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Niech robotnicy osądzą
i wyrok wydadzą.
Robotnicy, wszystkich krajów bez względu na
przynależność partyjną i zawodową uznali 8-mio
godz, dzień pracy za swoją najdroższą zdobycz. To
też wszędzie tam, gdzie kapitaliści tę zdbbycz chcieli
im odebrać, stanęli do walki obronnej. Udawało
nam się; ż!3( i u nas kiedy kapitaliści zechcą swoją
brutalną łapą sięgnąć na dotychczasowy czas pracy,
każdy kto się uważa za obrońcę interesów robotni
ków stanie bezwzględnie na stanowisku
obrony.
Niestety Z przykrością stwierdzić musimy, że tak
się n;e stało. Zjednoczenie Zawodowe Polskie na
zamach kapitalistów górnośląskich na dotychczas
sowy czas pracy opuściło klasę robotniczą, i stanęło
po stronie kapitalistów. Dla właściwej oceny tggo niesłychanego w dzjejacłi ruchu robotniczego
kroku pozwolę sobie przypomnieć ogółowi robot-4
ników a w szczególności Radcom załogowym po
stępowanie przywódców Zjednoczenia z ostatnich
czasów w sprawie przedłużenia czasu pracy. Dnia
10. lutego zwołują organizacje Zespołu pracy kon
gres Rad załogowych na którym ma być omówiona
sprawa powtórzonego przez przemysłowców żądania
przedłużenia czasu pracy. Na kongresie tym; wy
brana komisja z przedstawicieli reprezentantów Ze-r
spotu Pracy przyjmuje sformułowaną przez niżej
podpisanego rezolucję iza swoją, i przedstawia ją zgo
dnie kongresowi do przyjęcia jako wyraz stanowiska
Zespołu Pracy. Rezolucja mówi wyraźnie, że Zwią
zki pod żadnem warunkiem na przedłużenie czasu
pracy zgodzić się nic mogą i gdyby kapitaliści
I wbrew związkom czas pracy chcieli przedłużyć —
Związki rozpoczną walkę aż do strejku włącznie.
Kongres rezolucję przyjął jednogłośnie, a pan Kot
zamykając kongres złożył jako prezes Zespołu Pra
cy uroczyste oświadczenie, że Związki zdecydowanie
przeciwstawią się przedłużeniu czasu pracy! i bronić
. będą tego robotniczego prawa jako świętości. Rej mlucja została w prasie ogłoszona, klasa robotnicza
nnało prawo wierzyć, że w myśl rezolucji Związki
na przedłużenie czasu pracy się nie zgodzą. Wbrew
ihm u zaczęto jednak układy z przedstawicielami!
j przemysłu nad sprawą przedłużenia czasu pracy. A
| kiedy tow. Adamek zgodnie % pierwotnem stanowi. skiem kartelu wyrażeniem w rezolucji, oświadczył
kapitalistom:, że o przedłużeniu czasu pracy mowy
i być nie imoże. Zjednoczeń łowcy (bo przecież Jan
kowski. Griese jako 11: nie reprezentujący w rachubę
nie wchodzą) starali się dalej układać z kapitlalistami W końcu stała się rzecz potworna!. Ogół
robotników dowiaduje się, że zawarto ugodę z kaypitalistami przedłużającą czas pracy. Podpisany do! wiadując się o tej potwornej wieści w Warszawie,,
nie mógł w to uwierzyć, gdyż istotnie.trudno było
f przypuszczać, aby ktokolwiek w tak lekkomyślny.
|sposób mógł przekreślić tę istotnie świętą zdobycz
; klasy robotniczej, za którą tyle walk ofiarnych przez
dziesiątki lat stoczono. Tymi więcej, że przecież i
i rezolucję Ii oświadczenie pana Kota: należało brać
: poważnie
‘ ‘ • j
Chcąc się upewnić co do istotnego stanu rzeczy
zwróciłem się do pana Kota w Sejmie % zapytaniem#
bco na wiadomości o przedłużeniu czasu pracy na,
Górnym Śląsku jest prawdą Sam Kot oświadczył,
Ize on w to nie wierzy, aby Zespół Pracy taką urnoi wę podpisał' i Że on stoi nadal na: stanowiskti zaję«'
|;tem na kongresie Rad1 załogowych' Później dowie-i
działem, się, że Kot o zawarciu umowy wiedział,
, gdyż w niedzielę był już na zebraniach! i referował1
duchu przyjęcia umowy przez robotników do
i wiadomości. Centralny Związek Górników po zor
ientowaniu się w sytuacji, po stwierdzeniu, że jeden
\z przedstawicieli Rządu nakłaniał do podpisu urno;J-vy przedstawiciela Centralnego Związku tętn, jakoI by posłowie stojący na czele Związku wyrazili swo-i
U9 zgodę na przedłużenie czasu pracy, powziął uchwałę, że na zawarcie umowy krzywdzącej robotnik
ymw w tak niesłychany sposób zgodzić się nie może.
podjęciu takiej uchwały zwróciliśmy się zaraz
uo Zjednoczenia z propozycją, aby i ono na zawartą
umowę swojej zgody odmówiło, oraz aby zwołać
na środę 12. marca kongres Raid załogowych celem
Ujęcia odpowiedniego stanowiska. Pan
Grajek
zgodził się z naszym stanowiskiem proponując zwoianie kongresu zamiast we środę w sobotę. Aby za5

Załogi Motn za zMUni.

Wczoraj po południu punktualnie o godzinie 3
olbrzymia sala hotelu Hrabia Reden w Król. Hucie
zapełniła się zupełnie załogami wszystkich szybów
Skarbcie itm u. Zapełniły się także galerje i (ubikacje
poboczne 10000 robotników i robotnic , było
obecnych;
* ■ Ą i' '!
1 •
f! " !' 1
Przewodniczący R. Z. ogłosił jedyny punkt pk>
rządku dziennego i udzielił głosu posłowi Adatmh
kowi który w godzinnymi referacie
przedstawi!
sprawę przedłużenia czasu pracy; I odczytał rezolu
cję tern samą, która była przyjętą na konferencji
CZG. w Katowicach1. Referat masówka wysłuchała!
z naprężoną uwagą, przerywając go burzą oklasków!
i okrzykami brawo.
' , • j. {' » >' ' 'J
(
W .dyskusji to w. Cepemik w imieniu Bergarbei-t
terverbandu, a poseł Buchwald w imieniu Metal«*
arbeite rverbatidu wy razj lii zupełną zgodę z wywo
dami referenta) i przyrzekł^ ipich pódpisy pod umor;
wą zostaną cofnięte,
*
<

Sekretarz ZZP. Lebioda oświadczył, że on i:j
jeśt ani przeciw ani Za streiktet (11)’. Przewodni
czący tnnał trudności1, aby go przy głosie utrzymać,
bo oburzenie wzrastało wobec jego kręcenia się.
Przemawiało jeszcze czternastu członków załogi
pti 5 minut w myśl tow. Adamka» krytykując kart I
i* Zjednoczenie często bardzo ostro. Za przyjęciem
umowy nie przemawiał ani jeden imówicn, a p. Le
bioda nje miał już odwagi po drugi raz głosu za
brać, gdyż nawet jego członek, druh Bor ko wy oświadczył że strajku nie należy się obawiać, bo choć
byśmy go nawet przegrali, to honoru nie stracimy,
a walczyć będziemy po drugi raz laż zwyciężymy.
Ponieważ lista mówców była wyczerpaną, referent
w końcoweimi przemówieniu wyjaśnił jeszcze kilka
spraw w dyskusji poruszonych', a potem przyjęto
przedłożone rezolucje, które tow. 'Adamek zabrał
dla kartelu jako materjał. Juk teraz wygląda Zje
dnoczenie?.

