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W9chodzi raz na miesiąc. -• -
~ieobłiczalna polityka. 
Słynne już dzisiaj rozporządzenie rządowe 

o przedłużeniu czasu pracy na Górnym Śląsku było 
omawiane na łamach pism z rozmaitych punktów 
w.id~ellia. Obóz robotniczy zaprotestował jednomyśl
me l z cał:ym naciskiem. Obóz "narodowy" wpRdł 
w zachwyt. że robotnicy polscy m~.ją zapłacić -
według słusznego wyrażenia tow. Zuławskiego
p .. ~o5elowi koszta nieszczęś1i waj gry giełdowej na 
zDlzkę franka frllncuskiego. "Demc,kracja chrześci· 
jańska" odegrała 8W& podwójną rolę z takim naiw
nym oynizmem. że przestał on nawet gorszyć" a za
czął dzczerze bawić. Pod względem stosuuków Wf>

wnętrznych wszystko odbyło się poniekąd zgodnie 
z przewidzianym progrRmem. Nie zwrócono nato
miaPJ~ uwagi, iż rozponądzenie gA.binetu ministrów, 
POwZlł~te na wnio~ek p. Darowskiago, musi odbić 
si.ę ba:dzo poważnie na państwowej polityce zagra
nIczneJ. 

. Ta ostatnia traktowana jest przez p. Wł. Gr;.b
sklego bardzo i hardzo dziwnie, powiedzmy, .. po 
gospo~arsku". Na miesiąc przE'd sesją Rady Ligi 
Narodow, na półtora miesiąca przed decydującE'mi 
by~ może wypadkami wrześniowe mi całe dni upły
wa.Ją, l\. przesilenie na fotelu ministerjalnyrn prz.v 
u~. Wierzhowej trwa i trwa, jakbyśmy rozporzą.dzali 
llleograniczoDl\ popro8tu il"ośoią. CZRSll. Co gorsza zaś 
wypływają kRndydatl1ry tak dziwaczne, tak nieoczp
ki:vane, że wypada zapytać, na jakiej planecie za
mIeszkuje oasz dzielny minister skarbu. gdy wkra
c~a na teren polityki międzynarodowej. Rozporządze
me, o którym mowa w tej chwili, należy właśnie 
do takiej dziedziny zjawisk, kiedy człowiek przecie
ra oczy zdumiony i nie wie, czy jest przy zdrowych 
zmysłaoh. 

Przypomnijmy sobie niektóre fakty. Przed nie
dawnym ozasem gościliśmy u siebie tow. Alberta 
Thomasa, dyrektora Międzynarodowego Biura Pracy, 
czlo.wieka, którego z8sh]gi dla Polski przy rozstrzy
ga?~\1 sprawy Górnego Sląska zasługują na wdzięcz
nosc stałą naszego narodu. Nie brałem udziału 
w konferencjach znakomitego ucznia i przyjaoiela 
. Ja.llrps~ z ~rzed8tliwlciele.mi władz rządowych, ale 
wum z JP!JO !tst, fe wyjridżal zupełnie uspokojony co do losu, 
o.~mio,~od.oinnl'go dnia pracy tv Rzeczy?J081'0litej Polshrj, 
Kto, Jak kto, ale Polska nie zdrarlzi i nie zawiE'dziE'. 
yYiem, że 1'homas otrzymał zapewnienia miarodajne I 

1 kategoryozne. 

P. prezes Rady Ministrów kilkakrotnie składał 
równie kategoryoz. oświadczenia z trybuny sejmowej. 

W toku ostatnich narad ~Ii~dzynarodowego 
Binra Pracy delrgat Rzqdu Pol8kirgo)l. Bokal prowa
dził zupełnie słuszn'ł energiczn~( kampanh przeciwko 
wprowadzeniu dłuższego czasu robocz"go IV Niemceech; 
Polska zaangażowała się w walce rami~ przy ramie
tliu z całą klasą robotniczą. Walka odniosła pewien 
skutek: na gruncie niemieckim powstały silne tell
dencje ku zejściu z fałszywej drogi. I jakby rozmyśl
nie w tej właśnie chwili nasze rozporządzenie mi
nisLl'lrjalne daje przemysłowcom niemieckim świetną 
broń do ręki, obala kilkumiesięcznq dzialalnolić Alber
ta Thomasa, prowadzonq 10 ścisłej łq,cznośd z... delr,ąa
iem Rzq.du, Polshego. 

Jeżeli zaś dodamy jdSZCZ8, że sprawa 8-go
dzinnego dnia pracy w Polsce i naruszenia go 
w Niemczech odegrała dużą i dodatnią rolę podczas 
ostatniej Rady Ligi Narodów, będziemy mieli obraz 
pełny i llwYPl1klaiący jaskrawo całą bezprzykładną 
lekkomyślność ze stanowiska interesów Państwa 
wniosku p. Darowskiego. 

