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fPRIA lifiEOSZEN • Wiersz petitowy lub jego miejsce 20 groszy, w tekście
V______________• p0(j kroniką 30 groszy, nekrologi 20 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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Katowice, środa, 16 września 1925

Barom węglowi zarządzają przedłużenie czasu
pracy w kopalniach górnośląskich.

Rob XXX.

Chcą nas wygłodzić.

Kilogram mięsa wołowego kosztuje w Katowi
cach 2 ziote. Ki.ogram mięsa wieprzowego 2,70 zł,
Bezprzykładny i bezczelny ukoi baronów' węglo Kilogram mąki żytniej 70-ppoc. — 38 gr. Grochu kilo
Wezera i ukazały się na kopalniach górnoślą
gram 1 zł. 20 groszy. Kilogram słoniny 3 zł. 40
skich rozporządzenia zarządów kopalń o pfzedli> wych powinien się spotkać z najenergiczniejszymi groszy, masła 5,60 zł., mendel jaj 1 zł. 80 groszy.
Sprzeciwem
ze
strony
robotników.
żeniu czasu pracy o pól godz. Ukazy baronów wę
Ceny te najniezbędniejszych artykułów pierwszej
Zapyli giny się, co mpi. pracy i opieki spo- potrzeby
glowych zawierają groźby pódl adresem roi ptnikiów, że
dowodzą, iż drożyzna w Katowicach wzro
zostaną natychmiast wydaleni z pracy o ile nic zgodzą ioczi ei na to? Zapytujemy się, co Centralna Komisja sła od końca czerwicą do dnia dzisiejszego od 23—30
Zwo Z a w. na to?
się na przedłużenie czasu pracy.
proc. Nie można się łudzić, żel nie w tym samym
stopu;U wzrosły koszty utrzjymania w innych miastach
Rzeczypospolitej.
A jednak komisja statystyczna uchwaliła znikomą
Nagi ćwok ar!ykiiłu wyraźne' określa pracę p. N. zwyżkę
Z kół związkówych piszą nam:
kosztów utrzymania, a uchwaliła, tak dlatego,
Dnia 14-go września br. zwołana została ko-< jako chadiccKą, że p. N. doprawdy podoba się to bowiem rząd nie chce stw ierdzić tego co Jest, aby nie
misja pojedriawczo-arbitraźowa, celem rozpatrzenia stronnictwo, które tyle razy obwiodło zdradę intere
wniosku z Zespołu1 Pracy o podwyższenie zarobków,1. sów robotniczych, a taka sama zdrada ewentualnie powiedzieć, że będzie jeszcze gop*ej.
Polityka rządu naszego grozi najszerszym masom
Już na samym początku zarysowała się jakaś rozbicie tego posiedzeń ja było z góry przygoto
ludności
robotniczej jeszcze większym pogorszeniem
podejrzana robota, gdyż chadecja przyszła, dość w wane. Później natomiast twierdził wobec pracodaw
pokaźnej liczbie nla czefe y posłem, Sosińskieim, któ ców chadecki poseł Kosiński, że jeże i pracodawcy życia obecnego, do spotęgowania jeszcze większej
ry jest handlarzem węgla, a p. przewodniczący Noa- przedłużą czas pracy o pół' godzjny i obniżą zarobki drożyzny.
Cały wysiłek rządu zmicrzu do jx>pieran;a tak
kowski zwrócił się taWże do przewodniczącego kar to odpowiedzialność spiadńje na Zespół Pracy. My
telu Związków p. Pietrzaka, że dziś na Jawni kia sobie z tego zcajemy sprawę, a’e muisiiuiy stwierdzić, zwany cli sfer gospodarczych to jest producentów
zostanie powołany także przedstawiciel Chrześci że tern poseł Kosiński przyczyn;! się d!o lego, aby przemysłowych i rolnjyjch, fabrykantów, obiszarnjjkiów' i
jańskich Związków.
przedłużyli, chociaż Zespół Pracy pokierował spra bogatych chłopów. Wprawdzie produkcja afurczy się
Replika jeszcze przed oficjalnemu otwarciem po wą tak, że odstąpili od tego przedłużeń;a, no, ale coraz bardziej w rękach tych producentów, wpraw
siedzenia i wymiana zdlań pomiędży Zespołem Pra przemówienie p. Sosińslkijego m;ało siWuteki, któ dzie te sfery gospodarcze coraz bardziej wykasują
cy a chadecją i p. Noakowskim* z djrugiej strony ryś my przewidywali, bo już po południu; ukazało się swoją nieudolność w kierowa n;u wytwórczości, mi
odbyła się w ostrej formie, gdjyż stanowisko p. N. ogłoszenie na kopalniach o pół godz. przedłużeniu mo to jednak rząd nasz opiekuje się temj sferami co
raz cieplej i gor'iwej i stwarza dla nich coj-az to
jakoby obowiązkowo należało prowadzić obrady czasu pracy.
nowe przywileje.
nad wnioskami jest nieusprawiedliwione, gdyż
Tu klasa robotnicza powinna ocenić dżiałalność
Ażeby dać większy zarobiek producentom cu
wniosek Zespołu Pracy wpłynął 2dni wcześniej od Chadeków i p. Noakowskiiego, który wjnien był stanąć
kru, rząd ograniczył ilość cufkrią wypuszczanego na
wniosku chadecji.
na stanowisku, że z organizacją (Chadekami), który di rynek wewnątrz państwa. Cukru jest mało na rynku,
Chadecy, szczególnie poseł Sosiński, obstawali zdemaskował
Mjn. Pracy Darovvski w 1924 roku, wskutek tego cukier fest drogi. Robotn;cy inuązą
przy swern stanowisku, popierając p. N., a nawę1 nje powinien były
mieć
nic do czyrleria.
poszli dalej, bo zażądjali, aby tylko ,z nimi odby
zań płacić więcej, n;żby należało, zyski chowają
Zw
ązki
Zawodowe,
także n;e mogą na fern stano producenci.
wały się obrady, czemu uśmiechali się pracodawcy,
a nawet ławnjik p. Dyr. Sabass był już tego zdlar wisku stać, aby przy fedlnym stole zasiadały z Chade
Ażeby podnieść dochody właścicieli kopalń wę
nia, że wogćle ze względu nieustępliwego stano kami, którzy w 1924 roku, kiedy został rozporządza gla, rząd sam połączył ich w trust i tym sposobem
niem Min. Pracy przedłużony1 czas pracy, dali się prze umożliwił im natychmiastowe podniesienie ceny?
wiska z Zespołem Pracy nie należy pertraktować.
Doszło ostatecznie do Tego, że posiedzenie komisji kupić.
węgla.
Robotnicy winni wyciągnąć jaknajdalej idące z
ze względu na dyktatorskie zapędy p. N. musiało
Agrar jusze coraz to podnoszą cenę ziemiopł o
tego wrijoski i tym panom Chadtikdm, którzy kiero dów, a rząd ich w tym popiera.
być odroczone, a przedstawiciele Zespołu Pracy
wyciągając z tego konsekwencje będą] zmuszeni po wani są przez blagiCróW z „Polon;i" pp. Korfantych
Rządowa polityka wysokich ceł dowozowych na
