“ prosimy pieniądze za
Okręg Górny Śląsk.
III. kwartał przysłać najpóźniej do 5-go
Do zarządów lilljnych 1 członków C. Z. IS.! października b. r. — Nie nadesłanie pienię
dzy spowodują wstrzymania wysyłki gazet
O głoszeń ie.
Za zgodną uchwałą obu zarządów dotycho/(aso- aź do uregulowania.
wydh Związków giórnjikiów w Krakowie i' w Kato
wicach, jakoteż na podstawie uichwały G. ŚL Kon
ferencji Zarządów %%nydi z dipa 20. 9. 25 zwołujemy

Wydawnictwo „Gazety Robotniczej“.

Pociąg nr. 2246 z Sosoąowca do Katowic kur
suje z Maczek:
Maczki odj. o god:z. 10*50; Strzemieszyce pirzyjf.
o godz. IM0, odj. 11*32: Sosnowiec przyj, o
godz. 12*24, o-d(j. 12*28; Katowice przyj. 12*46.
Pociąg nr. 2247 z Katowic do Sosnowca kur
suje do Ząbkowic:
!
które odbędzie się we własnym domu w Krakowie
Katowice odj. o godjz. 15*30; Sosnowice przyj,
na Aieji Zygmunta Krasińskiego 16.
o godz. 15*50, odj. 15*53; Ząbkowice przyj. 16*35.
Pociąg nr. 2248 z Sosnowca do Kątowy kur
Porządek dzienny:
suje
z Maczek:
1. Zagajenie i powitanie , gości, wybór prezydium,
Maczki odj. 15*05; Strzymieszyce przyj, o godfzj.
komis,ii do poszczególnych czynności, uchwa
lenie reguła,min u obrad' mowy powitalnie gośjś 15*24, odj. 15*36; Sosnowiec przyj. 16*25, odjjL
2. Sprawozdania: a) z działalności; b) z| stanu 16*28; Katowice przyj!. 16*466.
Pociąg nr. 2219 z Katowic do Sosnowca kur
finansowego; c) Komisji rewizyjnej.
suje z Ząbkowic:
3. Ogólna sytuacja w górnictwie.
Katowice odj. o godjz. 18*35; Sosnowjcc przyjl <
4. Ustawodawstwo socjalne,
18*53,
odj. 18*55; Ząbkowice przyj. 19*33,
5. Uchwalenie Regulaminu i u|st(awy CZG.
Pociąg nr. 2246 z Sosnowca do Katowic kur
6. Wybór Zarządu, Komisji kontrolującej i Sądu po
suje z Ząbkowic:
j
lubownego.
Ząbkowice
odi.
o
godz.
17*55;
Sosnowiec
przyjl.
7. Wolne wnioski. Do każdego punktu dyskulsja18*37, odj. 18*42; Katowice przyj. 19*00.
8. Zakończenie.
Pociąg nr. 2252 z Sosnowca do jałowic kur
Wnioski na Zjazd! mają prawo uchwalać i srasuje
ze Szczakowej:
wjuć- zebrania, członków fęijn-ych, wydżiały okręgowe
Szczakowa
odj. o godz. 21*32; Strzemieszyce
i główny Z; r ą jj obu do yc czaso wych zwiągldólw.
przyj.
22*03,
odj.
22*15; Sosnowiec przyj. 23*05,
Wnioski stawiane przez zebr an ja fi i ne musiZją
odj.
23*09;
Katowice
przyj. 23*27.
otrzymać absolutną większość głosów członków biorą
Oprócz
zaprowadzenia
powyżej podlanych no
cych utizjal w zebraniu ufchwiała jąeym wniotsdk; musza
być po opisane przez przewodni%%cego i sęki^tarza wych pociągów zmienia się z ważnością od I-go
października br. bieg pociągów 534 i 535 na szla
zebrania.
j ’
Wnioski na walnie zebranie muszą być wysłane ku Katowice- Bytom następu jąco:
Pociąg nr. 534 Katowice odj. o go did. 5*10;
