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Rada Naczelna P. P. S.
W obradach Rady Naczelnej uczestniczyli ttow.:
Józef Adamek, Tomasz Arciszewski, Norbert Barlicki, Wacław Boczkowski, Kazimierz Czapiński, Ka
zimierz Dobrowolski, Kazimierz Domosławski, Jó
zef Dżiuba, Józef Dzięgielewski, Stanisław Garlicki,
Wawrzyniec Gała], Józef Maluch, Artur Hausner,
Stanisław Karpiński, Dorota Kłuszyńska, Stefan Kop
ciński, Adam Kuryłowicz, Franciszek Kowalski, Lud
wik Kustowski, Jan Kwapiński, Herman Liberman,
Józef Mache], Stanisław Martynowski,
Stanisław

Nehryng, Mieczysław Niedziałkowski, Karol Neu
bauer, Antoni Pająk, Pawełek, Zygmunt Piotrowski,
Adam Pragier, Kazimierz Pużak, Tadeusz Reger,
Henryk Sławik, Ludwik Śledziński, Antoni Szczerkowski, Wilhelm Topinek, Stanisław Turtoń, Leon
Wasilewski, Antoni Wąsik, Stanisława Woszczyńska,
Zygmunt Zaremba, Edward Zawadzki, Zygmunt Żu
ławski.
Z pośród zastępców obecni byli ttow.: Karo)
Krwawicz, Stanisław Kochański, Aleksy Bień, Adam

Z Rady Wojewódzkiej
Wczoraj odbyło się posiedzenie Rady Woje
wódzkiej. Jak wiadomo postawiło trzech członków
Rady, po dłuższem wyczekiwaniu oznaczenia terminu
zwołania posiedzenia przez przewodniczącego Rady,
wniosek o zwołanie posiedzenia w sprawie uregulo
wania prezydjum Sejmu Śląskiego, oraz spraw kre
dytowych i legislatywnych.
Posiedzenie zostało naznaczone na poniedziałek.
Porządek dzienny obejmował oprócz wyżej wymie
nionych spraw przeszło 35 punktów.
Sprawa prezydjum Sejmu i legislatywy została
odroczona do czwartkowego posiedzenia Rady.
Z 35 punktu należy wymienić jako załatwione
połączenie gmin Stare i Nowe Chećhło: z Swier-

klańcem, uchwalenie zezwolenia ha budowę fabry
ki azotu we Wyrach, ustalenie wieku służbowego
burmistrza m. Katowic dr. Kocura, udzielenie sub
wencji dla Izby Rzemieślniczej, ustalenie cen domków robotniczych w szeregu miejscowościach oraz
wysokość rat mi s ęcznych", wyd legowania człon
ków Rady Wojewódzkiej do niektórych in tytucji,
przeniesienie pozostałych 240 tysięcy złotych. —
z funduszu leczenia bezrobotnych na fundusz dla naj
biedniejszych, pomoc w kartoflach dla bezrobotnych
robotników rolnych i cały szereg innych jeszcze
spraw.
Hu
Posiedzenie trwało 5 godzin bez przerwy.

Zupełna likwidacja BBS na terenie Łodzi
Łódź, 25 lutego,
Onegdaj odbyły się zebrania dzielnic łódzkiej
organizacji tak zwanej „frakcji rewolucyjnej'1 na
których postanowiono zerwać z BBS i oddać się
do dyspozycji władz partyjnych PPS.
i O uchwale tej siedmiu członków OKR-u „frak
cji“' wraz z przedstawicielami komitetów dzielnico
wych, zawiadomiło władze OKR PPS w Łodzi.
, W związku z powyższem dziś rano odbyło się
ogólne zebranie członków „frakcji" pod przewo
dnictwem tow. Skoińskiego, dotychczasowego se
kretarza OK R„frakcji" i wiceprzewodniczącego
dzielnicy bałuckiej tej organizacji.
Po szeregu przemówień oraz po referatach za
proszonych na zebranie ttow. Rapalskiego i Purtala, jako przedstawicieli OKR PPS Łódź, powzięto

jednomyślnie rezolucję potępiającą jaworowszczyznę, jej cele i metody walki. Rezolucja stwierdza,
z ezebrani zrywają wszelkie stosunki z tak zwaną
„frakcją" i oddają się do dyspozycji władz partyj
nych PPSj
Decyzja ta — mówi rezolucja — jest powzięła
na skutek przekonania się, że „frakcja" zerwała
w zupełności z socjalizmem i demokracją i jc-st
tylko narzędziem w ręku rządu i burżuazji dla roz
bicia jedności klasy robotniczej.
Zebrani wzywają wszystkich' robotników, którzy
się dali oszukać przez BBS do oddania się do
dyspozycji Polskiej Partji Socjal stycznej jako jedyn j
rzeczniczce interesów proletarjatu.
W ten sposób BBS na terenie Łodzi zostało w
zupełności zlikwidowane.

Ponowna lala mrozów nadciąga z północy?
Berjin, 25. lutego. Od niedzieli rano za
znacza się w całych Niemczech znaczny spadek
temperatury wskutek nadciągającej z Rosji i Szwecji
powej fali mrozu. Na najbliższe dnie spodziewany
jest dalszy spadek temperatury.
Najniższe temperatury zanotowano w poniedzia
łek rano na Pomorzu i w Prusach Wschodnich •—
Przeciętnie — 20 Stopni. W Berlinie było dziś r—1Q
a na Śląsku —7 do —10 stopni. W Nadrenji było
wczoraj 6 stopni ciepła, podczas gdy dziś rano zanoowano już jeden stopień poniżej zera. W niektófych częściach środkowych' Niemiec i w Bawarji jest
leszcze odwilż a miejscami pada deszcz.
W Szwajcarji, w niżej położonych okolicach tem
peratura wzrosła do 10 stopni ciepła. Także w miej
scowościach wyższych podniosła się ciepłota powyzel zera.
W europejskiej Rosji mróz wynosi przeciętnie 22
stopnie, a w północnej Szwecji nawet —37 stopni,
w Sztokholmie zanotowano dziś —12 stopni. W

Wynin wyborów do rady gminnej
w Czeladzi
Kielce, 25. lutego. W ubiegłą niedzielę odDyły się w Czeladzi wybory do rady miejskiej.
1n Z ogólne i ilości, uprawnionych do głosowania
w.zll, głosowało 7.241 osób. Z tej liczby unie
ważniono 3.102 głosy, w tern 3.057 oddanych na
unieważnioną listę komunistyczną.
,, Na listę Nr. 1 (BBWR) 1.314. '
Nr. 2 (PPS.!
*•*18, Hsfrt N • 3
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całej Europie zachodniej należy się liczyć z ponowną
falą mrozu.

Odwilż I lawiny w Jugosławii
Belgrad, 25. lutego. W Jugosławji nastąpiła
dzisiaj znaczna zwyżka temperatury. W związku z
tajeniem śniegów powstało w górach niebezpieczeń
stwo lawin. Na przestrzeni, między Lubianą a Steinbrueck tor kolejowy został dzisiaj ,w 11 miejscach
Zasypany lawinami. Linję kolejową do Marburga
przerwały trzy lawiny. Dotychczas nie wydarzyła
się na szczęście żadna katastrofa z ludźmi.