i Kosińskich dać należytą na każdym miejscu odprawę, dała wzrastającej d|-ożyźn|e charakteru stałości. Wy
dać zażalenie np p. N., który od dłuższego czaslt
bo ich nietylko te niektórzy ur-zędlnjcjy władz, lecz tak nikiem tej poTtyki cłowej rządu było w sierpniu po
załatwia stronniczo wyrokiJeżeli chcemy wogóle pisać o stronniczości, to że i pracodawcy popierają- Na dowód ii|cch posłuży drożenie ceny wyrobów w łóknistych, co jak wiadomo
mamy na to całą masę dowodów przy wyrokach, fakt, iż w maju br. sam p. Krauze żądał przyjęcia ich pociągnęło za sobą wżrost kosztów utrzymania.
gdzie p. N. oświadczył, że głosować musi ra na posiedzenia komisji.
Obecnie dlochodzą znowu wiadomości, że rząd
Hasłem robotniczym winno być dzisiaj wszędzie, że nosi się z zamiarem ponownego podlwyższenia ceł od
zem z pracodawcami. O tern muszą się raz .d/o*
wiedzieć wyższe wtadze i ze swego prawa skoj obstajemy wszyscy przy żądaniach wysuniętych przez całego szeregu artykułów codziennej potrzeby i ma
rzystać, następstwem czego winno być usunięcie Związki i żądamy na tych mi as towego rozstrzygnięcia sowego użytku.
P- N. z przewodnictwa komisji pojedn&wczo-arbii- zatargu przez innego przewodńiczlącego, a p. NoaNie może ulegać żadnej wątpliwości, że jeże
ikowskj winien natychmiast być usunięty.
frazowej,.
liby rząd ten swój zamiar urzeczywistnił, to nastąpi
nowy wzrost dńożyzny wprost katastrofalny.
cami. Zresztą prasa niemiecka okazuje ujadał ży
„Pechowiec“
Zmierzając przez podwyższanie cel do popra
we niezadowolenie z powodu udziału Polski w
Wczoraj kolportowano po Katowicach wiado- konferencji. „T,;aegliche Rundschau“, organ zbli wienia naszego bfansu handlowego, rząd walczy je
Biość, jakoby Korfanty zwolnić miał djyrektora „Po- żony do urzędfuf spraw zagranicznych wątpi czy dnakowoż bronią nieużyteczną. Nasz bilans han
dlowy jest bierny nie tylko dlatego, że nasi kupcy
®°nji“ p. Eduarda Chwalczyńskiego z powodu gru w rzeczy samej Polska i Czechosłowacja zostaną
bych malwersacji na szkodę „Polonji" i Korfantego. dopuszczone d|o udziału w konferencji i radzi cze sprowadzają z zagranicy towar luksusowy, ale głów
nie i wyłączni|e niemal z tej przyczyny, że produkcja
Rzekomo kazał Korfanty przez swego adwokata na kać oficjalnego potwierdzenia tej wiadomości. —
polska
niema rynków zbytu.
łożyć areszt na dom własności Chwatczyńskjego przy Wedle informacyj „Taegjiche Rundschau“ rząd an
Wysokie
cła ochronne, ustanawiany przez rząd,
ulicy Warszawskiej.
gielski był przeciwny takiemu rozszerzeńiu kjonfenie stwarzają nowych rynków zbytu, lecz utrwalają
Korfanty jest prawdziwym „pechowcem". Gdzie rencji jednakże w ciągu dfni ostatnich zaczęły się
tylko pa’ce przyłoży, am notuje same niepowodzenia- mnożyć ozn|aki porozumienia francuśkoangielskfee i podnoszą drożyznę. Wysokie cła dowozowe po
Nabrał innych, teraz nabierają jego. Zaangażował so- go na"tym punjkcie. „Taegliche Rundschau“ skłonna wodują, że obce państwa n;e mogą wprow adzać swo
^te żydka za dyrektora swej „Polonji", a tui wyrasta jest przypuszczać, że rzeczywiście pewna modyfi ich towarów na nasze rynki. Na rynkach naszych1 po
zostaje towar rodzimy, towar polski, a producenci
a niego
mały kolńiik.
kacja punktu widzenia Anglji nie jest wykfluczonaf.
nasi,
nie mając konkurenta, wyzyskują spożywców
Wywiad z ministrem Skrzyńskim w Matinje pisze
Niemcy wobec udziału Polski w kon- „Tjaegliche Rundschau“ nie zawiera w istocie nic coraz niemiłosiernie]. Wysokiem! cłami dowozowemi
nowego, ponjeważ było z góry wiadomem,
ż*e uniemożliwia rząd sprowadzenie towaru tańszego, a
Ierencll ministrów spraw zagrań.
Wielka Brytan ja będzie żądać zawarcia przez Niem przytem wywołuje naturalny protest tych państw,
Berlin, 14. 9. (Pat.) Dzisiejsza prasa ber- cy traktatów rozjemczych z Polską i Czechostowa których towary uległby takiemu ocleniu* Państwa te
Ińska zajmuje się żywo udziałem Polski i Czechom cją. Nie było jednak mowy o bezpośredpietm po odwzajemniają się Polsce takim samym murem celnym
Słowacji w konferencji poświęconej sprawie bez łączeniu tej kwestji ze sprawą paktu reńskiego/. i nie wpuszczają W Iswofe granjce towarów pol
Potem zaś, oświadcza zaufany organ, urzędów spraw skich.
pieczeństwa. „Vossisclie Zejitung“ pod tybułiejm
Tym sposobem tracimy nawet te rynk; zbytu,
»Sukces Polski“ sądzi, że wywiad! — udzielony zagranicznych, rząd niemiecki będzie miał też coś
ktnre
siaty do niediawnfa dla nas otworem:.
do
powied^enja.
„Berliner
Tageblatt“
również
nie
Przez ministra Skrzyńskiego genęwskbetniu kore
Jedynym rezultatem niewątpliwym tej polityki
spondentowi Matina — j es' najbardziej interesującą jest przekonany o temk że Polska i Cztethosłowacja
cłowej naszego rządu jest ugruntowanie drożyzny
wiadomością, jaka przedostała się do prasy. W wezmą rzeczywiście udział w konferencji.
w kraju, głodu, nędfey i beznadziejności położe
Wywiadzie polski minister spraw zagranicznych wynia. Kontynuowanie tej polityki, niszczącej miast»,
3000 ludzi utonęło w fałach
r®ził zadowolenie ze swych rozmów z Cłtamberlaia szczególniej klasę robotniczą musi doprowadzić
t|em, który okazuje całkpwite zrozumienie dla sywezbrane] rzeki.
do teg^o, że nasz bilans handlowy będzie przedstaj*
tUacji Polski i aczkolwiek! wobec stanowiska doBerlin, 14. 9. (Pat) „Berliner Tageblatt“ do wiał wreszcie tak po stronie przywozu, jak1 I wyb
tniniów | partji konserwatystów angielskich
nie
^oże gwarantować granüc Polski, jednakże użyje nosi z Tjentsjnu o wylewie rzeki Jang Tse Kiang, wozu wielkie zero, gdyż tak gospodarując będzie
całego swego wpływu celem przyprowadzenia db która w prowincji Szantung zalała 1000 wsi W fa my chyba musieli zupełnie zaprzestać wszelkiego
handlu z zagranicą.
skutku traktatu rozjemczego między Polską i Njetor lach rzeki utonęło 3.000 ludzi.