dd biura centrali w Katowicach najpóźniej do 15-go
Bytom
przyj. 5*31.
listopada br.
Pociąg
nr. 535 Bytom odj. 11*41; Katowice
Sposób przeprowadzenia wybprów delegatów na
Walne zebranie objnyślą i dckorlńją konferencji okrę przyj. 12*12.
— (Ostatnia „angielska** sobota w urzędach!,)
gowe, każdego okiręigfu z osobna. Ilość delegatów
zostanie podaną okręgowym sekretarzom zawą/osu Z Warszawy donoszą: Dn|ia 26-go września osta bij
faz korzystali urzędnicy państwowi z lak( zwanej,
dio wiadomości.
soboty
„angielskiej“. Począwszy od 1-go paździer
Za zarząd! CZG. W! Krakowie:
nika br. urzędowanie w sobotę odbywać się bę
Poseł Jan Stańczyk. Franciszek Szpruch. Jan. Pytlik, dzie normalise.
i | |
Jan Papuga. Jan Bielnjiik. Władysław Jura— (prawy budżetowe Górnego Śląska.) Jak
Za zarząd CZG. w Katowicach:
wskazuje sprawozdanie centralnej księgowości mi
Poseł Jozef Adamek.
Poseł Antoni Czajor.
nister jum skarbu wpływy osiągane przez skarb pań
T eotior Chrószcz.
stwa z województwa śląskiego nie podrywają wy
datków skarbu państwa na to województwo. W
Konferencja okręgowa C Z. 6.
miesiącu sierpniu autonomiczne przychody budże
Celem załatwienia spraw wyboru delegatów z towe województwa śląskiego wyniosły 3,396.760 zł.
G. Śląska na Walne zebranie CZG. zwołujemy 6 kon — autonomicznie zaś wydatki 5,235.221 zlob
ferencji zarządów fajnych, mianowicie: Na niedzielę,
— (Wyższe komorne), mianowicie 60 procent
dnia 18. października o godz. 10 W Ryb n, i k u, w W o- komornego przedwojennego, płacić trzeba od 1-go
października br. Zdarza się często, że właściciele
d z i s ł a w i u, w R a d z i om ko w i e.
Na niedzielę, dnia 25. października o godz. 10 domów żądjają ponad 60 procent, co jest niecylko
w Katowicach, w Nowejwsi, w1 Królew* niedozwolone, a|e nawet karygodne.
sk iej H ucie.
— (Przejściowe zamknięcie szos.) Wydział po
Na te konferencje każda f(Ija powjn.na wysłać wiatowy podaje djo wiadomości, że z powodu roz
cały Zarząd micjsCjo|wiy i rewizorów (a więc 5 delega poczętych robót na szosach zostaje zamkniętą od
tów). Bez książk; związkowej niema wstępu, tak- dnia 25-go września br.: szosa Chorzów—kopalnia
sarno jak i dla tych członków, (którzy ze składkami Alfreda; objazd' Król. Huta—Dąb. Od dnia 5-go
są zalegli dłużej niż 6 tygodni.
października szosa Siemianowice Mato, Dąbrówka;
objazd przez Katowice. Od dnia 10-go października
szosa Mysłowice—Giszowiec; objazd1 przez Szo
pienice;
Bogucice pod Katowicami, (Ofiara pracy.) Rę
Wzrost bezrobocia w Niemczech.
bacz Franciszek Grabacz, stąd, zatrudniony na, ko
Berlin. W czasie od 1. do 15. września br, palni „Ferdynjandß**. został zabity przy strzelaniu
liczba bezrobotnych, pobierających pełną zapomogę węgła;