W Konstantynopolu Jeżdżą saniami
Konstantynopol, 25. lutego. W mieście i
okolicy spadły* dzisiaj tak wielkie śniegi, że nastą
piła przerwa wszelkiej komunikacji kolejowej, tele
graficznej i telefonicznej. „Orient Express", który
miał przybyć dziś do Konstantynopola, ugrzązł w
śniegu 80 kim. od miasta. Podróżnych przewieziono
do Konstantynopola saniami.
4 Związek rzemieślników żydowskich 228, lista Nr. 6
(Związek pracy polskiej) 249, lista Nr. 7 (Klub miesz
czańsko - (robotniczy) 1.114.
Przypuszczalny podział mandatów: Lista Nr. 1
— 8 (mandatów* Nr. 2
7, Nr. 4 —1, Nr. 6 — 1,
Nr. 7.— 7, razęm 24 mandaty. Przebieg wyborów
był spokojny.
i :
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*
*
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PPS. zyskała tu poważną ilość głosów w stosuni.n do wyborów ostatnich.

Walczak, Bronisław Skalak’, Kazimierz Łapiński, Ro
man Motyka, Kazimiera Zawadzka.
Centralny Sąd Partyjny reprezentował tow. Da
niel Gross, Dr. Krieger i Skarżyński. Przewodniczyli
kolejno ttow. Wilhelm Topinek i Józef Machej. Re
feraty wygłosili ttow. Norbert Barlicki, Mieczysław
Niedziałkowski i Kazimierz Pużak.
Przez cały dzień wczorajszy trwała ożywiona,
dyskusja.

Chwiejący się dyktator
Madryt, 25. lutego. Organ Primo de Rivery
„Nation" oświadcza, że Primo de Rivera nie zamierza
przedłużać dyktatury i wystąpi do króla z wnioskiem
0 powrót do konstytucyjno - parlamentarnej formy
rządu.
,
Naród hiszpański w głosowaniu powszechnem
rozstrzygnie o nowej konstytucji i ordynacji wy
borczej, poczem odbędą się wybory do parlamentu.
Po zebraniu się parlamentu król będzie mógł z po
śród niego wybrać rząd. Primo de Rivera me weź
mie w nim udziału.

Międzynarodowy kongres trockistów
Konstantynopol, 25 lutego. Do Konstan
tynopola nadeszła wiadomość, że w maju br. ma być
zwołany kongres zwolenników Trockiego ze wszy
stkich krajów. Trocki ma być wybrany przywódcą
tego odłamu w Europie. Kongres Trockistów ma
podjąć walkę ze Stalinem i założyć odrębną między
narodówkę. Miejsce kongresu nie jest jeszcze ustalone. —
;
'

Trocki spaceruje po Stambule
Paryż, 25 lutego. Korespondent „Petit Pa
rteien" w Konstantynopolu donosi swemu dzien
nikowi, iż w sobotę wieczorem Trocki w towarzyst
wie swego syna przybył na przedmieście Konstanty
nopola Pera Trocki wstąpił do jednej z księgarń
1 zakupił tam kilka książek, m. in. romans Lottiego,
Trockiemu towarzyszył policjant.
Według informacji korespondenta, Trocki wy
gląda dobrze, zgolił brodę.
Zapytany o zamiarze na najbliższą przyszłość,
oświadczył Trocki, że jeszcze żadnej decyzji nie
powziął. Korespondent „Daily Mail" w Konstan
tynopolu potwierdza również, że Trocki przebywa
ciągle jeszcze w, Konstantynopolu. Trocki prosił
rzekomo tureckiego premiera w Angorze, Ichmeda
Paszy o audjencję.
i

Zderzenie okrętów w feaaąle La Mancie
Londyn, 25 lutego. Niemiecki statek „Oli
wa" najechał dziś w nocy podczas gęstej mgły na
angielski statek sygnałowy „South Goodwins", znaj
dujący się o 4 i pół mili od Deal, przyczem
oba odniosły ciężkie uszkodzenia. Z Deal wy
słano na miejsce katastrofy pomoc.

Okref rozbił się na skałach na zaetsodniem wybrzeżu póła. Ameryki
Londyn, 25 lutego. Wedle doniesienia z
Seattle, przy wybrzeżu Kolumbii najechał okręt
„Aleutian" na skały podwodne. Wszyscy pasaże
rowie w liczbie 198 osób, zostali wyratowani przez
parowiec „Alameda". ,
•
• 1' ‘
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Anglicy zmniejszają swoje wydatki
na wojsko
Londyn, 25 lutego. Budżet wojskowy na
przyszły rok finansowy wynosi 40.545.000 funtów
szterlingów. Oznacza to w stosunku do roku bie
żącego zmniejszenie wydatków wojskowych' o pół
miljona funtów.
' 1 'T TT' 'T T I i I.
Minister wojny oświadczył, że od roku 1922,
kiedy budżet wojskowy wynosił 62 miljony fun
tów, wydatki te corocznie się zmniejszają. Bud
żet obecny przewiduje zmniejszenie liczby wojska
stałego o 3 tysiące na 150.500 i powiększenie re
zerw o 14 tysięcy, na 109 tysięcy.
' ; .
: :
' "i. ^
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Anglja redukuje wydatki i wojsko, a Polska po*
•wivkfza wvcla'tki z roku na rok. Widać, że mamy

'Katowice, dnia 27 lutego 1929 r.

GAZETA ROBOTNICZA

Milion Izb
W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów uchwaliła
projekt ustawy, który kosztem najszerszych warstw
lokatorów raa się przyczynić do załagodzenia nędzy
proletariackiej, PPS ma swój własny projekt w tej
sprawie, który niebawem zostanie wniesiony pod obrady
Sejmu, ubeenie zamieszczamy na ten temat artykuł
tow, Teodora ToepUtza.