Chadecja na czele z p. Noakowskim przy robocie.

Katowice, dinia 16. wrzieścia 1925 r.

Brak wszelkiego bilansu handlowego będzie
też jego uzdlrowienieni. Ni© będzie ani pasywów
ani alrtywów.
Jeżeli rząd d/o tego ce|u zmierza, to go osiągnie
napewnb.
Lecz czy rząd nie myśli o tein, iż taktem rar
towaniem producentów i wygładfzaniem
mas
wszczepia w organizm państwowy cho-robę, kh3t'ej nikt nie uleczy?
Czy rząd nie wie o tern, iż jedynymi rzeczy
wistymi producentami w tym kraju są robotnicy
Imiiasjt i wsi, oni tu i tam bez pracy i bez chleha!
I czy nie wie, jak długo możnja rządzić na
rodem tą polityką: głodu, tą polityką wzbogaca
nia wytwórców kosztem wynędzniałych i bezro
botnych mas ludu roboczego?
Nieświadomy absurd polityczny i gospodarczy
wybaczono już niejednemu rzącipwj, lecz z tego nie
wynika, ażeby na organizmie schorzałego społe
czeństwa wolno było uprawiać politykę absurdów
bez końca.

Teror bojówek niemieckich
na Śląsku Opolskim.
Zbydlęceni bojówkarze znęcają się w ohydny
sposób na Iow. Wiśniowskim. — Policja
niemiecka toleruje feror bojówkarzy. Tajne
bojówki niemieckie.
Otrzymujemy ? Szombierek w pow. Bytowy
skini następującą koresp.;
W niedzielę, dnia b-go bm. wracał to w. nasz
p Wiśniowski z dworca ,djo domu swego w Szom
bierkami. Była to późna godziną wLczoreni. Octy
tow, Wiśniowski był już blisko swego domostwa,
obskoczyło go pięciu napastników, uzbrojonych w
mocne laski. Napastnicy rzucili się na tow. Wiś
niowskiego i zaczęli go laskami bić po głowie i
po rękacn, któremi tow. Wiśniowski chciał się za
słonić od uderzeń. hod ciosami uderzeń, pokale
czony i bez sił upadł tow. Wiśniowski na ziemię.
Wówczas bestjalscy napastnicy zaczęli się znęcać
nad swą ofiarą. 1 Iow. Wiśniowskiego, leżąjcego na
ziemi kopano po twarzy i w brzucił i bito laska
mi. Na głowie i rękach potworzyły się krwawe
rany, a całe ciało niemal miało ślady od uderzeń
i znęcan się. Na wołanie tow. Wiśniowskiego o
pomoc wybiegli mieszkańcy domu na ulicy Polnej
Nr. b—7 i napadniętego zdblali uwolnić od dal
szego bicia. Jeden z mieszkańców Ufomu nr. 7,
widocznie poznał dwóch z opryszków, bo gdy za
wołał, że ich zna, wówczas bojów karze rzuć pi się
do ucieczki. Jepluego z napastników poznał nar
padnięty tow. Wiśniowski. Napastnikiem tym ma
być niejaki Karol Falk, pracujący po polskiej stro
nie granicy.
Ijow. Wiśniowski z |x>wodu odniesionych ran
jest ciężko chory i znajduje się w opiece lekar
skiej. Przebieg napadu podano tej samej nocy do
paotokółu polcyjnego. Opisany napad jest tern bar
dziej znamienny, że tow. Wiśniowski już ubiegłego
roku był napadnięty i pobity w Bobrku. Z lOciu
ówczesnych napastników policja zdołała wyśledzić
tego i oku zaledwie dwóch.
*
Napaść na tow. Wiśniowskiego kryje się z
wszczętą akcją bojówek niemieckich przeciw ko Po
lakom na Śląsku Opolskim. Bevor bojówek liicm.
każe przypuszczać, że chodzi tu o akcję zorganjzor*
waną na wielką skalę. Bojowkarze rozesłali do
znanych działaczy polskich listy z pogróżkami
śmierci. Pogróżki wprowadzają w czyn, jak świa^d*
czy napaść na tow. Wiśniowskiego. Kopję takiego
listu przedrukował Bytomski „Katolik Gqdjdcnny“,
pod adfresem którego również wysłano lis1 z po
gróżkami. List ten z zachowaniem błędów i ;st>łu
bandyto-bojówkarzy przytaczamy poniżej:
Wy Pierony!
My wasclia Polska os
— a jak nie prze
staniecie lud Górno-Siąski dali burzić, to zróbcie
zawczasu wasz testament. Bomby i granaty dla
waszy budy już som gotowe. Wy polskie cy
gan y — już jedna połowa Górnego Śląska ście So
niescęscia prziwiedli, a teraz zaś licecio cjali baz
grać. — Ale teraz wam sie nie wydarzi — bo nfleu
ma Francuzów n,a Górnym Śląsku. Wy polskie
drachy, idźcie tam zkąd ześ cie przysli — nazati
do Krakowa a dfo Warszawy. My som z miem;eckiem państwem zakontent — bo mamy hoc aby
dosyć clilebja i roboty — nie tak jak we waszy
usmolony Polsce. T.luż sie pamiętajcie, jeżeli wam
wam wasze życie jest miłe, ioz przestańcie lud
Gorno Śląski dali scuć, bo to wszystko ządiarmoC
— Wyście kupki zabili, teraz wam ta W poidziel
A tym agentom polski cm z Wieszo wy, z M iłkiicyc,
z Bobrku, z Schombierk i tąkf dali. też sie tak
stanie — — — My jej ich miana znamy------ —
A tych duchownych zdrajców blisko przy By
tomiu też posdrowcie. Korfanty, tyn. zwocMciel
ludu juz bankroci — a jaka śmierć go czekja —
a teraz wy drachy od' „Katolika“ przędziecie
drań! ! Wy chcecie na nowo kunstownie Polaków
narobić — ale lud Gorno-śląski nie jest juz taki
głupi — jak był ------- — Komu sie niezda u nas,
proschymy — granica nje daleka dda cudzozicmczow. Albo pysk trzymacz, jak u was w polsce
— albo raus.
Bojówka Gomof-Sląska.
Jak wynika z ijstu, wymieniają bojowkarze
także Polaków z Szombierek. Groźbę swą wy

GAZETA ROBOTNICZA

konali, znęcając się w ohydny sposób n&d tow.
Wiśniowskim.
Zwracamy się do rządu polskiego, by natych
miast interwen/jował u rządu niemieckiego w spra
wie tenoru bojówek niemi, ca Śląsku Opolskim.
Tylko natychmiastowa interwencja może przeszko
dzić dalszym napaści nm na Polaków w Niemczech,
jakteż by hi na Polskim Śląsku robohiięy nje wzię
li odwetu.
*
i i