rządową, wzrosła o 9 proc., przechodząc z 231 tysięcy
Rybnik. (Samobójstwo.) Dnia 27-go bm. po
na 251 tysięcy, W tymże czasie liczbą bezrobotnych po pełnił samobójstwo przez powieszenie się Berger
bierających częściowo zapomogę wzrosła z; 287 tysięcy Wilhelm, zam. w Knurowie, pow. Rybnik, lat 15,
na 305 tysięcy.
Powód samobójstwa dotychczas nie ustalony.
— (Pożar.) W nocy z dn/ia 27-go na 28-go bm.
o godz, 24-ej wybuchł pożar z niewiadomej przy
czyny w stodole kupca Ochmana Teofila w GoKatowice. (Kradzież z włamaniem.) Dnia 28. dowie, pow. Rybnik, od l<tó"ej zapalił się n|astępn{e
bm, pomiędzy godziną 3—4-tą włamali się nieznani dom mieszkalny, oraz stodoła kdpea Potysza Wik
sprawcy do śkladti konfekcyjnego przy ul. Kościu tora. Wyrządzona przez pożar szkodb narazić nie*
szki, skjad skradli większą ilość bielizny i mjaterjlą- ustalona,',
łu na ubranie. Wartość skradzionych rzeczy na
Chorzów w Katowickiem. (Produkcja azotanu
razić nie ustaloną.
amonowego). Państwowa Fabryka Związków Azo
— (Zmiany w rozkładzie jazd!y.) Dyrekcja Kor towych w Chorzowie rozpoczęła w tych dniach prop,
lei Państwowych w Katowicach komunikuje: Z du keję azotanu atnonju (saletry amonowej). Jes1
ważnością od dip a 1-go października br. urucha to produkt, zawierający około 34 proc. czystego
mia sję na szlaku Katowice—SosnJowiee cztery pary azotu, a więc najbardziej skoncentrowany nawóz
nowych pociągów osobowych. Pociągi te, których azotowy. Oprócz tego produkt ten jest'punkiem
składy przebiegać będłą do Szczakowej, Maczek i wyjścia dla wyrobu całego szeregu materjałów wy
Ząbkowic i z powrotem kursują wedle następu buchowych. Produkt ten był dotychczas sprowa
jącego rozkładu jazdy:
dzany z zagranicy,, obecnie Fabryka Chorzowska
Pociąg nr. 2243 z Katowic do Sosnpwca kur będzie mogła pokryć całe zapotrzebowanie kraju.
suje do Szczakowej:
Uruchomienie fabrykacji azotanu amonowego sa
Katowice odjazd o godz. 0*24; Sosnowiec przy nowi ostatni etap rozbudowy oddziałów chemicz
jazd q ąodfz. 0*40, odj. 0‘42; Strzemieszyce przyj, nych tej fabryki, których budowa rozpoczęta jeszcze
o godz. V35, odj. 1*53; S/cr/akowa przyj o godz. za czasów niemieckich, została w latach 1922 do
2'22.
1925 doprowadzona do końca i zastosowana do
' Pociąg nr. 2245 z Katowic do Sosnowca kur- najnowszych metod fabrykacji. Cena azotu amo
6uje do Maczek:
p|
... f j nowego wynosi obecnie 77 groszy za 1 klg. pro
Katowice odj. o godz. |8C40; Sosnowiec przyj. duktu, loco fabryka, bez opakowania. Opakowanie
o godz. 8‘58, o,i|j. 9‘00; Strzemieszyce przyj, o
liczy się po koszcie własnym. Sprzedaż na razie
godz. 9'50; edfj- T0‘02; Maczki przyj o godz. 10*21, tylko gotówkowa.
<