Po latach bezczynności w budownictwie mieszkamowem nie sposoo od.azu ruszyć we właściWera tempie.
Nie możemy się łudzić, by możliwe było w
ciągu lat kuku mo nawet kiiKunastu odrobić zalegiosci powstaje z powodu wojny i nieróbstwa,
zastąpić lokale zniszczone, nienadające się do za*
mieszkania i jednocześnie zadośćuczynić potrzebom
naturalnego przyrostu gospodarstw domowych i L(oo
bynajmniej niie jest najmniej ważne) podnieść po
ziom kultury mieszkaniowej szerokich wars.w.
Bo trzeba nareszcie zrozumieć, że nie może
być mo\yy o żadnej pracy kulturalnej, o żadnem
wzmożeniu świadomości klas pracujących, praw
dziwym spółudzialc robotników w kierowaniu swe*
mi losami, jednem słowem — o demokracji- w
przemyśle, w samorządzie czy w rządzie, póki mie
szkanie robotnika jest tylko legowiskiem, dającem
najprymitywniejszą jedynie ochronę od wrogich sił
przyrody.
Zmienić stan obecny jaknajszybciej jest naj
ważniejszą koniecznością dnia dzisiejszego.
Wiemy, że nie można tego uczynić cdrazu,
ani zbyt szybko, ale nie można też czynić tego
w tempie zbyt wolnem.
Wszystko co dotychczas czyniono w tym kie
runku, było tak mizerne, że nie poprawiało sytu
acji, a najwyżej zwalniało nieco stopień, w jakim
sytuacja mieszkaniowa w dalszym ciągu z roku
na rok się pogarszała. Ale i wszystkie niezrea
lizowane dotychczas projekty rządowe grzeszyły bra
kiem śmiałości.
Oczywistą jest rzeczą, że tylko pewna część
dochodu społecznego może być zużytkowana na
cele budownictwa mieszkaniowego. Określenie jej
rozmiarów i przymusowe zwrócenie w tym kie
runku oszczędności, jest zadaniem odpowiedniego
prawodawstwa.
Łatwy frazes o tern, że budownictwo mieszka
niowe jest tylko spożyciem, nie ostał się przed
krytyczną analizą.
Budownictwo mieszkaniowe jest kapitalizacją,
jest oszczędzaniem, jest ubezpieczeniem.
Budownictwo mieszkaniowe jest naj lepsze m zabezpieczeniem przed chorobami fizyczne mi i moralnemi, najlepszym sposobem spotęgowania wydaj*
ności pracy. Budownictwo mieszkaniowe jest spo
łecznie najlepszą lokatą kapitału.
Przymusowe skierowanie części dochodu spo
łecznego do budownictwa mieszkaniowego dotknąć
musi wszystkich bezpośrednio w tern zaintereso
wanych.
Zwrócenie części dochodów Kas Chorych na
cele społecznego budownictwa mieszkaniowego, —<
przeznaczonego przedewszystkiem dla ubezpieczo
nych jest najlepiej zrozumianą profilatyką (dzia
łaniem mającem na celu ochronę przed chorobą).
Powiększenie w tym celu składki do Kasy
Chorych ze strony przedsiębiorców nie wymaga
Uzasadnienia. Podatek od płac, pobieranych przez
pracowników nie podlegających obowiązkowi ubez
pieczenia jest naturalnem tej opłaty dopełnieniem.
Skarb Państwa, jako pracodawca, zatrudniający tak
JACK LONDON

Dolina Księżyca
143
Mruczał ze złości na samego siebie, ale Saxon
widziała pomimo to jak wielką przyjemność spra
wia mu polowanie. To spóźnione odezwanie się praczłowieczego instynktu łowów zdawało się zmieniać
Billa do niepoznania. Wcześnie wychodził,
późno
wracał, wałęsał się po wertepach. Raz nawet nie
wrócił przez całe dwa dni, zaszedłszy aż do tych
złotodajnych okolic, o których wspomniał kiedyś
Tom.
— No, niechby mi teraz kazali pracować w mie
ście, a niedzielami chodzić do kina i na majówki! —
wybuchnął wreszcie. — Nie rozumiem, jak mogłem
znosie to przez tyle lat. Tu, tu jest moje miejsce,
w takir kr"ten.
Zachwycony był swoim nowym trybem życia,
wygrzebywał nawet z pamięci i opowiadał żonie
stare anegdoty myśliwskie, zasłyszane ongiś od ojca.
— Wiesz, już mi wcale nie sztywnieją mięśnie po
całym dniu włóczęgi! — cieszył się Billy. — Kie
dyś, jeśli spotkam Haflera, wyzwę go na sparcerek
i zobaczymy kto kogo zgnębi.
— Ty warjacie — śmiała się uradowana Saxon.
— Zawsze chcesz robić to, co inni i koniecznie chcesz
najlepiej.
#
,
— Hm — odchrząknął — może mnie jednak Ha
ller zwycięży. Ale zato będzie musiał kiedyś włożyć
rękawice i spróbujemy boksu. Chociaż... coprawda...
nie chciałbym zrobić mu takiej przykrości, jak on
zrobił mm

__________________________Nr- 48.
rostu wartości, tem więKszy, im bardziej spekulacv,
ny jest charaKter zawieranej tranzakcji, mogą ^
poważne sumy.

Ze wszystkich tych źródeł może być stworze,
liczne rzesze urzędników, pracowników i robotni
ków powinien ten podatek zastąpić odpowiednią ny fundusz, rozmiarami daleki od tego, by
dośćuczynić potrzebom, ale dostateczny, by
dotacją budżetową.
Przy dzisiejszym niskim poziomie płac* ten spo_ wstrzymać pogarszanie stosunków mieszkaniowych
— by wskazać drogę wyjścia.
sób pociągnięcia przem>słu do współdziałania nie
Zużytkowanie iunduszu ubezpieczeń społecz.
może buazić zastrzeżeń.
Lokatorzy mieszkań w domach staryfeh, szcze nych, stanowiących bezsporną własność ogółu u
gólniej ci, którzy mają większe mieszkania, mogą bezpieczonych, jedynie na cele z ich dobrem zwiąi
i powinni płacić podatek, który pozwoli# ńa wy zane, może dać znaczne sumy na pierwszą hipoteką
zwolenie ich od nieznośnego przeludnienia. Wła wznoszonych budowli.
Środki podatkowe, naszkicowane wyżej dadzą
ściwe stopniowanie tego podatku, wydatna postę
powość winny zabezpieczyć lokatorów małych mije. fundusz, który dopełni kosztów budowy. Fundusz
szkań od nazbyt ciężkich opłat. Mieszkańcy — aż ten nieoprocentowany, będzie zwracany przez ko.
nazbyt liczni — mieszkań najgorszych winni być monie nowych domów w procencie stale rosnącym,
od niej zupełnienie zwolnieni. Właściciele, nieru ; pozwalającym łącznie ze wzrostem niektórych po*
chomości, ciągnący zyski z odnajmu, mtiśzą tąkże datków na stały wzrost działalności budowlanej.
W najbliższem dziesięcioleciu możliwe będzie
przyczynić się do powstania nowych mieszkań. —
wybudowanie miljona izb, to znaczy w naszych'
W tym celu należy zwiększyć podatek ód merit,
chomości. Stopień zwiększania powinien być uza warunkach — pół miljona mieszkań dla miejskiej
leżniony od stopnia korzyści, jakie właściciele do ludności pracującej.
Z takim konkretnym, szczegółowo opracowa«
mów odłużonych osiągnęli z dewaluacji.
Większy stosunkowo udział w tworzeniu fun nym wnioskiem występuje w Sejmie Związek Pol.
duszu na budowę mieszkań winni brać właściciele skich Posłów Socjalistycznych.
W ten sposób — czyż można lepiej ? — ma
placów, korzystający ze wzrostu ceny gruntowej
nietylko bez pracy, ale bez żadnego udziału z być uczczone dziesięciolecie istnienia Sejmu w Od«
Teod. Toeplitz.
przyczyn, powodujących1 ten wzrost. Podatek od rodzonej Polsce.
prawdziwej wartości tych1 placów, podatek od przy.

Słowa z lutego 1919 r.
Rząd polski wyparł się pomysłów bebecho
wych w sprawie zmiany konstytucji, prasa zaś sa
nacyjna wbrew wszystkiemu oświadczyła, że za
projektem stoi marszałek i nie wolno więc zmienić
„nawet przecinka“.
Jakkolwiek by tam nie było z tym stosunkiem
marszałka do elaboratu bebechowego, warto przy.
pomnieć słowa naczelnika Józefa Piłsudskiego z
mowy na III. posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego
w lutym 1919 roku.
Nic nie zmieniamy ani nic
nie dodajemy:
„Głęboko przekonany, że w Polsce XX wie
ku źródłem prawa może być jedynie Sejm, wy
brany na podstawie demokratycznej,-obu-rządom
które do życia powołałem, stawiłem, jako główny
warunek, by nie regulowały zasadniczych spraw
żyda polityczjnego i społecznego zapomocą de
kretów, nie uświęconych uchwałą wybrańców na.
szych.“
Tak było w lutym 1919 r. Czy dzisiaj jest ina
czej? Niech czytelnicy sami osądzą.