Polityk wioski o polskich
endekach i p. Korfantym.
W sierpniowym zeszycie „Drogi“ znajdujemy
sprawozdanie p. Michała Sokolnjddego z bardzo
ciekawej ksiąŻKg b. posła włoskiego w Warszawie,
p. Francesco Tiommasing, p. n. „La risurrezionę del
la Polonia“ (Odrodzenjie Polski). Obszerne to dzi'0
to jest, jak zauważa sprawozdawca, „pierwszą historją poLtyczną Polski niepodległej“ i jako lakje,
niewątpliwie powinjno być przełożone na język pol
ski. P Sokolu-cki przyznaje kdiżce tej „'niezwykła
zalety“. „Książka jest eksh-ajk^em scTk raportów
L imeimorjałów, skondensowaniem olbrzymiego rzak
czowego materjału. Książka opisuje tylko tak,ty,,po
ucza faktami, walczy
także wyłącznie fakfamtf.
Jest książką chłodnego obserwatora, kfóry njczego
l nikomu njz przepuści. Jest bardzo pozą dian a i
bardzo korzystna
i Polski. Jest nader przykjra
dla wielu Polaków“. Istotnie, p. Bnmiinasini osho
charakteryzuje niektórych polskich działaczów po
litycznych. O p. Witosie pisze, jako o „człowieku
z wielostronną wrodzoną żywością), ale i z am
bicją lijestosuiikową do jego mizernej kuli-ury“. —
Przypomina, że endecja oskarżała go o korupcję.
Podobnie niepochlebnie mówi o p. Korfantym, Skirmuncie, M. Scydzie, Kucharskim i i.mych.
P. Bommasin. jest przychylnie usposobiony dla
Polski i zaleca politykę porozumienia włos kio-pjoh
skiego ze względów zarówno poetycznych, jak i
gospodarczych. Uznaje on konieczność i znacze
nie sojuszu polsko-francuskiego, ale ośvvietla Kry
tycznie stosunki jx>lskc>fraucuskje(. Wskazuje, że
Rządy francuskie (mowa tu o Rządjach, poprzedzaj
jącycli zwycięstwo „bloku lewicy“) wywierały na
wet nacisk nir politykę, polską w duchu przecjiwlniemiuckim. Kiedy w październiku 1919 r. za .Pa
derewskiego wszczęte zostały pierwsze rokowania
polsko-niemieckie w sprawach Worn unikać, i jtd., na
stąpiła interwencja dyplomatyczna francuska) i wy
straszony Rząd ix)lski przeniósł rokowania, djo Pa
ryża. P. Tommasini wskazuje, że gdy min. spraw
zagrań, był p. Dmowski, zrodził się pomysł czyunycli wystąpień przeciwko Niemcom z okazji oku
pacji nadreńskiej!! Warto by sprawdzić to twier
dzenie b. posła włoskiego! Przypominany sobie,
że dzienniki endjeckiie z powodu okupacji Ruhry
istotnie napomykały o potrzebie czynnego ze strony
Polski poparcia Francji w tej akcji przeciwniemieckiej:..,..
„Natomiast — pisze Bommasini — w kwestji
zatargów Polski z inne mi Państwajmi, i to nie tylko
z Państwami słowiańskiemu, ale również z lepną
Niemcom Litwą, gabinet paryski okazywał stały
chłód względem pretensji polskich, najczęściej słusz
nych. Ociągania się i tamowania były zwykle używaną metodą“. W zatargu polsko-czeskim Rząjd
rrancusKl Dezwzględifie był po stronie Czechów'.
P. Tommasini tłumaczy to zbyt uległą polityką
pp. Paderewskiego i Dmowskiego.
P. Bonimasin^ podaje bardzo ciekawe danie o
tern, jak doszła dlo skutku’ uchwała Rady Ambasa
dorów z 15-go marca 1923 r. o uznaniu wschodnich
granic Polski. „...Mussolinleniu przypada w udzia
le zaszczyt powzięcia, w sposób stanowczy inicja
tywy: zaproponował on, Konferencji Ambasadorów
związanie kwestji Kłajpedy ze sprawą wschodnich
granic Pol ki. Ale jego wniosek załamał się wówf
czas o opór Francji“. Rząd polski rozpoczął ener
giczną akcję w sprawie tego uznania. Pomimo in
tryg ze strony rosyjskich kół reakcyjnych. Rząd
francuski uświadomił sobie niepodobieństwo dal
szego oporu bez poważnego narażenia swego sto
sunku z Polską. Zdecydował się tedy podjąć ną
nowo na Konferencji Ambasadorów, poprzednio
przezeń odrzuconą propozycję. Anglja nie pod
niosła zastrzeżeń. Ale i wtedy jeszcze p. Papaficu,
przedstawiciel Francji w Polsce, powtarzał każde
mu, kto go chciał słuchać, że uznanie granic na
stąpi stopniowo: w czasie najbliższym, rozstrzyg
nięta będzie kwestja granicy polsko-litewskiej, po
tem dopiero — kwestja innych granic. Na szczęście
stało się inaczej.
Książka p. Bommasiniego stanowi, jak widzi
my, ważny i ciekawy przyczynek do zakulisowej
tak mało jeszcze znanej — historji naszej poli
tyki zagranicznej.

leszcze plajta banku
p. Korfantego.
Wierzyciele domagają się, by p. Korfanty
pokrył swym majątkiem długi.
Łódzki „Glos Polisiki" donosi:
W piątek odbył się w Warszawie wiec wierzyć!di
Banku dla handlu i przemysł ul Na sali giełdy zebrali
się liiczii; wierzyciele, którzy powołali na przewodni
czącego mecenasa Jackowskiego.

Na wstępie dyr. Macharską zakomunikował jnf
mac je o stance interesów Banku dlla handlu i - 0,1
słu, otrzymane od dyrekcji tegoż bankiu.
Z informacji tych wynika, iż
w aktywach bank posiadła 68 domów wartości
12,5 miljonów złotych,
weksli nie zreayskontowanych na 7 mi’.jonów złów
zabezpieczonych przeważnie na nieruchomościach™
chunk i otwarte pod towary na składach bankowy!
za 6 miljonów złotych, pod1 frachty za półtora
złotych, gotówką w kasie 800 tysięcy złotych
Ogólna suma aktywów wynosi przeszło
27 miljonów złotych.
Pasywa sięgają 30 milionów złotych;
w tern wkładów 18 miljonów złotych, zaległe j|w
krajowe paręset tysięcy złotych, zagraniczne 3^
tys. zł., Bank Gospodarstwa Krajowego 3,200 L
złotych.
Koszty handlowe banka1 wynoszą 600.000 złotych
miesięcznie,
z czego połowę stanowią pensje.
W ciągu 3-eh miesięcy dyrfektoor Urbański, t
którego p. Macharski otrzymał te informacje, tiua %
dzieję uzyskać do 10 miljonów złotych z aktywów
ruchomych. Nadzór sądowy pozostawił na stanowi
sikach dyrektorów p. Urbańskiego, Borejkę i Gut
mana.
Rozpoczęła się dyskusja, w której zabierali głos:
poseł Wiślicki i p. Klinger.
Pierwszy atakował rząd za zbytnie popierani*
banku nie zasługującego, jeigp zdaniem na zaufanie,
P. Klinger domagał się zabezpieczenia pretensji
wierzycje'i na majątkach głównych akicjomtrj uszów I
banku z posłem Korfantym na -c.Cr.
Po dyskusji uchwalono wybrać komitet wierzy
cieli, który ma mieć nadzór nad sprawajnr bamtulzrą
mien;a wierzycieli.
Największe szkody w razie n;e pokrycia defj.
cyt u po n j osą więc wszyscy ci, którzy zaufali zdolno
ściom kupieckim p. Korfantego, lokując w banką dii
handlu i przemysłu swe kapitały.
Zrozumiałem jest więc, że żądają teraz, by p. Kor
fanty, który zgromadził przez ostatnich parć W
ogromny majątek, zapłacił dłużnikom ich pretensje.
Pana Korfantego znają jednak u nas np Śląsku, że
potrafi nabierać ludzi łatwowiernie oddających mu
swe kapi ały. Słynna „Sil w a na" galicyjska jest je
szcze u wszystkich w żywej parnięvi. Wiedzą ws#
scy, że p. Korfanty nabrał ludzi na poważne sumy,
które przegospodarzy ł.

Skutki kryzysu gospodarczego czy
nieudolna gospodarka banków.
Donoszą ryam, że „Bank Przemysłowców“ prze
prowadził fuzję z „Bankiem Spółek Zarobkowych^,
Połączenie tych dWóch banków miało nastąpić wsku
tek ciężkiego położenia finansowego.
Nam się zdaje, że banki górnośląskie chorują
na tę samą chorobę co nasz przemysł. Koszta a&
ministracyjnie są tak ogromne, że podrywają budjżet. — Naprzykład Bank Przemysłowców w Ka
towicach zaangażował nadmiar nieproduktywnych
sił „dyrektorskich“, pochłaniających ćyużo pieniędzy,
Dyrektorów jest wszędzie pełno, pensje ogromne, a
praca minimalnja.