®a dzień 6. 1 7. 1 ewentualnie 8. grudnia
1925 roku

I. Walne Zebranie

Związku Górników całej Polski

Dział społeczny.

Kronika.

Katowice, dnia 1. października 1925 r.

GAZETA ROBOTNICZA

Nr. 224,
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w środę, dnia 30. b. tn. po południu o godz. 3-ciej w naszym domu przy ulicy Poprzecznej 10

SDBtialnu skład tnarii tekstulnuih.
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Z powodu powiększenia naszych ubikacyj handlowych mamy we wszystkich oddziałach
obfity Sortiment, prosimy przeto o okazanie naszej firmie zaufania w dalszym ciągu.

Oglądajcie nasze 7 okien wystawowych!

Juliusz
Feiwel
dawniej
in

Oglądajcie nasze 7 okien wystawowych!

Bom Dom Tiarami, Bolom

mg

Walne zebranie T. U. R.
oddziału górnośląskiego
odbędzie się w piątek, dnia 9 października
o godzinie 5 w Restauracji „Hubertusa“ ni.
Jagiellońska, róg ulicy Francuskiej.
Porządek obrad:
i. Sprawozdanie Zarządu z działalności
dotychczasowej 1 plan pracy na przy
szłość.
2. Dyskusja.
3. Wybór Zarządu na rok 25—26.
4. Wybór delegatów na Zjazd T U. R. do
Krakowa.
5. Wolne wnioski.
Do wzięcia udziału w walnem zebraniu
uprawnieni są wszyscy członkowie T U R.
Legitymuje książeczka członkowska z
uregulowaneml składkami.

Górnośląski Oddział T. U. R.
Kossobudski

Dr. Mortimer

prezes.

sekretarz.

Kalendarzyk zebrań.

Zebranie CZG. 1 PPS. w niedzielę 4. 10. 25.

T U. R.

Nowy Bytom ui p. Postra ch a o godiz. 10. Referent
tow. poseł Juchcldk.
Kolon ja Turzo u p. Patasa o godiz. 5. Referent tow.
poseł Adkimdk.
Bogucice u p. Zająca o godiz. 10. Referent tow.
Chrósase.
i
Giszowiec u p. Sznapki o godiz. 10 Referent tow.
Rubin.
Buro wiec o godiz. 5 (loklal na afiszach). Referent
tow. Rubin.
ZałęzKa Hatdä u p. Mroncza o godz. 2. Referent
tow. poseł Cza jor.
Knurów u p. Wahifsza o godk. 4. Referent tow.
poseł Roger.

Mysłowice. W sobotę, dinia 3. października o godz.
6-tei na sali p. Sznejdra w rynku odczyt z pr^żre
czarni o „Astronomji". Ref. tow. dir. Mortimer.
Mal a Dąbrówka. W sobptę, dnia 3. października
godz. 6 w Świetlicy TUR. odczyt z historji po
wszechnej. Referent tow. J. Kowol.
Turzo-Kołonia. W wtorek, dnia 6. października od
czyt z przeźroczami „Rewolucja francuska" o godzjnie 6 wieczorem u p. Pa [asa. Referent tow. dr
Mortimer.

Baczność „Strzelec“ okręg góraoSląskl
W niedzielę, dnj-a 4.10. br. odjbjędzie się strzelar:
treningowe dla zawodników, którzy wezmą udział
święcie P. W. Zbiórka rano o gto%/,7 i pyl "w Pairki
Kościuszki. Punktualne stawienie się obowiązkiem
Kom. Okr.

Ze „Siły“.
W niedzielę, dnia 11. 10. for. o godz. 9 i pół o&
będzie się w Katowicadi w Sekretariate wspólna
Konferencja Zarząjdb okręgowego i niowowybranych
członków do okręgowego wydz. i powiatowych wydiz.
sportowych, na którą z powodlu bardzo ważnych
spraw należy się licznie stawić. Proszeni są ttow.:
Nowara Robert, Hornik E., Borys AJ., Kłeczka Jerzy,
Paluch Jerzy, Kempa Józef (Górne Łazjskb powin*
ne zabrać drugiego kandydata), Goiła Teodor i Jo-dhlik Piotr.