Koścloł faszystowski
Kościołowi naszemu wciąż zarzucają z po
ważnych, nie masońskich ani socjalistycznych, czy in
nych burzycielskich stron, że stoi on na usługach
.w.
a się
przed tymi zarzutami encykliką „Rerum Novarum“
— której nawiasem mówiiąc nie bierze się poważnie.
Jak więc wygląda rzeczywistość. Niech prze.
mówią fakty, niech zabierze głos pismo katolickie
i burżuazyjne. Mówimy o „Ere Nouvelle“, która
podaje dosłowny tekst nowej modlitwy na Wielki
Piątek, W tłumaczeniu dosłownem treść tej mo
dlitwy brzmi:
„Modlimy się za naszego wierzącego Króla,
ażeby Bóg dla naszego wiecznego pokoju poWracając z Marmurowego Domu do Karmelu,
przekonali się, że mieli rację, odrzucając myśl osie
dlenia się w tych górach! i założenia tu gospodarstwa
rolnego. Droga była okropna. Widzieli też ze dwa
wywrócone wozy,
— To śmierć dla koni i dla ludzi — zdecydował
Billy. — Nawet tego marmuru nikt tędy wozić nie
zechce.
'
*
W
»
Osiedlenie w Karmelu odbyło się bez trudności.
„Żelazny Człowiek“ wyjechał do swego semina
rium, poczem okazało się, że „oficynka“ ma aż trzy
miłe pokoiki i kompletny rynsztunek * gospodarki.
Hall wziął Billa do roboty przy uprawie kartofli,
pod któremi miał trzy akry, uprawiane jaknajbardziej fantastycznie ku uciesze artystycznej braci. To,
co nie zgniło, w ziemi, bywało ąjedzone przez,
przechodzące krowy. Pożyczono pług, wynajęto ko
nie i Billy wziął się do roboty. Zbudował,też paN
kan wokoło pola, poczem wziął się do naprawy da
chu w dużym domu. Hall raz jeszcze powtórzył ostrzeżenie: „broń Boże, nie rąbać drzew!“ Pewnego
dnia nadszedł właśnie, kiedy Billy rąbał drwa dla
Saxon. Poeta stał i patrzał, ale wreszcie nie wytrzy
mał.
— Widzę, że pan nie masz pojęcia o trzymaniu
siekiery — sarknął. — Daj-no pan, pokażę.
Pracował dobrą godzinę, dając widzom rzetelne
widowisko sztuki rąbania drew.
— No — powiedział wreszcie Billy, odbierając
mu siekierę. — Ile ja teraz będę musiał narąbać dla
pana, żeby oddać pięknem za nadobne?
— Ani mi się pan waż! — zagroził Hall. — I
uważaj, żebym pana nie złapał koło moich drew.

j
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zwolił mu ujarzmić wszystkie barbarzyńskie lu.
dy.“
Taka jest treść modlitwy.
Ponieważ według
pojęć faszystowskich wszystkie narody niewłoskie
są barbarzyńskiemi, więc odnosi się ta modlitwa
i do nas Polaków. Zatem ten sam katolicki Pan
Bóg miałby dopomódz Włochom do ujarzmienia
nas Polaków. O to przynajmniej będą go prosili
- w każdy Wielki Piątek wszyscy faszyści.
Co na to katolicy w Polsce, którzy przecież
są także narodowi? Czy zaprotestują przeciwko
temu nadużywaniu Boga do celów imperialistycz
nych. Spodziewamy się, że w tej materji ukaże
się jakiś specjalny list pasterski biskupów w Polsce.
♦ ♦<♦♦♦

Ciekawa statystyka
szkolnictwa na Śląsku
Nader interesującą statystykę szkół powszech
nych sporządził W.O.P. Cyfry te podajemy niżej.
Czytelnicy nasi winni cyfrom tym przyjrzeć się do
kładnie, by wyrobić sobie właściwy obraz stosun
ków szkolnych v* naszej dzielnicy w Polsce.
Rok
1922/3
1923/4
1924/5
1925/6.
1926/7
1927/8
1928/9

szkół

młodzieży
w szkołach

klas

polsk. niem.

polsk.

niem

87
99
105
111
113
122
105

2937
3194
3317
3337
3345
3500
3632

526
519
559
566
577
557
526

531
554
551
558
560
570
574

polsk

I

Razem

%.
dzieci
niem._

189,753
197,661
191,788
187.607
185,223
187,023
189,950

14,7
12,6
13,2
14,1
14
12,4
12

niem.

161,821 27,922
172,567 25 094
166,468 25,320
161,129 26,478
15 - ,244 25,979
163,858 23,205
166,982 22,968

luż czas odnowić prenumeratę

na miesiąc |Sr MARZEC
Moje drwa, to mój skarb, bądź pan łaskaw to zro
zumieć.
Finansowo działo się Robertsom wcale dobrze,
Odkładali sporo pieniędzy. Za mieszkanie nie po
trzebowali, płacić, skromne utrzymanie kosztowało
niewiele, pracy natomiast nie brakło. Zdawać się
mogło, że brać artystyczna zmówiła się, żeby Billemu nie dać próżnować. Robota była coprawda naj
prostsza i zawsze dorywcza, ale Billy był z tego rad.
bo mógł się stosować do rozkładu dnia Jima Hararda. Codzień trenowali się w boksie i pływali. Ha
rard, skończywszy poranne pisanie, biegł sosnowym
laskiem do Billa, który rzucał wtedy każdą robotę,
którą miał w ręku. Po pływaniu brali prysznic ze
słodkie i wody w domu Hararda, rozcierali jeden dru
giemu całe ciało - poczem boksowali się do południo
wego posiłku. Potem Harard wracał do biurka. Billy
do swoich zajęć. Nieraz jeszcze pod wieczór robin
Wspólnie kilkomilową przechadzkę po górach. Ob*)
przyzwyczaili się do ćwiczeń fizycznych i obaj !e
lubili. Harard wiedział ponadto jak niebezpieczną
Jest rzeczą dla ciężkiemięśniowego atlety nagłe za
przestanie treiningu.
Nieraz wczesnym rankiem, wychodził Billy z
Hallem na polowanie.' Hall uczył go strzelać i pod
chodzić zwierzynę, Znajomość lasu i jego zwyczajów,
którą posiadał Hall, stanowiła dla Billa istne obja
wienie. Okolica była zbyt zaludniona, żeby grub
sza zwierzyna mogła pozostać w lasach, Billy jednak
stale dostarczał żonie ptactwo i drobną dziczyznęBilly żałował teraz owych jeleni i „Iwa“, który mu
uszedł w knieję za Marmurowym Domem. Do wyma
gań stawianych przez Saxon przyszłej fermie doda
wano teraz: ,,i dużo zwierzyny“.
—-—ot xt o-—-—
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Wiadomości bieżąco
Dziś: Aleksandra i Nestora
futro: Lcandra
Wschód słońca: godz. 6 min. 54
Zachód słońca: godz. 17 min. 32
Wschód księż\ca: godz. 22 min. 12
Zachód księżyca: godz. 8 min, 26

TEATR POLSKI
Środa, — „Tannhäuser“.
Piątek — „Wesele na Kurpiach“ o godz.
3.30 popołudniu.
Piątek — „Wesele na Kurpiach“ o godzinie
7.30 wieczór.
Sobota — „Noc w Wenecji“ o gtodz. 7,30.
Niedziela — „Pomsta Jontkowa“ o godzinie
3.30 popołudniu.
Niedziela — „Jej Tancecz“ o godz. 7,30.
Teatr Polski na prowincji
Czwartek — „Noc w Wenecji“ Krćl.-Huta.
Sobota — „Piękna żonka“ Rybnik.