Ilość bezrobotnych ciągle
rośnie.
Częściowa redakcja czasu pracy równa sit
wzrostowi bezrobocia.
Niema prawie tygodni, abyśmy nie słyszeli o no;
wej redukcji czasu pracy, w tej czy w innej gałęzi
kowaniem dni pracy do 3 lub 4, drugim razom zredu*
(kowaniem godzin pracy do 30 lub 'dwudziesiujkiikii W
tygodniu, — zawsze jjęst to jednym i tjym samym obja
wem przesilenia gospodarczego i — zawsze równa
się to dalszemu wzrostowi bezrobocia.
Bylebyśmy też ogromnie naiwni, gdybyśmy ofi
cjalną pość bezrobotnych, oznaczoną w urzędowych
statystykach liczbą stu ośmdzlesięciu tyisięcy, uważał
za odpowiadającą istotnemu stanowi rzeczy, albo h#
daj za do tego stanu zbliżoną.
Nie biorąc już nawet pod uwagę faktuj, że ogrom
na ilość bezrobotnych nie zostaje zarejestrowana ^
państwowych urzędiach pośrednictwa pracy, bądź %
przez n;euświad|omienie własne, bądź to przez nie'
słuszną acz zrozumiałą ambicję, pozostaje jeszcze nie
zliczona jlość tych wszystkich połowicznie bezro
botnych, którzy podlegając częściowej redukcji czas0
pracy, — pracują wprawdzie, — ale pracując przez
zmniejszoną w ten sposób znacznie ilość godjzia, za
rabiają znacznie mn;ej, aniżeli najprymitywniejsze mi'
njmujfiri, potrzebne do egzystencji.
Dlatego też; aby ocenić należycie rozmiary kry
zysu gospodarczego, trzeba hądać bardzo dokładni0
obok statystyki zupełnego bezrobocia, również — że
się tak wyrazimy — statystykę czasu pracy robotni
ków w poszczególnych gałęziach przemysłu).
Dopiero po stwierdzeniu ilości godzi a efektywnie
przepracowanych, możemy statystycznie wykazać, i0
osób jest zupełnie bezrobotnych.
Statystyka bezrobptnych byłaby o wiele bar<Mei
ścisła, gdyby obpk statystyki osób zupełnie bezro*
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Katowice, «tnisa 16. września 1925 r.

Dotnyich można było przeprowadzić również spis częLjowo pozbawionych pracy. Zadanie to jednak należy do najtrudniejszych zadań statystyki, pracy i nigóżte jeszcze nfi zostało rozwiązane.
Gdyby ktoś tę pracę przeprowadził, Wówczas
dopiero ujrzelibyśmy prawdziwe rozmiary bezrobocia, wówczas zobaczyliśmy dopiero, o ilte cyfra" 180.000
daleką jest od rzeczywistości i pk fetę ogromnie z mS>
siąca na miesiąc zwiększa.
Dlatego też, mając na uwadlze fajkt, że jednym
z najlepszych mierników wzrostu kryzysów gospodaiczyCh jest wzrost liczby bezrobotnych, pamiętając
wreszcie, że r ównież częściowa redukcja czasu pracy
t związana z tern redlnkcja zarobków jest również
»odmienną jedynie formą bezrdbjocia, uznać musimy, że
przesilenie gospodarcze u nas n-etylko nie maleje,
ßle — wręcz przeciwnie — wraz z liczbą bezrobotsyych rośnie.

Pan Sikorski przyjeżdża na Śląsk.
pan Sikorski, minister spraw wojskowych przy
będzie oto Katowic w przyszłą ni udzielę n£ spe
cjalne zaproszenie Zarządu Związku Powstańców.
Generał Sikorski stał się ostatnio głośnym z po
wodu rewelacji marszałka Piłsudskiego na Zjeździć
Xegiomstow w związku z zniknięciem ważnych do
kumentów z czasu wojny polsko-bolszewickiej. Taj
m dokumenty znikały bowiem z archiwum, ifóry
podlegał pośrednio min,, spraw wojskowych Sikor
skiemu. Zjazd Legjonistów scharakteryzował Siiłkorskiego jaty) karjerowicza nie przebierającego w
lodkach, chcąc dlppiąć się wysokich zaszczytowi
Rządowi polskiemu narobił SikorskS dużo kłopotu
swemi miFitarystycznemi przemówieniami podczas
podróży po Francji. Sikorski uważamy jest za mę
ża zaufania endecji. Robotnicy nic mają żądfnego
powodu więc zachwycać się jego przyjazdem, ani
leż nie imają potrzeby witać go.
Min. Spraw Wojsk, wydlał Rozporządzenie, zaka
zując 2 oficerom zawodowym w stanie czynnym i nje;«zynnym, oraz oficerom rezerwowymi powołanym dó
służby czynnej, przyjmowania udziału, w z>az)dach b,
formaicji wojsk po’skich. W razie uczestniczę ma w
-tych zjazdach n\z wolno oficerom ukazywać się w
mundurach. Zu rządzenie to, i alk widać, skierowane
jest przeciw J. Piłsudskiemu!, i jako akt zemsty bar
dzo jest niesmaczne.

Dział gospodarczy.
Z Wystawy Ruchomej.
Katowice. W ub. piątek na Wystawie Ru
chomej obradowało Jury, składające się z rzeczo
znawców oraz członków Komitetu Organ[żacyjnegoL
Do konkursu należały tylklp te Firmy, których
Wytwórnie znajdują się na Śląsku.
Przyznano listy DochWalne następującym fir
mom:
1) Barop i Flieger (właśc. St. Flieger i J. Jet«
rzykiewicz) za suche farby mineralnie i lakier. 2)
A. Bot ze k z Królewskiej Huty za wyroby rymarskie
i skórzane techniczne. 3) „Ebeko“ za wyrób ro
werów, mcci lan izmów gramofon|owycłi, oraz za czę
ści maszyn do szycia, 4) „Hanka“ za wyroby cze
koladowe a w szczególności za bloki czekoladowe.
5) ..Nafronag“ za papier pakowy. 6) „MaSkjaronT
za wyrób imakaronu. 7) „Miedzianka“ zai roboty
kotlarskie miedziane. 8) „Pancerpo1“ za kiasy pan
cerne. 9) „Kalesony“. 10) „Santuryn“ za ekstrakty
"do zup. 11) „Prymas“ za kawę sło|dtywą. 12) „Schi
wetz“ za młoty, siekiery ilp. wyroby. 13) „TJlzor“
za tyej malarski. 14) mistrzom krawieckim: p. Jan
kowiakowi za ubranie męskie i damskie, p. ŚcbCrskiemu za ubranie męskie oraz liberję.
Oprócz tego Jury Wyraziło podziękowanie mi
strzom krawieckimi p[% Józefowi Gorgon i Fran
ciszkowi Zeller za poprawnie wykonane ubrania.

Rozmaitości.
Itu ludzi i jakimi władają językami.
Liczby wskazujące rozpowszechnienie rozmai
tych języków na kuli ziemskiej, nie są dokładki^,
ó tem zastrzeżeniem możemy podać (w mil jonach)
Następujące liczby, tyczące się rozpowszechnienia
głównych języków kuli ziemskiej: chiński 350 mjr
łjonów, angielski 145, hinduski 120» rosyjską 100,
Niemiecki 77, hiszpański 65, framcuskji 62, japoński
58, włoski 42, arabski 32, portugalski 30, hindo
ttański 30, jawajski 28, bengalski 26, polski 24,
Ukraiński 22, serbokjroacki 14, rumuński 12, ho
lenderski 10, węgierski 10, turecki 10, grecki 7.
czeski 6, szwedzki 6, bułgarski 6, duński 5, łotew
ski 3, fiński 3, słowacki 3, litewski 2, katajoński
s albański 1.
Do języków, które zajmują największe obszary ziem;, należą: angielski, rosyjski, hiszpański,
portugalski, chiński i arabski, w Europie jest 25
Języków.
Cztery miliony żołnierzy pod bronią.
Biuro statystyczne Ligi Nigi Narodów ogłosiło
crtry> dotyczące stanu armji w poszczególnych p Ul
ewach europejskich.
Według tych danych najsilniejszą arrnją w Eujopie posiada Francja, trzymająca pódl bronią 760
tys- 500 żołnierzy i oficerów; drugie miejsce żaj^Je Rosja — 698,500, Anglia — 593.000, czwarte
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Wystawa wyraszyfa z polecenia Min. Prze
mysłu i Handlu oraz Min. Spraw Zagranicznych
do Rumunji ną Wystawę w Kis.zyniowie, — Po
powaxxäe z Rumunji Wystawa w dalszym ciągu
objeżdżać będjzie miasta śląskie.
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Baczność C. Z. G.
Wobec tego, że jeszcze w roba bieżącym
musi się odbyć Zjazd połączeniowy C. Z. Gcałej Polski I od czasu, kiedy Zjazd był już
postanowiony, w Centr. Związku Górników
dużo sie zmieniło, zwołuje Rada Nadzorcza
C. Z G. konferencję ogręgową na Woj. SI.
Konferencja odbędzie się w niedzielę,
dnia 20. b. m. o godz. 10-ej w Katowicach
na sali Chrobaka ul. Mickiewicza 8 (Bun
deshaus).
Na konferencfę mają wstęp tylko Zarzą
dy filijne C. Z. G., mianowicie, przewodni
czący, sekretarz i skarbnik, zaopatrzeni w
książki członkowskie i mandaty wystawione
przez przewodniczącego filji. Bez książki
wstęp wykluczony.
Z powodu ważności porządku dziennego
|est obowiązkiem każdej filji uporządkować
sprawy obrachunków i wysłać delegatów.
Porządek dzienny zostanie na konferencji
©głoszony.
Na konferencji będzie obecny przedsta
wiciel Komisji Centr. tow. poseł Żuławski.
Rada Nadzorcza:
(—) Inchelek.