W sprawie „prostowania“ rządu. t
Już w ostatnimi numerze ,,Gaz, Rob.“ zarząd]
C. Z. Górniczego oświadczył krótko, żle urzędowy
kotnunikat (Patki) nie odpowiada rzeczywistości,
bo świadkowie swe zeznanie podtrzymują. Dziś
zarząd CZG. dodaje następujące szczegóły tego zaj
ścia: Panowie przedstawiciele Rządu, mianowicie
główny inspektor pracy (zastępca ministra p, Simo-t
na) p. Klot, starali się wszystkimi siłami! i różneml
argumentami naszych towarzyszy? 1 cały kartel nia*
kłonić do zgody na przedłużenie czasu pracy. (Czy
temu też Rząd chce zaprzeczać?) Nasi towarzysze i
inni członkowie kartelu wysuwali swoje przeciwno
argumenty, i Snjje chcieli się zgodzić. W toku tej dyst
kusji p. Klot oświadczył: Po co się tak upieracie pa
nowie. kjedy Wasi przełożeni i posłiowie w Warsza
wie już na to się zgodzili. Wtedy nasi zapytali:
Kto się zgodził? Na to wymienił p. Klot p. RoguszH
czaka! i jeszcze jednego posła z klubu NPR-uL Nu
to p. Urbańczyk (ZZP.): Dlaczego pan wymieniła'
tylko posłów z NPR.-u, a dlaczego pan nie mówi
o socjalistach'. Na to p. Klot odpowiedział: Rozma
wiałem: takżtezjpanem posłem, Adamkiem I z panem*
posłem Stańczykiem, a oni także się godzą.“
i

Taki był przebieg zajścia, i& nie inny w ty iTf wy}\
padku. A spór nie szedł na tle zjazdu i wyjazdu,
bo to jest rzecz zupełnie podrzędna. Główny spór

szedł jedynie o przedłużenie czasu pracy o V» Ro
dziny pod ziemią, a o 1V* Rodź. na powierzchni
Jeżeli teraz Rząd chce przedstawić sprawę takx jak
by nazwiska posłów wymieniał tylko przjy sporze
o zjazidfi fwyjazjd, to z torn: nie będzie miał wielkiego!
szczęścia gdyż każdy pointę rosow any człowiek 'dziś
wie, że rozchodziło się o rzecz wiele Ważniejszą.
Główna rzecz jest ta, że Rząd nie zaprzecza temu. że
powoływał się na posłów A'J i StL; A’ z drugiej stro
ny faktem, jest że posłowie A., i Stańczyk zawsze I
wszędzie inaczej nie mówili, jak tylko tak: że a
przedłużeniu czasu pracy w górnictwie nie może być
żadnej dyskusji. To zdanie prosto, z imostü oświad
czył poseł Adamek pracodawcom na wspólnych’ per
traktacjach w poniedziałek 10, marca (ziai co został
zaatakowany przez niemieckiego chadeka; p. posła
Jankowskiego, nawet wobec pracodawców) i od
tego czasu swego stanowiska nie zmienił. Tyle W
celu wyjaśnienia aby nie powstawały legendy.. v '*•

Ordynarna heca „Polaka“ przeciwko Polakom z innych dzielnic.
. Polak“, organ NPR„ który zupełnie niesłtw
sznie nazywa się .,Polak“, lai powinien się raczej ma}*
zywać „Kustosowiec“ zamieszcza wi dzisiejszym nr.
komunikat ZZP., zawierający ordynarną napaść na’
robotników z sąsiednich Zagłębi węglowych. W!
końcu wzywa „Polak“ ido akcji przeciwko socjalisty-*
cznemi robotnikom' z .Warszawy, i Krakowa. Ordy*
narny i chamski ton, w jakim występuje „Polak“
przeciwko robotnikom z innych1 dzielnic pomimo,
że tych robotników gnębi tak samo łapa kapitale
styczna jak robotników górnośląskich, dowodzi, ze
„Polak“ wysługuje się niemieckim
kapitalistom^,
którzy chcieliby z Górnego Śląska uczynić swoją do-*
menę stcstrupplerskaj i ;raj dla wszystkich' orgeszów
niemieckich „Polak“, głoszący się szumnie orga
nem' „Narodowej Partji Robotniczej“, apeluje tid
wszystkich orgeszowsklcH elementów1, aby ci urzą
dzili nagonkę na robotników, pochodzących z innych
dzielnic. „Polak“ pisze dosłownie: „Precz z czer
wonymi agitatorami warszawsko - krakowskimi“.
Tak pisał podczas plebiscytu zdrajca Kupka! i (Pronox
bis Tak pisała cała prosa hakaty styczna. Dziś roi
robotnicy wiedzieli jak postąpić 20. hm. kiedy urno-*
wa imała wejść w życie, zgodził się pan Grajek
dać ogłoszenie w „Polaku“ a my w „Gazecie Roi
botniczej“, żeby robotnicy pracowali na starych' wa
runkach. gdyż dopiero kongres zadecyduje o dal
szym postępowaniu. Uchwała naszego Związku
oraz wezwanie db robotników, by pracowali na sta
rych warunkach, jak również zawiadomienie o kon
gresie. zgodnie z umową z Grajkiem zostały żarnie-*

botę tą spełnia za Kakatyątów narodowy „Polak“.
„Polak“ wszędzie i zawsze idzie z kapitalistami rę
ka w Irękę. Kiedy faszyści endeccy zamordował*
prez Narutowicza, to „Polak“ na swych łamach
prowadził agitacje za faszyzmem, pochodzenia! war
szawskiego. Dziś szczuje przeciwko rebotnikooimi po
chodzącym z [Warszawy! i 'Krakowa Woli , Polak“
warszawskich" bombiarzy faszystowskich niżeli braci
robotników. Kapitaliści warszawscy i górnośląscy
dawno się już pojednały a kiedy robotnicy całej
Polski mają również zjednoczyć swe siły, aby ode
przeć atak połączonych kapitalistów, to „Polak“ roz
bija solidarność klasy robotniczej, szcżując robotni-?
kow jednej dzielnicy przeciwko robotnikom z dru4
giej dzielnicy, Hańba tern służalcom kapitalistów
niemieckich! Hańba tern zdrajcom, ugod owcom,
co chcą zaprzedać klasę robotniczą — kapitalistom!
Hańba im. ż'e chcą wyrwać klasie robotn. S-godzk
dzień pracy. Hańba „Polakowi“, który rozbija jed
ność klasy, robotniczej i jedność Rzeczypospolitej
Polski.
...
\
7
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nie dotrzymało. Przeciwnie, nie tylko, że nie zgo
dziło sję na wspólny kongres, ale wydało polecenie
do robotników, aby Stańczyka,i Adamka ni: słuchali
lecz podporządkowali się umowie. To są suche
fakty postępowania Zjednoczenia’ z których wynika,
że kierownicy tegoż wobec robotników nazewnątrz
i wobec naszego stanowiska udawali gotowość obro
ny dotychczasowego czasu pracy. Zaś pokryjomu