Gra na zwłokę
Na wczoraj wyznaczono dalszy ciąg pertraktacyj w sprawie zatargu zarobkowego i taryfowe
go w górnictwie Śląskiem. Nieoczekiwanie pertrak
tacje, które nawiasem zapowiadano także jeszcze
na sobotę, nie odoyły się nawet wczoraj.
Poinformowano nas, że napewno odbędą się
we środę.

Inź. Klott zwiedza huty
Główny inspektor Klott bawi w dalszym ciągu
na Śląsku. W ubiegłym tygodniu przeprowadził
lustrację huty „Pokoju“ w N. Bytomiu a wczoraj
zwiedzał hutę „Baildona“ koło Katowic.
Nie zdołaliśmy stwierdzić jak znalazł Klott te
warsztaty pracy i jakie wydał zarządzenia celem
poprawy warunków pracy i hygjeny w tych za
kładach.

Dr Glück zmarł
Z Wiednia nadeszła do Katowic wiadomość
o śmierci Dr. Henryka Gluecka, kŁóry był gene
ralnym dyrektorem huty „Pokoju“ w Nowym By
tomiu.
Na tern stanowisku pracował Glueck od roku
1922 i ustąpił dopiero niedawno wskutek prze
wlekłej choroby serca i cukrzycy, kŁóre też osta
tecznie zwaliły go z nóg. Glueck liczył 47 lat.

Syleacla na kolej I
j Według wiadomości z Katowickiej Dyrekcji Ko
lei, sytuacja na linji, mimo zasp śnieżnych i ’no
wego , spadającego w dalszym ciągu śniegu, jest
pomyślna. Ruch osobowych pociągów jest zupeł
nie normalny, pociągi przybywają i odjeżdżają we
dług czasu naznaczonego w rozkładach jazdy.

Przestroga dla narciarzy
Katowiccy narciarze, jako teren do ćwiczeń —
wybrali sobie park Kościuszki. Dowiadujemy się,
że wskutek tego bardzo poważnie zdewastowali te
„płuca katowickie“. Narciarze nie zwracają uwagi
na wskazówki dozorców parku, względnie przyj
mują je drwinkami.
Wobec tego Magistrat informuje nas, że zde
cydowany jest, celem ochrony parku, pociągać do
odpowiedzialności narciarzy, którzy nie zaprzesta
ną ćwiczeń na nartach w samym parku.

Znów pobicie dziecka w szkole
Niedawno donosiliśmy o pobiciu ucznia w szkole
na Śląsku cieszyńskim przez kierownika p. Korze
niowskiego. Do obecnej chwili nie wiemy jeszcze, jak
na to zareagował W. O. P. a już dowiadujemy się o
nowem pobiciu ucznia Słupika Jana z Jaśkowie. To w.
^hipik żali się nam, iż fakt pobicia dziecka jego ma
miejsce po raz drugi. Pierwszy raz zwrócił on ustnie
uwagę kierownika szkoły na to, że dzieci bić nie wol
no, gdyż to zamiast przychodzić do domu wesołe,i
Pokrzepione na duchu, przychodzi zapłakane# i z guza
mi na głowie. Ostatnio dziecko jego pobito 7. lu
tego.
Na powyższe zwracamy uwagę W. O. P. a zara
zem zaznaczamy, że bicie dzieci jest praktykowane
jak w szkołach, polskich, jak' i niemieckich przez nie
które jednostki nauczycielskie. Te jednostki należy
unieszkodliwić temwięcej, że szkolnictwo śląskie mo
że służyć wzorem nie tylko reszcie Polski, ale i za
granicy. (Kc)

lak długo jeszcze?
Według komunikatu Związku Przemysłowców
górniczo-hutniczych w Katowicach w dniu 22 lutego
o* r. brakowało blisko 35 procent węglarek dla tran
sportu węgla z kopalń śląskich. Bowiem w tym dniu
zażądano 10.446' wagonów a dostarczono tylko 6804,
czyli nie podstawiono aż 3.642 węglarek.
Warto zapytać, jak długo stan ten będzie jeszcze
trwał.

GAZETA ROBOTNICZA

Nr. 48.

„Braterstwo nędzy“
Czas skończy* z legendą o , dobrobycie“ amerykańskim
Jedno z pism londyńskich zamieściło list .otrzy
many od amerykańskiego sekretarza pracy Jamesa
J. Davisa, który stwierdza, że „braterstwo nędzy“
jest widać powszechne na całym świecie i St. Zje
dnoczone podzielają je z Anglją, gdyż 86 proc.
amerykańskiej ludności trzeba zaliczyć do kategorji biedaków.
List Davisa był odpowiedzią na komunikat wy
stosowany do niego przez jednego z angielskich pi
sarzy, który porównywał nędzę angielskich, górnik(5>vw z rzekomym dobrobytem, panującym w St.
Zjednoczonych, który rzuca się w oczy zwłaszcza
obserwując amerykańskich turystów, którzy się ni
gdy z wydatkami nie liczą.
Davis prostuje tę błędną opinję, stwierdzając
w swojej odpowiedzi, że turyści amerykańscy, są
to zwykle ludzie stanowiący mały odsetek ogółu lu
dności St. Zjednoczonych.

Biedota amerykańska nie odbywa kosztownych
podróży po Europie, bo ją na to nie stać, musi więc
siedzieć w domu podobnie jak i biedota europejska.
Anglja ma swoje „domy pracy“, a St. Zjednoczone
mają niemniej widomy symbol „dobrobytu“.
W ten sposób prostuje błędne pojęcie o „do
brobycie“ amerykańskim sekretarz pracy w gabi
necie" prez. Coólidge% który przy każdej okazji
opowiada duby smalone o tym „powszechnym do
brobycie“, jakim pono są uszczęśliwieni ,-wszyscy“
mieszkańcy St. Zjednoczonych.
y
A Davis wie pewno znacznie więcej i o rzeczy
wistych stosunkach, jakie panują wśród amerykań
skiej klasy pracującej, gdyż badanie tych stosunków
wiąże się z jego obowiązkami urzędowymi. Wiado
mo,, że Hoover będzie kontynuował ten sam republi
kański „dobrobyt“, jakiego doświadczali robotnicy
za administracji prez. Coolidge'a...