ostrzega robotników całfcgo śwliajłfcl i Po# przed wer
bunkiem tego stowarzyszenia, gdyż z reguły nie do
trzymuje ono umófwiJ naraża emigrantów na poważne
straty.
Dyrekcja kolei nie może nikogo dlo służby przyjąć.
Przez powołanie kjlku roczników ,ria ćwiczenia
wojskowe powstało przypuszczenie, że miejsca chwi
lowo opróżnione mogą być zajęte przez nowych pra
cowników. Spowodówało to, że do dyrekcji kolej
państwowych w Katowicach wpływa dziennie około
100 podań o przyjęcie do służby kolejowej.
Ponieważ przypuszczenie takie jest mylne a
wnoszący podanie do dyrekcji naraża s|ę na niepo
trzebne straty jalk portorja, podtnóż itp., wyjaśnia się,
iż na miejsca zn-kornej ilości dlo wojska powołanych
pracowników nie można nikogo do służby przyjąć,
gdyż obecnie zatrudnia s|ę jeszcze kilkudziesięciu
pracowników nad etat.
Petenci, 'którzy wbrew niniejszemu ostrzeżeniu
wniosą podanie do dyrekcji, nie mogą Ijczyć na
uwzględnienie ,a narażają się tylko na niepotrzebne
przetrzymywanie dokumentów, na podstawie któ
rych mogliby W międzyczasie uzyskać gdzieindziej
pracę.
Reorganizacja policji państwowej.
Policja państwowa znajduje się w przededniu
całkowitej reorganizacji, która pozostaje w związku a
tprojek.em noWej ustawy o policji państwowej.
W
sprawie tej istnieją trzy różne plany: pierwszy zmie
rza do militaryzacji policji, która podlegałaby wów
czas ministerstwu spraw wojskowych; drugi przewi
duje całkowi e zlanie policji z cywilną administracją
państwową; trzeci przewiduje utrzyman;e obecnej Or
ganizacji policji, przyiczem byłyby przeprowadź one
pewne zmiany (n. p. zaprowadzenie dyscypliny woj
skowej w służbie wewnętrznej).

Jak poszukiwać obywateli polskich zaginionych za
granicą.
Mjnpiters;wo spraw zagranicznych pod"je do
wiadomości, że sprawy poszukiwań zagjnionycn ooy^
wateli Rzeczypospolitej Polskiej i ich krewnych za
granicą, załatwiane są obecnie w dżodze bezpośre
dnie tykore jpotnće n cj i między kr a jo wem; władzami ndmiii|islracyjnymi 1. instancji i konsulatami Rzeczypospolilej Po slkiiej zagranicą. W zwliązku z powyżsj/^m
petenci winn|, według miejsca swego zamieszkania,
TEATR POLSKI.
Dziś, w środę, driigi raz „Judasz z Kąriothu“, po kierować podania, dotyczące poszukiwań zagranicą,
tężny dramat Karola Huberta Rostworowskiego z dyr. do władz administracyjnych I. instancji. Wymienione
Karbowskim u roli tytułowej; w czwartek 17. b,m- urzędy udzielają informacji, dotyczących procedury
premjera korne dj i Adama-Grzymały
Sjedlddkiego w sprawie tych poszukiwań. Podań;a w sprawie
„Spadkobierca“, która na wszystkich stOenaidh pol poszukiwań, wniesione dó ministerstwa spraw zagra
skich cieszyła się nadzwyczajnym sukcejsem artystycz nicznych do dnia 31. sierpnia br. będą załatwione do
nym i kasowym. Suikc.s to zresztą zupełnie zasłu tychczasowym tiybcm.
żony. „Spadkobierca“ nosi bowiem cechy poprze
Katowice. (Za zaniepokojenie opinji pubUczn;
dnich utworów tego pisarza, ogromną kultu/rę lite nej.) Katowicka izba karnła zasądziła M. Meistera
racką o najlepsze polskie wzory opartą, śmiałą jest, redaktora „KaftowBzer Zeitung“, nja 50 złotych'
pełen świetnie podpatrzonych rysów komicznych, po grzywny i ponoszenie kosztów procesu za alarmu
siada charakterystykę postaci, no i przepyszny jeden jący, tendencyjny i niepokojący artykuł pódl tyfu*
z najpiękniejszych, jaki w współczesnej literaturze łem: „Idzie o Górny Śląsk“. Artykuł ten^ ni|ał na
-spotkać można język po’ski.
celu zaniepokojenie opinji publicznej.
Główne role 'kreują po. Ludwiżanikia, Koszewska,
—- (Kradzież z włamaniem.) W njocy z 11-go
Miedzińska, Ordyńslkia, Sławińska, dyr. Karbowski, na 12-go hm- włamali S|ę dotychczas njeznati?
Konarski, Sonowsiki.
sprawcy do piwnicy Wraniy Engelbert a w Kato
wicach przy ul. Teatralnej 10, skąd skradli i mydła
Repertuar Tea Tu Polskiego.
toaletowego 215 tuzinów i 30 tuzinów tubek pa
Środa: , Judasz z Kąriothu“.
sty do zębów, ogólnej wartości 1200 złoŁ
Czwartek: , Spadkobierca“ (p rem jer a).
— (Nieszczęśliwy wypadek.) Dnia 12-^go hm.
Piątek: „Spadlkóbjjenca“.
o godzinie 17‘20 została pchnięta przez tramwaj
Sobota : ,Judasz z Karjojhu“.
Nr. 223 w Załężu przy wylocie ul. Pokoju —
wdowa Marja Czega, ur. 9. 12j 1878 r. w Podjesiu,
Ostrzeżenie da emigrantów^
pow. Pszczyna, zamieszkała w Katowicach — Li
„Allgemeiner Arbeiterverein“ w Sain Paulo do gota przy ul. Szkolnej 4. Nieszczęśliwa upadła
nosi, iż stowarzyszenie plantatorów kawy Asodat|on twarzą na bruk i dozniała poważniejszych okale
pour bemigration et la colonisation w Sajn Paulo czeń na twarzy i głowie. Po udzieleniu pierwszej
w Brazylji wysłało swoich agentów dlo Europy dla pomocy przez lekarza, została przez pogotowie od
werbunku robptnilka. „Allgemeiner Arbeiterverein“ wieziona do szpitala miejskiego w Katowicach!.

tironlfca.