Katowice, dnia 27 marca 1924 r.
-------------■—--------------------------- liyadaJi is je z [przemysłowcami, zawarli umowę, slä;
wiając robotników przed dokonanym faktem chcieli
pogrzebać 8-mio godz. dzień pracy nie tylko na
Górnym Śląsku aftel i w całej Polsce, bo za nie mieć?
ki cm i kapitalistami idą w ślad kapitaliści całej Pol
ski N;e dosyć na tem. Zamiast zwrócić z tej
niesłychanie szkodliwej dla klasy robotniczej dro
gi. zwołało Zjednoczenie zamiast umówionego wspól
nego kongresu, swoją odrębną konferencję, na któ
rej (wątpimy czy jednogłośnie ' gdyż nie przypusz
czamy takie naiwności u członków Zjednoczenia)
przyjęto rezolucję, której treść swoją beztreścią i
naiwnością rozbroją. W rezolucji powiada się, źe
Zjednoczenie wobec ciężkiego położenia kraju, w
jakiem znajduje się Państwo Polskie przyjmuje do
wiadomości układ zawarty przez Zespół Pracy. Nie
chcemy posądzić kierowników Zjednoczenia o brak
patrjotyzinu, ale czytając rezolucję, musi się przyjść
do wniosku, że Zjednoczeniowcy indentyfikują inte
res kapitalistów z Interesem Państwofi przez tlo dzia
łają na szkodę klasy robotnicze j i jednocześnie Pań
stwa Interes Państwa wymaga aby szerokie masy
ludowe liniały się w nim dobrze. Aby w jego ra
mach miały możność zaspokojenia swoich społecz
nych potrzeb. Gzem dobrobyt szerokich mas ludu
pracującego jest lepszy, tym większe przywiązanie
tych mas do kraju. Na Górnym Śląsku niemieccy
kapitaliści" żyją jeszcze ciągle nadzieją przyłączenia
w odpowiedniej chwili Górnego Śląska do Niemiec
i dlatego robią wszystko, aby szerokie masy ludu
pracującego usposobić źle do Polski. W tym celu
dążą do stworzenia tak strasznych warunków źvcia
klasie robotniczej, aby ona znienawidziła Polskę.
Pomagają im w tym różni Griegowie i Jankowscy.
Przedłużenie czasu pracy n[e przvczyni się ani o jotę
do usunięcia kryzysu, gdyż kapitaliści celowo kry
zys wywołują aby wymusić na państwie pożyczki
albo na klasie robotniczej zrzeczenia się praw so
cjalnych i obniżek płac. Przemysłowcy wyraźnie
określili swoje stanowisko wobec sanacji skarbu a itb
streszcza się w tym, zapłacimy, ale Wtedy, gdy ro
botnicy będą dłużej pracować. Dawniej zarabiali
na spadku marki — a obecnie chcą zarabiać na
przedłużeniu czasu pracy. Zyski, jakie będą ścią
gać z przedłużonego dnia pracy nie wpłyną d!o
skarbu Państwa a do prywatnej kieszeni kapitali
stów. Ten. kto godzi się na przedłużenie czasu pra
cy, nie pomaga Państwu, pogarsza byt klasy robot
niczej i nabija kieszenie kapitalistów nowymi zy
skami kosztem nędzy polskiego ludu pracującego.
Pomijając resztę punktów rezolucji które zo
stały wstawione dla zamaskowania samej istoty
rzeczy chcę odpowiedzieć na groźbę wyrzucenia nas
z kartelu. Jesteśmy tak długo w kartelu, jak dłu
go nie przestań jemy wierzyć, że broni on interesów
robotniczych Z tą chwilą, kiedy kartel nie odrzuci
‘ szkodliwego dla Polski i robotników układti prze
ictfużającego czas pracy i 21*2 stanie z naimi do walki
przeciw zakusom kapitalistów, z kartelu wystąpimy,
stawiając ponad1 wszystko interes Jdasy robotniczej.
Mamy nadzieję, że Zjednoczenie Zawodowe Polskie
wszystkie!
wbrew wszystkiemu
co się stało, stanie na naszym,
stanowisku. Gdyby jednak trwało na swoim sta
nowisku, walkę w obronie interesów polskiej klasy
robotniczej wbrew Zjednoczeniu rozpoczniemy w
przekonaniu, że wszyscy robotnicy staną po naszej
stronie i (dopomogą nam do zwycięstwa Robotnicy
nasze stajiowiskoj i Zjednoczenia osądzą i właściwy
wyrok wydadzą.
Stańczyk,

ZYGMUNT PIOTROWSKI.

Robotnica Polska w Ameryce
Kobieta w przeszło 100 mlljonowej republic©
amerykańskiej została pod względem politycznymi
dopiero całkowicie równouprawniona po
wojnie
światowej w roku 1920, kiedy to przyjęto popraw
kę do konstytucji, nadającą prawa wyborcze czyn
ne i bierne kobiecie.
Poprzednio poszczególne!
stany Unji nadały tak isame prawo w zakresie
swe i autonomji. Od czterech lat kobieta obywam
lelka wybiera od prezydenta republiki aż do naj
niższego sędziego czy burmistrza lub radnego mia
sta. Może być także wybierana na wszystkie urzędy. Niestety z równouprawnieniem nie idzie i
świadomość polityczna! i klasowa, bo miljony kobiet-robotnic oddają głosy na kandydatów partji
burżuazyjnych, nawet procentowe zestawienie gło
sów oddanych przez mężczyzn; i przez kobiety wy
pada na niekorzyść tych ostatnich, jeśli idzie o
równouprawnienie w pracy zawodowej,
przy
warsztacie, to kobieta w Ameryce ma je od dzie
siątek lat, kiedy potężny rozpęd kapitalizmu za
przągł ją ido (maszyny do szycia ubrań, czy; do warstatu tkackiego, w sklepie, biurze czy
nawet
komunikacji. Ale tu pod jednym wzgiędeirm jesi
zrównana z mężczyzną, t. j. wymaga się od ro
botnicy równej wydajności pracy, ale nie wszędzie
jest stosowana zasada: za jednaką pracę — je
dnaka płaca". Kapitalizm amerykański dawno
zdruzgotał w praktyce deklamowanie moralistów o
„roli kobiety przy ognisku domowym".
Zona z
mężem opuszcza nieletnie dzieci codziennie o brza
sku dnia. udając się do pracy, która trwa prze
ważnie IQ i więcej godzin dziennie. Nawet praca!