O częstym gościu w , .Gazecie Robotniczej“
słów kilka
Policja jest naprawdę zbyt częstym gościem w
naszych lokalach. Zupełnie tak samo, jak za czasów
pruskich. Ze wszystkich stron dybią na nasze pismo.
Zniszczyć je — oto hasło dnia dzisiejszego. Wrogo
wie nasi, jak szatany szczerzą zęby na wiadomość
o każdej nowej konfiskacie pisma robotniczego.
Wczoraj znów skonfiskowano nasz organ. Dy
rekcji Policji nie podobał się artykuł p. t. „Po dru
giej stronie — Sprawa Łukaszka“. Naturalnie. Gdy
byśmy byli pisali tak, jak „Polska Zachodnia“,
wtedv owszem. Ale my chcieliśmy
przedstawić
zdanie robotnika o tej kwestji. A w Polsce zdania
własnego obecnie niewolno mieć. Więc skonfisko
wano nas.
Znamienne, że właśnie konfiskacie uległ artykuł,
o którym w mieście czytelnicy wyrażali się bardzo
pochlebnie, jako „o jedynem słusznem i trzeżwem

Vivat iusflcla!

stanowisku“. Innego zdania jest policja. Niech jej
wyjdzie na zdrowie. My i tak wrogom zdusić się nie
damy.
Pismo Dyrekcji Policji brzmi:
Zawiadomienie.
Dyrekcja Policji zawiadamia p. Romana Mo
tykę w Katowicach, ul. Teatralna 12, jako redaktora
odpowiedzialnego czasopisma p. t. „Gazeta Robo
tnicza“, w myśl art. 73 ust. 3 prawa prasowego,
że czasopismo p. t. „Gazeta Robotnicza“ Nr. 47
z dnia 2b. lutego 1929 r. zostało wskutek zarządzenia
tut. Dyrekcji Policji zajęte dnia 25 bm. z powodu
artykułu p. t. „Po drugiej stronie — Sprawa Łu
kaszka“.
Dyrektór Policji
w z.
Gebhardt.

„Powszechna radość“

Wojciech Roszkowski jest magnatem z Mianowa w powiecie Ostrów Mazowiecki. Obszarn.k
on i właściciel 800 morgów roli, zatem „rolłi.k“
sanacyjny. Pozatem zabił on niedawno swego for
nala Stanisława Krysińskiego. Ponieważ zabił, —
więc pociągnięto go do odpowiedzialności sądowej.
Sąd okręgowy w Łomże
rozpatrywał sprawę
i wydał bardzo sprawiedliwy wyrok — powtarza
my bardzo sprawiedliwy — g yż skazał o‘ sżarnika
Roszkowskiego na jeden rok więzienia, a ponieważ
mógł złożyć dwa tysiące złotych kaucji, więc zo
stał na wolności.
Na marginesie tego procesu warto zap tać, —
jak wyglądają socjaliści, którzy wiecznie krzyczą,
że sądy w Polsce są niesprawiedliwe. Przecież
Rostkowski został skazany za żalicie chłopa aż
na jeden rok więzienia.
Nie! Nie wierzę więcej bajkom o niesprawie
dliwych sądach w Polsce.
(Kc)

Z okazji 10-lecia parlamentaryzmu w Polsce mar
szałek senatu p. Szymański wygłosił mowę, gdzie
podnosił, jak to za rządów po majowych w Polsce
powszechnie wszystkim jest dobrze. Byłoby nonsen
sem sprzeczać się z tezami p. marszałka Szymańskie
go. Niech więc przemówią cyfry o bezrobotnych,
które dosadnie ilustrują,
jak ta powszechna ra
dość w kraju naszym wygląda.
Otóż 19 stycznia 1929 roku liczba bezrobotnych,
zarejestrowanych w państwowych Urzędach pośre
dnictwa pracy wynosiła 153.636 osób. Z liczby tej
uprawnionych do pobierania zasiłków było zaledwie
67.405 osób. Reszta była zdana na własne siły, na
głodowanie. Pozatem nikt chyba nie powie, że i ci,
którzy zasiłki otrzymali, mieli powód do szczegól
nej radości.

Dziewice konsystorskie

lecz czynnie wystąpi w polityce miejscowej dla utrzy
mania ciągłości walk z posłem Korfantym.
Ma on wtedy objąć naczelną redakcję „Polski
Zachodniej“ i w tym charakterze ubiegać się o
mandat do Sejmu śląskiego.
Co dó kandydatur ha wojewodę śląskiego wy
mieniają obecnie obok posła Polakiewicza gen. Dre
szera. kandydatura ta napotkała jednak ną opór
M. S. Z.
Ile w pogłoskach tych jest prawdy, trudno na
razie sprawdzić.

Nakładem „KŚI^rm Robotniczej“ w Warszawie
wyszła mała książeczka, zatytułowana „Dziewice kon
systorskie“ i zaopatrzona karykaturą autora. Karyka
tura przedstawia „Boya-mędrcab Prawdziwe jego
nazwisko „Żeleński.
Obecnie nad temi „dziewicami konsystorskimi"
odbywa się prawdziwy sąd. Kościelnicy rzucili się
na nie z całą furjąi i opętaniem. Walą w „dziewice“,
biją jeszcze więcej w Boya-mędrca.
Ozem jesl więc książeczka i dlaczego nie podoba
się kościelnikom? „Dziewice Konsystorskie“ są zbi
rem artykułów, drukowanych w „Kurierze Poran
nym“. Dotykają palącej kwestji t. zw. ślubów cywil
nych i rozwodów. Boy-mędrzec pokazał nam, jak
to bogaci nawet z Rzymem dadzą sobie radę. To wła
śnie zabolało naszych „wierzących“.
Książkę radzimy każdemu nabyć dla znakomi
tych argumentów no i świetnego języka. Do autora
zaś apelujemy, by w walce z kołtunerją nie ustawał,
lecz swem piórem Domó<rł światłu przedrzeć się w
ciemności naszego kraju. (Kc)

Żyła w skrajnej nędzy
Na cmentarzu obok kościoła parafjalnego yw
Górzycach znaleziono trupa płci żeńskiej, w którym
poznano Maciejkową Marcjannę. Wymieniona od
dłuższego czasu była upośledzoną na umyśle, gdyż
żyła w skrajnej nędzy, co niewątpliwie było powo
dem śmierci.

Ile w pogłos w ach prawdy?
„Dziennik Cieszyński“ donosi, iż w kołach sa
nacyjnych głosi si°,
owiedzią ustą
pienia p. wojewody Grażyńskiego, że i w tym wy
padku p. dr. Grażyński nie opuści Górnego Śląska,

Ile wy' redukowaliśmy euforii™
Według tymczasowychdanych Ministerstwa Skar
bu od początku kampanji cukrowej w zeszłym roku
do 31. grudnia 1928 wyprodukowaliśmy w Polsce
w 71 czynnych cukrowniach ogółem 6,375.012 q
cukru białego i 7JQ76.264 q cukru surowego I rzutu.