miejsce Polska — 294.000, Hiszpanja — 272.000,
Rum im ja — 193.000, Włochy — 178.500, Jugosławja — 152.000, Czechosłowacja — 150.000, Belgja
— 119.000, Niemcy — 100.000, w pozostałych pań
stwach 277.000.
|
Arm je państw europejskich razem wzjęte po
siadają 3,797.500 oficerów i szeregowców na 405
miljonów mieszkańców.
Ilu jest w Europie robotników zorganizowanych.
Na 1000 mieszkańców wypada robotników, nale
żących do związków zawodowych: w Austrjj 171, w
Niemczech 153, w Anglji 133, w Czechosłowacji 111, w
Belgji 99, w Danji 93, w Szwajcar]i 77, w Hol andj i 73,
W Szwecji 67, we! Włoszech 51, w Luksemburgu, 47, we
Francji 35, w Rosji 35, w Norweg]i 34, w Iriandji 32,
w Polsce 28, w Kłajpedzie 27, w Estonji 27, na Wę
grzech 24, w Hiszpanji 21, na Łotwie 15, w Finland^
14, w Bułgarii 10, w Portugal]! 8, w Jugosławii 5,
w Rumunii 4.
Siła liczebna socjalistów f komunistów.
Sprawozdanjc Bfura Międzynarodowego na Kon
gres marsylski podaje następujące obliczenia sil socja
listycznych i komunistycznych (dane co do komuni
stów zaczerpnięte są ze sprawozdania Międzynaro
dówki moskiewskiej).
W St. Zjedin. Am. Półn. partia socjalistyczna li
czyła w r. 1919 104.822 członków, w r 1924 — rozbita
przez komunistów — tylłkó 12 tys. Komuniści przy
ostatnich wyborach zdobyli 37.008 gł.

W Anglji parija komunistyczna liczy 3.700 człon
ków, przy ostatnich wyborach otrzymała 55.436 gh i 1
mandat. Partja pracy otrzymała — 5.560.000 głosów.
W Belgji parija kiom. liczy 590 członków, otrzy
mała przy wyborach 34.147 gł. (2 mandaty). Partja
soc. otrzymała 820650 gł.
W Danji kom. otrzymali przy ostatnich wyborach
i— 6.219 gł., partja soc. — 470,000.
We Francji kom. otrzymali przy wyborach 800
tys. gł., socjaliści 1.700.000.
W Holandii kom. otrzymali 36.786 gł., socjahścf
•—

(06.000.

We Włoszech kom. otrzymali 268 tys. gł., obiti
partje soc. — 780 tys.
Na Łotwie partja kom. liczy 1000 członków.
Podczas wyborów otrzymała 128.000 gh, P. p. s.
partja soc. otrzymała 242 tys. gł.
W Niemczech partja kom. liczy rzekomo 350 tys.
członków. Poddzas wyborów otrzymała 1.871.000 gh
Socjaliści — 7.880.000 gł.
W Norwegji komuniści otrzymali przy wybo
rach 58.000 gł., komuniści, którzy zerwali z Moskwą
178.000, socjaliści 87.000
W Polsc2 partja kom. ma 5 tys. członków. Podczas wyborów otrzymała 128.000 gh, PPS. — 911.000
głosów.
W Austrii komuniści otrzymali 22.164 gł, so
cjaliści — i.311.000 gł.
W Szwecji jedna partja kom. otrzymała 1,600.
druga — 65.000 gł. Socjaliści — 726.000 gł.

Katowice, dnia 16. wrzteśmia 1925 r.
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— (Wykolejenie się pociągu.) Dnia 12-go b. oraz parobek Stanisław Raialedkti. Teściowa Gawam. o godzinie 20-ej pociąg towarowy Nr. 1886 przy reckiiego i parobek Józef Ka newski walczą £e śmier
jeżdżający ze strony Ligoty, przy wjeźdjzie n)a dwo cią. — Oby ten smutny wypadek był skuteczną prze
rzec przetokowy, wykoleili się prawdopodobnie z strogą na przyszłość.
powodu mylnego przełożenia zwrotnicy, wskutek
Gdańsk. (Zjazd inżynierów kolejowych.) W
czego trzy wagony, w który cli znajdowały się róż dniu 13ngo hm. rozpoczęły się tu obradly doroc/4
ne towary, uległy zupełnjemu zniszczeniu. Wy nego Zjazdu Iinżynierów kolejowych ze wszystkich
padku z ludźmi nie było.
dyrekcyj Polskich Kolei Państwowych. W obrądfach
— (Nieszczęśliwy wypadek.) Dnia 12-go b.m,. uczestniczy około 300 in,żynjeł’ów. Zjazd rozpoczął
0 godzinie 21‘25 został przejechany przez pociąg się uroczystem nabożeństwem w kościele polskim.
towarowy Nr. 2497 na dworcu w Mysłowicach W otwarciu Zjazdu wzięli udfoał przedstawciele
stróż targowicy Kaczmarczyk Adam, zam. w My polskich urzędów i władz w Gdańsku oraz przed
słowicach, ul. Poprzeczna 12, któremu zosrała u- stawiciele miejscowego społeczeństwa polskie go. —
cięta lewa noga poniżej kolana. Po udzieleniu Obrady potrwają trzy dhi.
pier wszej pomocy lekarskiej Kaczmarczyk został od
Kielce. (Utonął w ziarnie.) W młynie zwanym
stawiony do szpitala miejskiego w Mysłowicach/.
na Markowiźnie (w gminie Dyminach) robotnik mły
Mysłowice. (Wyjazd do Francji.) Dnja 1 ()-go
narski Mordka W o z o w siki, wpadł przy wsypywaniu
1 ll^go września odjechał z tutesjzej stacji zbor4 zboża do wielkiego klosza młynarskiego i, nim go wy
nej transport bezrobotnych rozdzielony na d\wie
dobyć zdołano, udusił się w nagromadzonem ziarnie.
paidje. W pierwszej partji było 112 mężczyzn, 75
Monadijum. (Samobójstwo d a 1 25 mk.) Znany
kobiet i 86 dzieci, razem 273 osób. W ctrugiej z skąpstwa
gospodarz Marcin Sailer z pod Monach
paidji było 93 mężczyzn, 1 kobieta i 16 dzieci,
ium
po
pełń
[i
samobójstwo ze złości, że gdzieś zapo
razem 110 osób.
działy mu s|ę 1.25 mareki W najwyższejiri rozdrażnię^
Szaiifej w Św i ętodi low ic kiem. (Biegunka.) W nju schwycił za s rzelbę, wiszącą na ściauje, poszedł
ostatnich dnjiach zachorowało tu kilka osób szcze do stodoły i strzęp do sie' ie, zadając sobie śmierć
gólnie dzieci ąa biegunkę, z których nieRtór© zmar natychmiastową.
ły. Choroba ta powstaje przeważnie po spożyciu
niedojrzałych i nieczystych owoców i dlatego powin ns rodzice przestrzegać dzieci, ażeby nie dój rzaT. U. R.
łycli owoców nie jadły. Owoce należy przed) jeL
Zebrań je Zarządń odbędzie się w czwartek, efrfa
dzeniem umyć, a wogóle należy przestrzegać czy 17. wrześn(a 1925 (ważne sprawy).
stości pi'zy jedzeniu, szczegół lnie należy mieć czy
Przewodniczący.
ste ręce i wszystkie pokarmy na ich czystość do
Nowa
Wieś.
W
czwartek*
dinja 17. wrześma o
kładnie zbadać.
godlz. 6 u p. Góreckiego odczyt z przeźroczami o
Nowy Bytom. (Uruchomienie npwego pieca w
hucie „Pokoju“. Huta „Pokoju“ w Nowym By „Astronomji“. Referent to w. Dr. Mortjimer.
Pniakl-F łelszowiee. W piątek, dr la 18. września
tomiu, znajdująca się odS roku pod naczelną dy
rekcją Polaka Dr. Glueckh byłego radcy handlo o godiz. 6 i pół odczyt to w. Dra Morhmera o „Astro
nomii“ z przeźroczami.
wego przy poselstwie p ols kiem w Berlinie uror
Mysłowice. W sobotę, dnia 19. września o godz.
rhomila w dn. 12. hm. nWy wysoki piec, obliczony
na produkcję 1000 ton. ferromanganu miesięcznie* 6-tej na sali p. Sznajdlra w Rynku odczyt z przeźro
przeznaczonego w pierwszym rzędzie na wywóiz czami na temat: „Kraków i jógo zabytki“. Prelegent
to w. Kossobudzki.
do Czech.
Nowy Bytom. W środę, dnia 16. września od
Rybnik. (Nieszczęśliwy wypadek.) Dn>i 11-go
bm. o godzinie 9‘30 spavcfł Jan) Suchy, lat 74 z Mszar czyt z obrazami świetlnymi na temat „Kraików i jego
ny, pow. Rybnik, z drzewa śliwkowego, na które zabytki“ o godzinie 7-cj u p. Grichto'a (dawniej Boehwszedł w celu zerwania śliwek — z wysokości 2 mert). Referent tow. Kossobudzki.
metrów głową na dół i poniósł śmierć na miejscu(.
— (Ofiara alkoholu.) Dnja l()-go bm. o go
dzinie 18-ej upadł Fojcik Paweł, rzeźnie z Mark{to-i
wic Dolnych, pow. Rybnik w stanie nietrzeźwym
na murowanych schodach w swoim djomu, przy- Zebrania „Siły“ w niedzielę, dnia 20 b. ra.
czem uderzył głową o cegłę tak silne, że poniósł Świętochłowice o godlz. 4-ój u p Fojcika. Referent
tow. Pochowiak.
natychmiastową śmierć.
Nowa Wieś o godz. 3 u p. Góreckiego. Referent
Rydułtowy w Rybnickiemu (Sprawy pocztowe.)
tow. Majer.
Inspektorat Poczt [ Telegrafów w Katowicach dónosi: W związku ze zmianjami zaszłemi w tutejsjzej
Baczność!
Siła!
Baczność!
komunikacji pocztowej zniósł Inspektorat Poczt j
W niedzielę, dnia 20. bm. o godz. 10-ej do poi.
Telegrafów z dniem 10-go września 1925 r. dptycli?
czasowy nadzór urzęd(u pocztowego Rydułtowy Dol odbędzie się w Sekret ar jacie PPS. konferencja miejne nad podległe mi ma agencjami pocztowymi Lu
bomia i Brzezje koło Rybnika a równocześnie przyo
dzieli! je nadzorczemu urzędowi pocztowemu Wo
dzisław koło Rybnika.