GAZETA ROBOTNICZA

P, Korfanty przeciwko
„Gazecie Robotnicze!“
W poniedziałek, dnia 24. bm. toczył się przed
I. Izbą Karną w Katowicach proces p. Korfantego
przeciwko redaktorowi „Gazety Robotn.“
towt.
Sławikowi o obrazę. Pan Korfanty obraził się ar
tykułem, w „Gaz, Robotn." pod tytułem „Co uro
bi p. Korfanty". ,Gaz. Robotn." podała za Łódz
kim „Kurjerem Wieczornym," notatkę o tern; że
p. Korfanty przesiaduje jako wicepremjer w ho
telu „Europejskim" z osobami płci żeńskie i, mojżeszowego pochodzenia, płacąc sute rachunki, wy
noszące setki miljony. Wiadomość tę zamieściła
,G,az Rob." jako przedruk, podając źródło, —
skąd notatka pochodziła i na całkowitą odpowie
dzialność cytowanego wyżej pisma. No a[e p. Kor
fanty obraził się i wniósł jeszcze jako minister
skargę przeciwko „Gaz. Robotn." i Łódzkiemu
„Kurjerowi Wieczornemu". Do cytowanej notat
ki dołączyła „Gaz. Robotn." komentarz, w któ
rym zastrzegając się z góry, ije o ile notatka praw
dziwa jest, że zachowanie się p, Korfantego ja
ko ministra w chwili, kiedy Kraków stał
się
smutną widownią przelewu krwi bratniej, byłoby
wysoce nietaktowna i nietyczne. Tą słuszną kryty
ką czuł się p. minister obrażony.
Na poniedziałkowej rozprawie to w. Sławik
podniósł ten zasadniczy moment notatki, stwier
dzając, że osoba p. Korfantego jest dla niego zu
pełnie obojętna. Jeżeli minister, zamiast trosz
czyć się o zlikwidowaniu strejku kolejarzy w spo
sób zadawalniający obie strony, urządza sobie
wesołe hulanki, to ópinja publiczna musi się osobą takiego ministra zająć. To zadanie spełnią
prasa W tym wypadku ,Gaz. Robotn." wystąpiła
też jedynie z tych pobudek.
Prokurator jak zwykle był innego zdania Do
patrzył on się w owej notatce dowodu winy ii
żądał bez względu na wynik procesu Łódzkiego za
sądzenie tow. Sławjka na dwa tygodnie więzienia.
Prokuratorowi odpowiedział tow. Sławik, —•
stwierdzając, że dowód winy nie jest wcale tak
jasnem, jak twierdzi p. prokurator. Notatka jest
przedrukiem z podanjem źródła Sąd według zda
nia tow. Sławiła, winien przedewszystkiem wziąć
pod uwagę treść komentarza, z której wynika, źe
,,Gaz. Robotn." podała notatkę jedynie w celach
inforniacyjnoHdziennikarski ch, gdyż w komenta
rzu zaznacza się, że nie wie, czy notatka jest praw
dziwą czy też nieprawdziwą. Pozateim miał p. Kor
fanty możność sprostowania tej notatki, z której"
to możności nie korzystał. Na to jest ustawa pra
sowa. która zmusza redaktora odpowiedzialnegoi
do zamieszczenia nadesłanego sprostowania, o ile
to sprostowanie odpowiada warunkom, zastrzeżo
nym w Ustawie Prasowej.
Dziwnem jest to nadzwyczajne przeczulenie p,
Korfantego na punkcie honoru osobistego. Dotąd
p. Korfanty nie wytoczył nikomu procesów, chociaż
riieraz oskarżano publicznie p. Korfantego © rze
czy potworne. Tak „Gaz. Robotn." zarzucała p.
Korfantemu, że wydał rozkaz zamordowania ks.
Pospiech a, wzywając prokuratorję do wszczęcia
śledztwa. Dalej, że p. Korfanty dotąd nie zdał
jeszcze rachunków z funduszów publicznych, któ
re odebra ł podczas plebiscytu. (Tu prezes Sądu prze
rywa przemówienie tow. Sławska uwagą, że rze
czy te nie mają nic do czynienia z obecną rozpra
wą.) W każdym razie — mówi tow. Sławik —
stawiła „Gaz Robotn." ciężkie zarzuty p. Kor
fantemu, jednak ten nie uważał za potrzebne na|
zarzuty te zareagować, W powyższym wypadku
„Gaz Robotn." nie wysuwała absolutnie żadnego
konkretnego twierdzenia, lecz ujęła notatkę
wi
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poczuwam się do ża(hw
winy — donosi tow. Sławik — i wnoszę o uni
ni-enjp z winy i kary
rezes Sądu pyta się jeszcze, czy notatki Tr
dobne uważa oskarżony za dopuszczalna i jakie L>
jego stanowisko w kwestji odpowiedzialności
te artykuły. Tow. Sławik stwierdza w swej (v>:~
wiedzy, że zamieszczając taką notatkę, o kty^i
się to a pewne wątpliwości co do
prawdziwość
treści, podaje się zwykle nazwę pism&{ i nr. idai%2
wydania i to na całkowitą odpowiedzialność tego
pisma.
Po naradzie postanowił Sąd zwrócić się do Sądu
w Łodzi o |a(kta w danej sprawie, celem stwier
dzenia. czy Łódzkie pismo podało fakta prawd*
we do publicznej wiadomości, czy też
notatka
jest bezpodstawną.
Na tern rozprawę odroczono aż do naznaczęnia nowego terminu rozprawy.
AMMO Lr
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Krwawe zajścia przed fabryką Kindlera
w Pabjanicach.
Policja szarżuje zebranych przed fabryką

robotników.
Robotnicy fabryki Kindlera zebrali się w pią
tek o godz. 9-ej rano przed fabryką, chcąc prze
dostać się na pódwórzie i na wiecu wysłuchać sprawozdania delegatów z wczorajszej konferencji w
Min. Pracy w Warszawie w sprawie zamknięcia
fabryki Kindlera
Tymczasem policja piesza i konna obstawi
ła fabrykę i nie chciała nikogo puścić.
j
Robotników gromadziło się coraz więcej i od
godz. 9-cj do 4,30 po poi. stały przed fabryką
tłumy, domagając się wypłaty zapomogi po 5
miljonów dla robotnika, oraz odbycia wiecu w
sali fabrycznej. W odpowiedzi na żądania robotni
ków, komisarz policji miejscowej zakomunikował
delegatom, że około godz. 4-ej popoł. da odpo
wiedź, którą ma otrzymać telefonicznie od adrri
nistracji fabryki z Łodzi, czy wypłacona będzie
zapomoga robotnikom i czy będzie mógł odbyć
\Tyg
się wiec.
Tymczasem wśród ludzi czekających na initö
zie i zgłodniałych, panowało coraz większe roz
goryczenie. a nie otrzymując żadnej odpowiedzi,
około godz. '4 i pół zaczęli dobijać się do bramy
i domagać się, by ich puszczono.
Na to komisarz policji z Łasku dał rozkaz szar
żowania zgromadzonych ludzi. Policja piesza i
konna rzuciła się na robotników, atakując ich sza
blami. O kołu dwudziestu paru robotników zo
stało poranionych. Jeden z konnych policjantów:
spadł z konia i potłukł się.
XV międzyczasie: tow. poseł Szczerbowski wraz
z delegatami znajdował się w kantorze fabryki i
porozumiewał się telefonicznie z okręgowym inspe
ktorem pracy w Łodzi. p. Wojtkiewiczem,, co do
wypłacenia zapomóg i mającej odbyć się w »przy
szły poniedziałek konferencja w Min. Pracy, »ins
pektor Wojtkiewicz skomunikował się teleionicąnię,
z Dyrekcją fabryki w Łodzi, która zgodziła się
na przystąpienie natychmiast do wypłaty zapomóg.;,
P. inspektor był również zdania, aby pozwo
lić na odbycie wiecu.
i
Następnie po zajściu, na kategoryczne żąda
nie posła Szczepkowskiego i delegatów, komisarz
zgodził się na odbycie wiecu w sali fabryki; usu
nięto policję pieszą i konną i puszczono ludzi na.
podwórze
Odbył się wielki wiec, na którym
poseł
Szczerbowski i inni zdawali sprawę z odbytej ws