Zebranie „Strzelca“ dnia 4. 10. 25.
Świętochłowice o godfz. 11 przed południem na sa
pana Gerstel. Na to zebranie zaprasza się Tow,
Młbdź. Rob. „Sjła". Ref. obu d, Blacha.
Szopienice o godiz. 2 po południu u p. Pogody. Ref
ob. Blacha.
W. Ha (dulki. Zebranie o godz. 5 po południu u
Pogody. Referent ob. Blacha

Baczność!

Zebrania P. P S. w niedzielę dnia 4. 10. 25.
Lubliniec. Zeblranid PPS. i CZG. o 3 po poł. u p.
Stryczka. Ref. to w. poseł Rumpfelf.
Nowy Bytom. Zebranie PPS. o 9 i pół u p. Postraeha. Ref. tow. poseł Judielek
Wielopole. Wieo PPS. o 4-tej po poł. (lokal na afi
szach). Ref. tow. pos. Mokryu
Czerw ionka. Wiec PPS. o 4-tej po poł. (lokal na afi
szach). Ref. tow. Kossobudiziki.
Knurów o godiz. 4-tej u p. Walupzki. Referent tow.
poseł Reger.

Chro puczów.

Baczność!

Kola miejscowe w myśl uchwały ostatniej konfe
Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego
w
rencji z dnia 20. 9. br. podadzą jaknajszyHeiej do Se Chropaczowie urządza kursa wyszywania i haftów
kretariatu imienny spis swych kandydatów na Sę- dla dziewcząt ponad 14 lat.
dżjów, których obecność na konferencji byłaby po
Koezf.a kursu wynoszą miesięcznie 2,50 ztł. Na#
żądana.
odbywać się będzie w każdy wtorek i piątek od
Równocześnie odbędzie się w drugie i ulbjJkao! Se godziny 5- 7 wieczorem w Świetlicy TUR., szkoła H
kretariatu posiedzenie kierowników^ sekcji szachi Zgłoszenia przyjmuje się codziennie w lokalu TUR
stów celem wyboru1 tymczasowego okręg, kierownika od godz. 5—7.
db Walnego Zjazdu1 „Siły". Kołlaj napewjio wysłać po
Zarząd T. U. R, przewódn. Duda Fp
winno swych kierowników. Tam, gdlzie sekcja doitychczas nie istnieje, należy wysłać osobę zaintereso Redaktor odpowiedzialny Bogusław Nowak, Mała Dąbrówka,
Wydawca: Komitet Obwodowy P. P, S. na Górnym Śląsku.
waną. Punktualność pożądana.
Zarząd Okręg.
Czcionkami: „Gazeta Robotnicza“ — Drukarnia wydawnicza
— Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — Katowice. -

Obelgę

Dnia 28-go września 1925 roku o godzinie 315 po południu zasnął
w Bogu

So. Dr. Iw. Oskar inna
Naczelnik gminy 1 urzędu okręgowego

0 w wieku 51 lat.
Podczas Jego 13-miesięcznej pracy starał się o dobro gminy, przyczem
zaskarbił sobie naszą wdzięczną pamięć.
Janów, dnia 29-go września 1925 r.

Zarząd gminny.

stada gminna.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek, dm a i października 1925 r. o godzinie 9 przed
południem z domu żałoby w Janowie, kolor ia Giszowiec.

rzuconą przeciw urzędnikom pocztowym
pp. Kontrolerowi Grychtolowi, funkcjo
nariuszowi Uliczce, Jastrzemskiemu, Jaś
kowi, Musiolowi, Wrzódowi, oraz sekre
tarzowi p. Kaczmarczykowi cofam i
przepraszam.

Fr. Müller, Katowice
ulica Warszawska.
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Wykonuje szybko i starannie
DRUKARNIA

,GAZETY R( rrOTN1CZEJ" i
KAT'
Telefon liso.
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Teatralna 12.
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do pielęgnowania
ciała i nacierania,
bo orzeźwia, wzma
cnia, niszczy za
rodki infekcji, two
rzy ciało i muszkuły
elastyczne.
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