Kalendarzyk zebrań.

Z WSZYSTKICH STRON.
Poznań. (Znowu otrucie grzybami.) Pomimo
ciągle powtarzanych w gazetach przestróg przed grzy
bami trującymi i wątpliwymi, zdarzają się nadal wy
padki lekkomyślnego narażenia swego i cudzego żyda
przez pod an (C na stół potraw z grzybów, niezjbyt
starannie przebranych, a także i niezbyt dmładnie
znanych. Taki podkład miało bezwątpienia zatrucie
śmiertelne dwojga małżonktólw w pow. jarocińskim,
o czem donoszono w ubiegłym tygodniu, oräz imbiej
tragiczne zatrucie 5 osób w powiecie piesze wskim.
Otrzymujemy znowu wiadomość o katastrofalnej za
truciu grzybami, którego ofiarą padlłó pięć domow
ników gospodarza Gaw-aredkjjego w Rusiborku, po
wiatu średżki-ego. Pomimo zawezwanej
pomocy
zmarli już gospodarz Andrzej Gawaredki, jego żona,

soowydi kierowników stekjcji sportowo - lekkoTZZ
tycznej i zarazem sekcji ciężko atletycznej.
Na porządku dziennym wybór okręgowych fcu
równików do obu sekcji. Koła miejscowe stawi^
swych kandydatów na bezpartyjnych sędziów. ‘ Qm!
wionę będą także okręgowe zawody o mistrzostwo
ciężkiej atletyce. Ze względu na ważność porza*
dziennego póżądanem by było, byl wszystkie pl;i0ó2
których dotyczą powjylższe selkjcje wysłały swych 05
powiednich ćeegatów. Punktualne i liczne przybyć
pożądane.
Zarząd Okręg, ie

Komunikat „Siły“ Nowawleś.
Nin.-ejszem interesowanym dlafe się do wado
mości, że fotograf je z „Uroczystości Sportowej“’ 0i
by te i 19. lipca b,r. są wykonane. Można zamawia*
conajmniej po 3 sztuki po cen,e 0,50 zł. za 1 sztukę
u tow. Karola Dzidy, Nowa Wieś ul g.J
maja nr. 68.
Za Zarząd: St. Bajdur.

Baczność towarzysze 1 robotnicy z kopalni
Nikiszowlec!
Dn;a 19-go (września br. odlbędą się wybory
starszego buckiego dlo Spółką Brackiej. Naszym k,an.
dydaiem jest tow. Jan Ficek, który spełniał swoje
obowiązki ku zadowoleń ;u wszystkich robotników, co
sami robotnicy mogą poświadczyć. Dalej do dzieła
robotnicy. Wyburzcie powtórnie starego dóświad.
czoncgo górnika tow. Jana Ficka.

Baczność Załęże!
Posiedzenie Zarządu CZG., pracowników urnysłowyćh i radców załogowych z kop. „Kleofas“ odbędżie się w środę, dn^a 16. hm. o godz. 5 po po(
w sypialni (Arbei'erheim).
Zwołujący: Klus z.
*

Obrony prawnej
udziela się:
W Katowicach we wtorek i sobotę do połu
dnia a w czwartek po południu.
W Król. Hucie każdy wtorek od 3—5 po po
łudniu w Domie Ludowym przy u). 3-go Maja.
W Rudzie każdy 1. i 3. piątek w miesiącu od
10—12 do południa u p. Nestmana.
W No\vej Wsi każdy 1. j 3. piątek od 3—6 po
południu u p. Góreckiego.
W Lip i nach każdy 1. i 3. poniedziałek od
3—6 po poludlnpi u p. Mach on ia.
W Michał ko wicach każdą 1. i 3. sobotę od
3—5 po południu u p. Persicha.
W Piekarach i Sza r lej u każdą niedzielę
od 9—12 do poi. u p. Grabowskiego.
Zarząd! CZG. w P.
Za dział polityczny i potoczny odpow. B. Nowak, M. Dąbrówka
Drukiem i nakładem |ózef Biniszkiewicz i Ska. w Katowicach

◄►H

$ Resfaupaija „Pod nnfena“ i

PIERZE

£ MYSŁOWICE ♦ NOWY RYNEK 3. ▼

Puch
Gotowe pościele

A

*
♦

Właśc.: Józef Jendrośka.

w znanych dobrych jakościach.

3 ▲

Najlepsze potrawy i napoje
siinuiiiiiiitiiiiiii o każdej porze ■■i*iiiiiiu

tylko najlepsze wsypy

♦

Kołdry wełniane

♦

Bielizna nałóżkai matrace
Dostawa także dla sypialń.
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* RADJO!

Maks Neumann, Hafoutiie

RADJO! {

ulica 3-go Maja 17.
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DRUKI WSZELKIEGO RODZAJU
jako to: AFISZE (PLAKATY), BROSZURKI, KWITY, ZAPROSZENIA
NA ZABAWĘ, WESELA i Ł d. DRUKI KUPIECKIE I RÓŻNE
INNE W ZAKRES DRUKARSTWA WCHODZĄCE ROBOTY
WYKONUJE SZYBKO, GUSTOWNIE I PO CENACH UMIARKOWANYCH
UL. TEATRALNA 12
DRUKARNIA „GAZETY ROBOTNICZEJ“ KATOWICE TELEFON
Nr. 1150
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