dzieci kwitnie w tym kraju okrzyczanej demokra licy i fzaukach lub w najlepszym: razie w gromadzie'
cji. Prawo, uchwalone przez kongres (parlament) dzieci pozostawiane pod dozorem jakiejś nie doń
o zakazie pracy dzieci, zostało obalone przez Naj łężnej staruszki, która miała zastąpić wychowaw
wyższy Sąd jako — niekonstytucyjne. Dziś
w ęzynią. matkę, nauczycielkę dla dzieci kilku ro
i "
/
wielu stanach Unji zwłaszcza na Południu i Za dzin polskich.
chodzie. pracują lOcio. 8mio a nawet öqo-letnie
Przemysł np. krawiecki w 70 proc. za.trudnią
dzieci przy zbieraniu bawełny, owoców po kil kobiety, a z tej liczby połowę polek. Praca jest
kanaście godzin dziennie na spiekocie południowe tam zmechanizowana do najdrobniejszych: szcze
go słońca. Jeśli takie straszne^ napoi niewoln^ gółów i od sztuki płacona Np. robotnica przez
cze panują tam stosunki, to każdy zrozumie, że lata całe jedynie przyszywa guziki inna obrąbią
świadomość polityczna kobiety-wyborczyni
mus! dziurki, to znowu przeszywa kieszenie ltd.
W,
być ogromnie mała. skęro dopuszcza do takich po tych szczegółach dochodzą robotnice do szybkości
two mych rzeczy. Minimum płacy robotnicy jest maszyn, bo praca płacona jest od sztuki "Nerwy,
w wielu zawodach znacznie niższe ńiż robotników. napięte, zdenerwowanie, odbija się na całymi, or
Rzuciłem kilka tych fragmentów, aby na tle ganizmie
tvch stosunków dopiero pokrótce odmalować poło
Wkażdym większym mieście amerykańskim,
żenie polskiej robotnicy w krainie dolarów.
jak Chicago. New York, Detroit, Buffalo, Boston
Polka, rzucona na bruk amerykański, w po? itd., spotkasz w hotelu, restauracji przy robocie naj
goni za chlebem, przykuta do warstatu pracy wi brudniejszej i najcięższej — polkę! Czyszczą scho
wielkim przemyśle czy handlu w Ameryce, ima to dy, zmywają posadzki myją naczynia — wyłącz
najpierw wielkie minus w poszanowaniu z amery nie kobiety -.cudzoziemki, w tej liczbie dwie trzecief
kanką, że jept cudzoziemką i z góry skazana na polki. Są to żony lub córki polskich robotników*
gorsze traktowanie, gorsze warunki pra,ayf i płacy. które w ten sposób nocną pracą dorabiają na żyft
Nie zna stosunków, nie zna języka, jest nieoby? tie rodziny Którą wyżywić nie może óCHgodzinnąj
w!
#atelką kraju, a nawet prawie nigdy nią nie zo pracą tygodniową ojciec lub mąż, pracujący
staje. Razem z mężem, czy znajomem lub krew? stalowni garbarni czy w wielkich rzeźniach1. C nymi z tej samej wsi z kraju udaje się do fabryki. ciec w pracy w dzień, matka idzie na noc do pracy
Tam: dostaje najcięższą i najmniej płatną robotę. ^najbrudniejszej w hotelach biurach i restauracjach.
Widziałem tysiące takich naszych polskich robotnic^/ j:Nie trzeba dodawać, na ile nieszczęść, atakó w ze
udających się do tkackich fabryk w stanach Nowej1 -strony brutali mężczyzn jest narażona młoda, przy
Anglji, Te do niedawna żydem: tryskające dzie stojna dziewczyna przy takiej pracy lub nawet w;
woje wiejskie na wsi polskiej — po kilku latach' drodze z pracy późną nocą Kroniki policyjne, roz,
w dusznej atmosferze tkalni nosiły już w sobie sil prawy sądowe wielkich miast amerykańskich, za
nie rozwinięte zarodki gruźlicy. Dzieci nieletnie, wierają prawdziwą gehennę naszych polskich ro?
szuk;
pozostawione bez opieki, wychowywały się na u? botnic, które szukały
szczęścia za Oceanem^ zna-t

r

jf^Ä'ÄSÄ
{-rcn5jSnr,i7ono że odpowiedzialność za
poS-gaście spada wyłącznie na nietaktowne zaer^d”1: ' T policji, w szczególności ~y komisaz powiatu łask;ego.
,
r?a hijecu nawoływano robo tm ko w do zacho! anokoju i wytrwania solidami? w walce
wanlRanni robotnicy skierowani zostali do Kasy
Chorych.

y.wa. w sprawie korespondencji z
kop.
„ujL" pod nagłówkiem ,„Także obrońca“ uSczonej w „Oaz. Rob.“ nr. 65, otrzymujemy od'
p j f. następujące wyjaśnienie z prośbą o umiesz-,
korespondencji wynika, że nadawca
jej
m?o-kŚ7,ał o mnie oraz innych członkach ZZP. na
V braniu filji CZZP. nieuzasadnione zarzuty, zanim!
p ,a załogowa została powiadomiona o rzekomemu
M
» .
_
tir a nr7p7
i; .biciu
pewnego -tti
młodego mhnfrt
robotnika
przez r1n70fS
dozor
cę Hanza; zatem zarzuty co do jej bezczynności w
S sprawie były najpierw przedwczesne, a teraz
niesłuszne
Stąd byłem w prawie, żądając na
naibliższem posiedzeniu Rady załogowej od rozgłosiciela zarzutów wytłómaczenpi i przeproszenia. I
ti2jś jeszcze pytam go niniejsze: Kto i kiedy doHósł' Radzie załogowej o wypadku omawianym?
Ja sam dowiedziałem cię o nim dopiero, gdy mi
opowiadano o zarzutach wytoczonych' przeciwko
mnie na wspomnianem zebraniu CZZP. — Stwier
yzam w końcu, że Rada zakładowa kop. Kleofas
okłada się do połowy z członków ZZP. i do por
Iowy z członków CZZP. dlatego w tym wypadku
jednostronne zarzuty przeciwko ZZP. są nieuzasad
nione — Sam rzekomy sprawca pobiqa, dozor
ca Heinz, jest członkiem CZZP., wobec czego na
wet wśród członków tejże filji panuje zdziwienie
i poniekąd oburzenie na nadawcę listu. Jan Jaksik',
Huta Szelera. (Skoziołkowane wybory do ra
dy zakładowej.) W , Gaz. Lud.“ nr. 67 nawołuje
się w korespondencji z Huty Szelera do głosowania
przy wyborach do rady zakładowej na listę KoźIr
ko w có. w. . .Nie mie.ibyśmy.nic przeciwko temu, gdy
by przy tein „koziołków“ nje wystrajäno, z czego
tylko kapitaliści korzystać mogą. Zalei i zarzuty w
korespondencji „Robotnika - powstańca“ są bez
podstawne i śmieszne
.Pastuszkowie“ nie urzą
dzili od ostatniego strejku ani jednego zebrania za
łogowego dlatego, że odpowiednia liczba załogi
lub ktokolwiek inny takiego zebrania sobie nie ży
czył „Kozły“ mogą więc być zadowoleni, że „pa
stuszkowie“ ponoć chodzi i w czasie godnimi z kolendami. bo to jest po chrześcijańsku, w każdym razie
nie koziołkowali. Garda „chrześcijańskiej“
listy
skoziołkowanej niechżesz lepi:j się rozpatrzy i prze
kona. że niepokątni wielcy chrześcijańscy i narodowi
handlarze utrudniają uzdrowienie chorego narodo
wego skarbu a wódki la. za kołnierz nie wylewają.
Kęziołczana ljsta, to lista ludaszów, którzy i za;
wódką • i 'za grosik choćby i żydowski naszego ro
botnika zaprzedają. A już skończonem głupstwem
jest twierdzić, że Rada zakł. jest winna ostatniemu
24-godz. strejkowi i odciągnięciu węgla.
Strejk
wywołało chrześcijańskie narodowe, także skozioł
kowane Zjednoczenie bez porozumienia się z innytni organizacjami. Jeżeli strejku nie
potrafiło
opanować Zjednoczenie i (doprowadzić go do końca,
to temu nie jest winna Rada zakładowa, którla nie
namawiała ani do dalszego st rej kowania ani do za-