Kfoby wiedział, doniesie policji
22. stycznia wyszedł z domu Bożeranow Michał,
lat 17, wyznania prawosławnego, wzrostu niżej śre
dniego, szczupły, blondyn, oczy niebieskie, nad pra
wą skronią podłużna blizna, włosy krótko strzyżone,
ubrany w ciemnobronzowe palto, czarne kamasze,
spodnie i marynarkę w kratki brunatne, w czapce
uniformowej. Bożeranow posiada przy sobie legity
mację Wileńskiej Szkoły Technicznej, której to jest
uczniem V. klasy.
Dnia zaś 4. stycznia wydalił się z domu rodzi
cielskiego i dotychczas nie powrócił mieszkaniec ga
jówki Kurasze, gminy inikołajewskiej ■— Dubowski
Władysław, lat 13. Rysopis: twarz owalna, ciemnoblondyn, oczy szare, ubrany w stary kożuch, spodnie
siwe, wyrobu domowego, buty z cholewami z drew
nianymi podeszwami, czapka zniszczona
rosyjska,
włada językiem białoruskim.
Wreszcie 12. stycznia zbiegła w niewiadomym
kierunku od swych rodziców, zamieszkałych w Krasnem, powiat Mołodeczno — Krotówna Helena, lat
18, wzrostu średniego, blondynka, twarzy okrgąłej,
oczy piwne, nos i usta proporcjonalne, włosy strzy
żone, ubrana w sukienkę granatową, palto koloru
popielatego, kołnierz nieco jaśniejszy, pantofle czar*
ne, w śniegowcach. Oprócz tego zabrała ? domu je-
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den kostjum koloru siwego i granatową sukienkę.
Wymieniona zbiegła wraz ze swym narzeczonym
Kruczyńskim Janem, kapralem 10 B. O. P. w Krasnem.
Wszelkie wiadomości, któreby się przyczyniły
do odnalezienia wymienionych, należy kierować do
najbliższego Urzędu policyjnego.

Z Katowickiego
Ku uwadze byłym jeńcom francuskim.
Związek byłych jeńców wojennych i cywilnych'
podaje interesentom do wiadomości, że w najbliż
szym czasie przesyła spis byłych jeńców francuskich
do kompetentnych władz w celu dochodzenia ich
pretensji za pracę w niewoli.
Wszystkim tym byłym jeńcom, którzy do dziś
dnia nie zgłosili się w Sekretarjacie Zarządu Głó
wnego, mieszczącego się w Katowicach przy ul.
Plebiscytowej 6, poleca się to niezwłocznie uczynić.
Z papierosem w ustach,
W pokoju czeladników piekarza Raszyca Fryde
ryka w Michałkowicach wybuchł pożar, który spo
wodował czeladnik piekarski Nowak Wilhelm. Bo
wiem położył się spać z zapalonym papierosem, od
którego za tliła się poduszka, a następnie leżanka.
Pożar atoli zaraz stłumili obecni czeladnicy.
Z Centramej Targowicy w Mysłowicach.
W czasie od 18 lutego do 22 lutego br. spę
dzono na targi: buhaji 87, wołów 86, krów 771,
jałówek 93, cieląt 77, owiec 0, kóz i baranów 0,
nierogacizny 934. Ogółem 2048 zwierząt.
Targ
ożywiony. Tendencja zwyżkowa.

Z Swiętochłowickiego
Panie Sz. opamiętaj się.
W Rojcy koło Radzionkowa towarzysze nasi ze
brania wszelkie urządzają sobie na sali p. Piątka, któ
ry nie jest naszym człowiekiem. Rozumie jednak, że
z robotnika żyje, więc musi też trzymać z robotni
kiem.
,
Otóż ostatnio odbyło się tu zebranie metalow
ców. W lokalu kręciła się policja tajna i umunduro
wana. Do sali jednak nie dostała się. Pozatem jesz
cze napiętnowaliśmy w naszem piśmie fakt szpulo
wania.
Za to policjanci przed ludźmi obcymi wygrażają
się, że przyczynią się do odebrania Piątkowi kon
cesji. Narazić narzucono mu karę w kwocie 30 zło
tych za to, że w dzień wypłaty sprzedał 2 lampki
wina. Uczynił to urzędnik Sz.
To też obiecujemy sobie tym panem zająć się
bliżej. Będziemy go systematycznie demaskowali.
Narazić zaznaczamy, że widzieliśmy go nieraz grać
w karty w godzinach służbowych i pić w lokalu,
Pan ten pozatem dłuższy czas podglądał i obserwo
wał nasze organizacje i towarzyszy. Węszył komu
nizm. Ostatecznie nic nie znalazł, bo do znalezienia
nie było nic.
Panu Sz. radzimy na wszelki wypadek nie szyka
nować ani nas, ani gospodzkiego, jeżeli on odstę
puje nam lokal. Daliśmy nie takim panom radę, damy
i jemu. (Kc)

Z Tarsiogśrshiego
Z Rady gminnej Radzionków.
Przed kilku dniami odbyły się dwa posiedzenia
Rady gminnej. Wybrano nowy zarząd. Wpłynęły
dwie listy. Pierwsza osiągnęła 16 głosów, druga 12.
Wybrani zostali: Gajdas, Szylcr, Franiel, tow. Mo
lik — inwalida, ks. dr. Knosalla i Chajda. Następ
nie ustalono wysokość dodatków komunalnych do
opłat państwowych od patentów itd. a to 40 proc.
W punkcie trzecim zajmowano się wysokością
dodatku komunalnego do państwowego
podatku
gruntowego na rok 1929. Uchwalono jak w ubieg
łym roku 70 proc. a nie, jak twierdzą obywatele 100
proc. Następnie uchwalono proponowany przez Ra
dę opiekuńczą budżet dla szkoły wiejskiej w Radzion
kowie. Po wysłuchaniu sprawozdania
uchwalono
1000 złotych.
Pod koniec wniósł tow. Suchański protest na
żądanie obywateli przeciw umundurowanym urzę
dnikom z P. O. W., którzy się zjawili dnia 14. bm.

GAZETA ROBOTNICZA

Nr. 48,

Budowlarze nie przyfmufą ochłapów
W związku z podwyżką zarobków w budow
nictwie, przyznaną wyrokiem Komisji Pojednawczej
i Arbitrażowej w wysokości od 7 dć> 9 proc., ze
brania budowlarzy, odbyte w Katowicach, Pszczy
nie, Król. Hucie i Nowym Bytomiu, postanowiły po
szerokiej dyskusji wyroku nie przyjąć, gdyż czas
trwania umowy jest stanowczo za długi, podwyż
ka zaś za skromna na taki okres. Pozatem nikt
nie wierzy, by ceny za artykuły pierwszej potrze
by wstrzymano przez cały rok na dzisiejszym po
ziomie. Na zebraniach uchwalono następującą re.
zolucję.
'
„Po zastanowieniu się nad wyrokiem Komisji
Pojednawczej i Arbitrażowej w sprawie podwyżki

zarobków i po szerokiej dyskusji, zebrani wyroku
nie przyjmują, gdyż stanowi ona ochłap wobec 0
becnej drożyzny, gdzie pod pozorem walki z droi
żyzną, ceny winduje się dalej w górę, co obnża
znacznie zarobki robotnicze. Wyrok Komisji pc.
jednawczej i Arbitrażowej, regulujący zarobki na
cały rok, jest lekceważeniem interesów gospodar
czych klasy robotniczej.
Wobec tego postanawiamy przygotować s ę do
walki o słuszne postulaty klasy robotniczej. Wzy.
wamy ogół robotników zorganizowania się, by walkę, której Komisja Pojednawcza i Arbitrażowa nie
zażegnała, podjąć i przeprowadzić do zwycięskie
go końca.

w szkole III. w Radzionkowie, namawiając uczniów
szkoły dokształcającej do ćwiczenia się karabinem
itd. dołączając, że czas służby wojskowej zostanie
później skrócony. Grożono także, że który nie przy
stąpi zostanie ojcu odebrana praca i oddana temu,
którzy przystąpią. Na ten fakt są świadkowie.
Drugie posiedzenie było bardzo krótkie, ponie
waż do zaprzysiężenia nowoobranych członków Za
rządu gminnego nie stawił się ks. dr. Knosalla. Nie
wiadomo z jakich powodów, gdyż został w przepi
sanym czasie zawiadomiony. Z -tej okazji nie został
porządek dzienny wyczerpany, tylko w doniesieniach
oznajmiono, że gmina Radzionków przystąpiła jako
członek do kolumny sanitarnej w miejscu. Także
gmina wydała 50 zł. na wieniec dla śp. Pniewskiego,
który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi na torze
kolejowym. Wydział Powiatowy przyznał 8000 zł.
na kanalizację ul. Tarnogórskiej.
Zaznaczyć należy, że niestawienictwo ks. dr. Knosalli na posiedzenie naraża innych radnych na stratę
dniówek.