Nr. 72

tiAZETA ROBOTNICZA

„ „-v^ dni» 27 ",»rem ,924
Kai

przestania strejku, lecz pozostawiła tp załodze suffiej
do rozstrzygnięcia. Tak samo każdy światjejszy ro
botnik wje, że Rada zakładowa nie ma nic tib czyt
nienja z sprowadzaniem lub mianowaniem urzę
dników. Rada zakładowa powinna bronić robot
ników njetylko przed pokrzywdzeniem. Ich przez
urzędników niemców, lecz? i urzędników nowo-upieczonych Q;polaków“. „Bock-lista ni e wywiedzie was
robotnicy — jak pisze korespondent — w pole, ale
napewno z bydłem do chlewa międzynarodowego
kapitału, skąd wam trudno będzie siebie i praw
pracy bronić. Robotnicy zorganizowani w klaso
wych związkach zawodowych spełńją jednak swój
obowiązek.
Blendziarski.

(——

Kronika.

——

Za co wysiedlają robotników polskich z Francji?
Robotnik Jan Królica pracuje we Francji od lat
10 i jfcSt tokarzami żelaznym. Jak donosi pismo p'%
ryskie . Polonja“, został on wysiedlony z granic
Francji. Za co? Nikomu nie wiadomo.
i
„Mogą być dwa główne powody wydalenia,
— pisze ..Polonja“ — albo z racji złamania kon
traktu najmu, co dotyczy przeważnie robotników
rolnych, jako przebywających na samotnych fer
mach, poza zbiorowiskjem robotnicze«« i poza obroną; drugim powodem wydalenia bywa
nieprawoimyślność Polaka, o ile się,taki trafi,, w sto
sunku do państwa francuskiego. Takiego niepra\v omy sinego, to jest szkodliwego. usuwa się
przymusowo w interesie zabezpieczenia państwa.
Stosuje się to do komunistów, albo do złoczyń
ców.
.
Jan Królica kontraktu rolnego nie złamał, ża
dnych innych zobowiązań w stosunku do praco
dawców nie przekroczył. Komunistą nie jest. Na
to ma świadków, robotników Polaków, Francuzów.
Ma opinję przychylną o sobie władzy z Moyeuvre
(Moselle). Złoczyńcą też nie jest, bo n|c był na
wet karany sądownie przez cały czas pobytu we
Francji
Powodu zatem poważnego niema, jak s]e zda-,
je, żadnego.
Wobec tak krzyczącej niesprawiedliwości, spo
wodowanej zapewne pozorami nieuzasadnionemu,
albo złą wolą jednostek. „Polonja“ domaga się
od władz polskich pomocy i interwencji.
Podwyżka taryfy towarowej
Ministerstwo kolei wystąpiło z wnioskiem pod1
wyższenia taryfy towarowej od 25 proc. do 30
procent, począwszy od 1. kwietnia br.
1
konieczność tej pod wyż kj motywuje mini sterstwo tern. że dochody kolei w miesiącach sty
czniu i lutym br. dały o 63,1 mil jonów złotych
polskim mniej, niż przewidywano w budżecie na
rok 1924, i że deficyt w miesiącu marcu wyniesie
stosunkowo tyleż.
Podniesienie taryfy projektuje ministerstwo w
ten sposób, że nastąpi przesunięcie klas taryfo
wych o jedną klasę wzwyż, czyli, że towary kla
sy 10-ej, opłacać będą taryfę klasy 11-ej,
towai
ry klasy 9-ej, taryfę klasy 10-ej Ud.
Możliwe przy tern przesunięcia obciążenie ta
ryfowe dla niektórych' towarów ponad równię przed'
wojenną, ministerstwo kolei usprawiedliwia prze
kroczeniem, tej równi przez niektóre artykuły kop*
niecznej potrzeby, jak węgiel, żelazo smary Ud.
Teatr Polski
We czwartek, dnia 27. bm; dane będą dwaj
przedstawienia: o godz. 2,30 popoł1 ukaże się did
żołnierzy „Major ułanów“ J. Krzewińskiego, w ikr

lazły; wyzysk, pracę pod siły. a w końcu upa- kiedy z biegiem lat, kiedy postępowe i głównie
socjalistyczne wpływy wzrosły i wyrywać zaczynały)
dek do rzędu probtvlutek...
Jak przeklętym czworobokiem dla polskiego rządy dusz klerowi — to kler, widząc pęd do
robotnika w Ameryce jest: fabryka, dom. karczma, oświaty i życia zbiorowego w organizacjach, za
i kościół. — tak dla polskiej robotnicy jest prze czął tworzyć swoje stowarzyszenia z firmą oświa
klętym trójkąt: fabryka, doirv i kościół -- Kler tową! czy sęku racy jną, aby w nich zamknąć rze
rzymsko-katolicki Kładzie swą łapę daleko brutal- sze swych pa rafjan i tajm w dalszym ciągu rozwijać
siać
nl'£j na $,wych „duszyczkach“ wśród a mer. em i zabobon, potęgować uprzedzenia religijne.
nienawiść.
gracji polskiej., niż tu w kraju. Uczucie, religijne
ludu poisKjego jest wyzyskiwane do rozmiarów,
Jeśli dziś mamy wśród polskiej emigracji za
o których pojęcia niema ten, kto nie patrzał na stępy uświadomionych klasowo] i politycznie robot
te praktyki. Z jednej strony wysokie haracze w ników i robotnic polskich, jeśli już dziś organizapostaci opłat członkowstwa do parafji, wstępu do zacja socjalistów polskich liczy tysiące członków,
kościoła (na nabożeństwo jest wstęp kilkunastu cen- a taki np. Uniwersytet Ludowy- gram,adził w sa
t(?5 amerykańskich, jak - n.- p. do kina), mym Chikago co niedzielę po 400j i 500 słuchaczy
składki w kościele) i po domach pa rafjam i niepa-' (robotników i robotnice polskie) — to zawdzięczać
rafjan. Obliczają, że rzyimsko^kat. kler w Ame to trzeba pełnej poświęcenia pracy naszych towan
ryce od samych Polaków zbiera -rocznie do 80 mir rzyszy głównie w ostatnim dziesiątku lat,
j
ponów (Ü) dolarów na kościoły, utrzymanie księKler używa kobietę jako narzędzie
przeciw
2iy i gospodyń (!!) księżych.
• wolnej imyśp męża. ojca czy brata On 'doprowa
Kościoły wszystkie
są zapisane
nai
dza wielokrotnie do zaostrzenia stosunków w do
arcybiskupów, którymi są w ogromnej większości mu. Kobieta nieświadoma podobnie jak w fabryce,
jXiJ'micy i Irlandczycy, wrogo odnoszący się do Po staje się niebezpieczną konkurentką, jako tańsza
.ów i systematycznie uprawiający amerykanką siła robocza taki w życiu politycznymi staje często
wśród Polaków.
w przeciwnym obozie, przeważając szalę
na
Ale nic idzie tu tylko o grabienie dziesiątkowi stronę wroga klasy swej; tak! i w życiu du chowem
m jonów dolarów rocznie z ciężko pracującego
posługuje się nią kler, wysłannik kapitału i bur: o!al{u lub Polki, którego religijnego uczucia nad- iuaiyjnego stronnictwa, tio walki ż nowoczesnym
!jz-VWa się dla ciągnięcia zysków! i gromadzenia, for- duchom postępu, i kultury.
:
1
run Daleko poważniejsze straty są w dziedzinie
Kobieta
musi
zrozumieć
swoją
rolę,
że
musi
uu cli owej. Kler dusi wszelkie objawy oświaty niezależnej, ocknienia się z letargu zabobonu, cjemno- stanąć w szeregach walki o całkowite wyzwolenie,
? 1 obskurantyzmu. Tępi się myśl potrzeby orga do którego prowadzi socjalizm;.
zowania w związkj robotnicze zawodowe, po Ii tycz- j
n€. czy wstępowanie do zrzeszeń oświatowych. A! I

Teatr Polski na Śląsku.
Koncert symfoniczny Towarzystwa Muzycznego
który się odbył w Katowicach w południc nie
dzielne pod gościnną batutą znanego prof, i dra mit
zyki na uniwersytecie jagiellońskim p. Jachimeckjego, przy niepełnej żreśztą sali. z spółitdzjałęni kil
kudziesięciu członków orkiestry, dał usłyszeć czte
ry syimfonje Bruecknera. Beetowena ..Wagnera i
Liszta. Wykonanie zbliżało się do poziomu ode
granych arcydzieł, zwłaszcza „Sielanka“ i „Pre->
ludjuim“, ale szczególnie w jednej symfonji brak
było .treningu“ dyrygienta z orkjcstrą.
Miły ten , poranek“ przypomniał jednak o n^- •
miłym 'fakcie.' że Oddział Oświaty Pozaszkolnej
przestał swych koncertów popularyzatorskich, ta
nich, dla ludu Czyżby robotnik mjał stale być
utrzymywany w głuchocie dla piękna, dla sztuki?
przykra to sanacja skarbu! Rząd, który tak lek
ko odstąpił działalność oświatową
pozaszkolną
skądinąd zasłużonemu Zw. Powsz. Nauczyć., wi
nien jednak1 poprzeć sprawę materia lnie i subwen
cjonować, (a nie czasem utrudniać pracę) robot
niczym instytucjom kulturalno-oświatowym, doro
słych i młodzieży.
IMIIII....Willi»
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czór zaś „Ogniem! i mieczem“ w koncepcji reży
serskiej M. Pętrzyckiego, śwjetnegej wykonawcy
Zagłoby. W sobotę, dnia 29. bm. Teatr Polski wy
stępuje z poważneni: zdziałaniem artystyeznem. Oto
światowy geniusz Moliera, zaczarowany w ostat
niej sztuce tego ojca komedji w „Chorym z uroje
nia“ — przemówi ze sceny Teatru Polskiego. —
Opracowania scenicznego dokonał dyr. Nowakow
ski W epilogu cdbędźje się publiczne promowanie* Argana na doktora medycyny. Orają najlepsze
siły naszego teatru. Rolę tytułową objął p. Zo
ne r.
.
.
‘ '
St. Gruszczyński wystąpi gościnnie w? Teatrze
Polskim w środę, dnia 2. kwietnia w otoczeniu ar
tystów opery warszawskiej z pp. Zboińską, Rusz
kowską, Ordą i Budziszewską na czele Zwięk
szoną orkiestrą dyrygować będzie Adam; Do Iżyc
ki Ż dniem dzisiejszym rozpoczęto sprzedaż bile
tów na ten interesujący wieczór operowy.
SLĄSK POLSKI.
Katowice. (Kradzieże kieszonkowe.)
Szafra
nowej Maiji z Jaszkoowic skradziono na placu tar
gowym w Katowicach portfel z 70 milj. mkp. i do
kumentami osobistymi.
Wojtasikowi Antoniemu
skradziono portfel z dokumentami wojskowymi. —
Kasprzakowi Antoniemu skradziono w sklepie rzeźnika Spajcha 1 portfel z 11 milj. mkp-. i dokumen
tami osobistymi.
.
— (Kradzieże.) Z zamkniętego mieszkania Jana
Skalskiego w Katowicach przy ul. Mickiewicza skra-d zioń o 1 płaszcz damskj. wartości 1 i pół miljurda mkp. — Stanisławowi Maziowi skradziono w
hotelu Pisarka w Katowicach 1 portfel z 90. milj.
mkp., — Chmielewskiemu Wacławowi,
za
mieszkałemu w Katowicach przy ul. Warszawskiej
nr. 4 skradziono z przedpokoju 1 palto zimowe,
koloru bronzowegó z futrzanym kołnierzem war
tości 000 m:tlj. mkp.
— (Kradzież motorów elektrycznych.)' W, nocy
na 23. bjm. skradziono z zamkniętego warsztatu
Karola Man d rys a w Katowicach przy uf. Stanisła
wa dwa motory, a mian. jeden marki „Berghamy
mer“, zaś drugi „A. E. C.“, wartości 500 milj.
— (Nieszczęśliwe wypadkj.) Dnia 22. bm. zo
stał Paweł Niedżwiedzki. kupiec z Król. Huty prze
jechany przez wóz tramwajowy w Katowicach na
ul. Zaimkowej, wskutek czego doznał tak znacz
nych okaleczeń, że śmierć nastąpiła na miejscu,
— Dnia 22. bur. ogoło godz. 9 wieczorem został
Stefan Segert z Rudy w chwili* kj,edy przecohdził przez Plac Wolności w Katowicach',
przćz
nadchodzący tramwaj potrącony, wskutek czego
doznał znacznych obrażeń ha, głowie. Rannego od
stawiono do szpitala miejskiego w Katowicach;
Ruda w Swiętochłowickielm. (Wypadki ospy.)
W Rudzie i Kuźnicy Rudzkiej stwierdzono kilka
wypadków ospy Władze zarządziły wszelkie środ
ki przeciwko rozszerzeniu się zarazy* lecz mimo
tego zaleca się wszelką ostrożność. Radzą poddać*
się szczepieniu.
Bielsko. (Kradzież z włamaniem.) Z
zam
kniętego przedpokoju Benjamina Plessnera w Biel
skii skradziono 1 płaszcz damski pluszowy, kolo
ru zielonego, wartości 200 milj. mkp. Śledztwo w
toku.
i . li'.