Mącili radiowy

Z Bielskiego
Śmierć w trybach maszyny.
W sobotę uległ nieszczęśliwemu wypadkowi w
walcowni metali w Dziedzicach robotnik Leopold
Bartopiec, lat 24, który chciał wkręcić śrubę do ło
żyska walcowego, przyczem dostał się do trybu ma
szyny i poniósł śmierć na miejscu. Winę ponosi sam
Bartoniec, gdyż do wykonania tego rodzaju pracy
nie był upoważniony. O powyższem powiadomiono
Sąd grodzki w Bielsku.
Trup nä forze kolejowym.
Również w sobotę zauważył budnik kolejowy
Jan Ruśniak na torze w Jasienicy przejechane przez
pociąg zwłoki mężczyzny, w których rozpoznał 27letniego Izydora Danela, cieślę z Bielowicka.
Jak stwierdzono, Danel powracał wieczorem z
pracy w Jaworzu, i aby sobie skrócić drogę, szedł
torem kolejowym, gdzie został przez pociąg prze
jechany. Dalsze dochodzenia prowadzi Posterunek
Policji w Jasienicy.

Z całeg Polski
Samy schroniły się przed mrozem do stajni i
Ostatnie mrozy dały się we znaki nietylko lu
dziom, ale przedewszystkiem odczuwały je dotkli
wie zwierzęta leśne. Ze wszystkich stron dochodzą
wiadomości, że zwierzęta z powodu silnego mrozu
oraz braku pożywienia podchodziły do osiedli ludz
kich, by tam zaspokoić swój głód.
O niezwykle ciekawym takim wypadku dono
szą pisma poznańskie z Dziadkowa, majętności, na
leżącej. do pp. Pruszewskich, gdzie dość pokaźne
stado saren weszło na podwórze, poezem schroniło
się w jednej ze stajen majętności. Zgłodniałem)
zwierzętami zajęto się troskliwie, a zwierzęta, nie
okazując specjalnego strachu, zostały w stajni.

Kalendarzyk zebrań
Zebrania i wiece C. Z. G.
Jejkowice — 3-go marca br. odbędzie się zebranie
członków na sali Tauzywalda o godzinie 3-ej.
Ref. tow. Płaczek.
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PEŁNA HUMORU GROTESKA Z ŻYCIA
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Wszelkie draki

CHARLOTTE ANDER

POLSKIE RADIO KATOWICE
416 m,
Środa, 27 lutego 1929.
11.56—12.10 Transmisja sygnału czasu z Obser wato rjum Astronomicznego w Warszawie, hej
nału z Wieży Marjackiej w Krakowie oraz komuni
katu lotniczo-meteorologicznego z Warszawy. 12.10
—15.45 Przerwa. 15.45—16.00 Komunikaty Polskie
go Związku Zrzeszeń Gospodarczych Woj. 51. 16.00
—17.00 Koncert z płyt gramofonowych. 17.00—17.25
Transmisja z Krakowa. Odczyt p. t. „Boje polskie
minionych stuleci: Grochów" — wygi. Gen. Dr. M,
Kukieł, Do. U. J. 17.25—17.50 Odczyt z działu
„Wykłady języka polskiego" p. t. „Typy kobiece
w twórczości doby pozytywizmu", cz. III, wygł. p.
Olga Ręgorewiczowa. 17.55—18.50 i ransmisja kon
certu popołudniowego z Warszawy. 18.50—19.10
Rozmaitości, poczem zapowiedź programu na dzień
następny. 19.10—19.35 Pogadankę z działu: „Go
spodyni śląska"- — wygł. p. Kamila Nitschowa.
19.45—19.55 Komunikaty Śląskiego Oddziału Pol
skiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.
19.56—20.00 Sygnał czasu z Obserwatorjum Astro
nomicznego w Warszawie. 20.10—21.35 Transmisja
koncertu wieczornego z Warszawy. 21.35—22.00
Transmisja literackiego wieczoru autorskiego z Wil
na. 22.00—22.30 Transmisja komunikatu lotniczo-me
teorologicznego i PAT. z Warszawy oraz komuni
kat sportowy. 22.30—23.30 7 ransmisja muzyki lek
kiej z Krakowa.
_______________

Baczność!

Towarzysze!

Baczność!

Nadzwyczajna konferencja
zarządów placówek Polskiej Partji Socjalistycznej
na Górny Śląsk odbędzie się w niedzielę, dnia
3 marca o godz. 10 w Katowicach u pana Noglika w parku Kościuszki.
Porządek dzienny:
1. Sytuacja polityczna na G. Śląsku. Ref. tow.
Czajor.
2. Obchód 1-go Maja.
- Zpowodu ważności porządku dziennego po
winni wszystkie placówki wysiać przynajmniej po
dwuch członków z każdego zarządu.
Za OKR PPS
(—) Józef Adamek
(—) Józef Dłubis
przewodniczący
sekretarz.
Baczność Amatorzy!
Dnia 3-go marca br. w Wielkiej Dąbrówce bę
dzie odegrana sztuka p. t. „Śmierć Okrzei". Począ
tek o godzinie 6-ej po poł. na sali u p. Płonki.
Amatorzy z Katowic odjeżdżają 3 bm. do W. •
Dąbrówki o godzinie 13,39, a z Siemianowic 13.25,
ponieważ w W. Dąbrówce będzie generalna próba
o godzinie 3-ej po południu.,
Przypomina się tow. tow. Jancie, Rochowi a.
kowi, Urbańskiemu, że tę rolę co grali, nadal grać
będą. Proszę o punktualne stawienie się.
K. Jaśkiewicz — kier.
Redaktor odpowiedzialny Roman Motyka, Kamień, pow. Ryonicr
Wydawca: Komitet Obwodowy PPS na O. Śląsku. — Czcionkami'
.Gazeta Robotnicza“. Drukarnia wydawn., Sp. z oąr odp., Katowice
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Prolongujemy
tylko jeszcze do środy wielki film seksualno-naukowy p, t,

wykonuje gustownie,
szybko i po umiar- kowanych cenach -

W rolach głównych

HANS IUNKERMANN
MARY KID

10 kW.

Drukarnia „Gazety Robotnicze “
Katowice, Teatralna 12.

*V?f¥▼¥“▼▼YTVTT

Życie i przyszłość
kobiety
Od czwartku, dnia 28 lutego br.
najnowszy film z ulubieńcami wszystkich jakiem! są

_ Pat & Pataebon
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