Baczność robotnicy huty „Silesia“
w Paruszowcu.
W dniu 3. kwietnia odbędą się w naszej fa
bryce wybory do rady zakł.
Lista CZZP. mai
numer 2 rozpoczyna się: Józef Żyła, Paweł Podr
leśny itd., na którą to wszyscy robotnicy; po wini
ni głosować.
Towarzyszy, mężów Zaufania jest
powinnością przeprowadzić intenzywną agitację,
gdyż od tego zależeć będzie zwycięstwo nasze, roz
woj organizacji, jak i wogóle lepsze warunki w
fabryce,
__________ Rrni.
j'

Powitowanie
Za otrzylmane wsparcie od towarzyszów i to
warzyszek z Radzionkowa w wysokości każda po
49 000,000 serdecznie dziękujemy.
|
Wdowy Marja Mitas i Ema Wróbel;

Katowice, dnia 27 marca $924 r.

GAZETA ROBOTNICZA
——------------------------—

Kino Teatr Apollo, Halowi

Baczność placówki, Siły* 1 Iow. P.P.S.
z okolicy GIszowca.
W niedzielę, dnia 30. marca urządza Stovfy
Młodzieży Robotniczej
oddział Oiśzowiee

Wielkie przedstawienie leafrafiBe
ödcgraneto! zostanie „Królowa Przedmieścia“, woA
iL wij w 5 aktach. Prócz tego występy tańców*
śpiewu, gimnastyki i różne niespodzianki.
—
Zapraszamy na owe przedstawienie wszystkie pla
cówki „Siły“ i tow. PPS. z okolicy Giszowca. —
Tak samo zapraszamy ttow. Sławika, Nowaka, Meli
ka. Zeblika _ Zim nochal i Rochowiaka.
Bilety można nabyć u tow. Kapicy ul. Pszczynisk-i i tow. Wójcika, ul. Krakowska.
O łaskawe poparcie prosi
Zarząd. 1
Za ;ixiat politycziiy i fcljeton odpowiada Sławik Henryk, Katowic
Za korespond. i dział potoczny odpew. B. Nowak, M. Dąbrówka,
.

Drukiem i nakładem Józefa Biniszkiewicza w Katowicach —

CemfraMay Michałowskiego

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

Oliver Twist

nie ominie. Centralina dokaże cudu, wieprzki
tuczą się bez trudu, Uprasza się wszędzie żądać.
Hurtownie do nabycia w firmie ,,0®gi®s8S

Towr. Ako. Ka&owioe,

8 aktów ze słynnego romansu Karola Dickensa.

°% i .9S«.**!• **!!“?S£.
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Miłość 1 zimna woda

mu

Amerykańska groteska w 2 aktach

WYKONUJE SZYBKO I STARANNIE

■limn „«EW ROBOTNICZE]“
KATOWICE, TEATRALNA 12. - TEL. 1150-

Muzyka: kwintet kapelmistrza S. Spielmana.
Początek punktualnie o godz. 4 po pot., w niedzielę i święta
godz. 3 po puł. — Uwaga: Zmiana programu we wtorki ~ sala
dobrze ogrzana.—Nowa dyrekcja poleca się łaskawym względ. pub!,
Przedstawienie dla dziatwy szkolnej w niedzielę o godz. 11 rano
Ostatnie przedstawienie o gokz, 8,15
,t

HANDLOWE
m
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Uwaga:

w krótce SjSgT

„Tajemnica Paryża“,

iffiiffll

Mtti. aa6*i .'łs*fuaa

Manata sini

ItóWiMIi
poleca:

ubrania, palta,
bieliznę,
1 wszystkie Inne
rzeczy, nowe 1
już używane.

budki,

ÜF* Z powodu nadzwyczajnego powodzenia do czwartku $7. marca

©rllSiffea wielki film
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TEATR ŚWIETLNY KAMMER
Wielka sensacja
dla Katowic

ulica Poprzeczną 19.

Telefon 21-68.

chce mieć tłuste świnie, niech

Wfielłm sensacja
dla Katowic

Nasza
Bolączka
(Choroby płciowe 1 jej następstwa)

coś kupić
lub

sprzedać
niech ogłosi

Felis Piiibf
Katowice

ulica Młyńska 23.

1737

Pouczający film dla wszystkich, którzy się przed chorobami płciowemi zabezpieczyć chcą.
Największe amerykańskie dzieło filmowe, które w delikatny sposób przedstawia niebezpieczeństwa,
zdarzające się pomiędzy ludźmi a mianowicie w wielkich miastach codziennie spotykane.
rzedstawiema odbywają się punktualnie o godzinie 4, 53/a 7, 8Va. — Na zarządzenie władzy na te przedstawienia mogą
uczęszezac mężczyźni i kobiety z tem, że parter rezerwowany dla mężczyzn, zaś balkon dla kobiet. — Małoletnim wstęp
zoroniony.
Karty do wstępu wolnego nieważne. — Podczas przedstawienia sala będzie słabo oświetlona. — Ceny
miejsc: Parter 3 i 5 miljonów, Balkon 3, 4 i 5 mil jonów.

W interesie swego zdrowia powinien każdy na przedstawienia uczęszczać. “US®

'mm

Centralina Michałowskiego
najlepsza do szybkiego tuczenia świń, wtenczas!
dokaże jeżeli Świnia stoi na wadze.
|
Uprasza się wszędzie żądać,
Hurtownie w firmie „Dcges“,
Katowice.

Tow. Akc.
m

na górnośląski okrąg przemysłowy
spółdzielnia zapisana z ©graniczoną odpowiedzialnością.
........................... mmmmmm

odbędzie się

w Mysłowicach, na sili pani Köhler, w niedzielę, dnia 6go kwietnia 1924 roku
o godzinie 2 po południu,
z następującym porządkiem dziennymi
1. Odczytanie protokółu z ostatniego Walnego - Zgromadzenia.
2. Sprawozdania:
a) Zarządu i odczytanie rachunków rocznych
b) Rady Nadzorczej, zatwierdzenie rachunków rocznych i udzielenie Zarządowi absoiuiorjum.
3. Zmiana statutu.
4. Sprawozdanie z rewizji urzędowej.
5. Podział nadwyżki.
6. Wybory uzupełniające:
a) do Zarządu
b) do Rady Nadzorczej.
7. Przystąpienie do związku rewizyjnego »Proletariat" w Krakowie.
8. Rozmaitości.

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

Za Zarząd:

m

ojciechowskt, prezes.

Za Radę Nadzorczą:

Józef Wiechuła, przewodniczący.
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