,Jiemcy były krajem, który hudził guiew opinji 
robotniczej całego świata. Dziś kr~jem takim staj e 
się Polska w momencie, gdy do Genewy zjedzie 
wódz proletarjatu angielskiego tow. Macdonald, a p. 
Herriot zależy w swej polityce od francuskiej partji 
socjalistycznej. 

W tych warunkach jakakolwiek polityka za
graniczna staje się wogóle niemożliwa. Na zachodzie 
przyzwyczajono się traktować poważnir uroczyste i ka
tegoryczne o.<wiadzenia mężó1/J stanu. Pp. Wł. Grabski, 
Skrzyński, Sokal znalpźli się w pozycji nie do po
zazdroszczenia, temhardziej, że usłużna "Rzeczpos
polita" śpieszy zakomunikować światu, że nastąpił do
piero .. "pierwszy wyłom", "0 którym pójdą następne. 

A wszystko dlatego, ~e taka była wola baronów 
przemysłowych Górnego Sląska; przed nią pochylił 
głowę interes Rzeczypospolitf'j; dla niej narażono na 
szwank naj poważniejsze problemy bytu państwowe
go w okresie może na.jtrudniejszym w polityce 
Polski niepodległej. 

Czy można znaleźć usprawiedliwienie dla kro-
ku Rady Ministrów? Z pewnością nie . 

p, Darowski źle się zasłużył Ojozyźnie. 
A prawa i potrzeby klasy robotniozej ~ 
A wzmożona propaganda komunistyczna? 

(YlŻ te rzeczy mogą obchodzić przemysłowców 
górnośląskich, którzy są zarazem nacjonali;;llfmi nie-
mieckimi.' . . . M. Niedsialko/ll"ki. 
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30-to lecie "Robotnika". 
W lipcu r. b. upłynęło lat trzydzieści jak ujrzał 

światło dzienne wychodząc z tajnej drukarni pierw
szy numer pisma robotniczego "Robotnik". 

Narod:dny "Hobotnika" to okres naj piękniejszy 
w księdze historji walki o niepodległość i wyzwo
lenie. 

Przez lat 24 śród okrutnyoh prześllidowań 
i represji, po przez kazamaty tajgi "Sybiru" - na 
stryku hańbiącym topniały te nieliczne szeregi co 
przedsi~wzieł.v ozyn tak wspaniały, wiekopomny,
ze szpalt "Robotllika" płynęła wiara w zwycięstwo, 
czystość idei i prawda, jednocześnie niosąc Ilrozę 
i jęk w szeregi wrogów. 

Rok 1918 spotyka "Robotnika" w nowej razie. 
Jako legalny już organ codzienny w,Yszł,Y z kon
spiracji, z podziemia, broni dalej sztandaru zahartowa
nego w tyloletllich bojach, broni zdob,vtej placówki 
do clni ostatnich, za wolność, za socjalizm. 

Nic dla idei nie ginie marnie! 
Wspontinajl.lC trzydziestolecie "Robotnika" za

s~łnm.y Redakcji nHobotnika" i C. K. W. w imieniu 
zorganizowanego proletarjatu pod sztandarem P.P.S. 
ja..kuajserdeczuiE'jsze życzenia dalszego rozwoju. 

],owickip O. K. B. J>. P. 8. 
Redakrja "Pobudki". 

Z SEJM\J. 
Porażka klerykalizmu. 

Podczas trzp.ciego czytania budżetu została 
nch walona nast~pująoa niezmiernie ważn l~ rezolucja 
tow. Czapióskieg-o: n8ejm wzywa Rzq,d, aby p"zez pod
w!adne 11/11 organa oraz IV poroZlbrnieJtiu z Episkopatnn 
1Uliemoiliwit ll'!lzyi>ki/mnip. ambony, religijnY('h i1/styt~~(;ji 

. luó oór/wdów dla celóu' lJolitycznych, UJ >Jzczególności za.~ 
do agi!/lI~ji uut!f1I11Jt,[wowei." 

\\1 ten sposób Sejm stwierdził, że w Polsce 
nadużywa się fl.mbony dla agitacji anlypa11stwowej. 
Sej m zerwał wresz 'fe z biernością wobec dzikiego 
rozpolit.ykowanill naszego duchowieństwa i wyraził I 

wol~ \Vi~kszości narodu, aby w imię interesów Pań
stwa, połnżono wreszcie kres nadużywaniu religji 
do celów politycznej agitacji reakcyjnej. 

. f\i\ ,tf;pnie przyjęto a.nalogiczne rezoluoje tow. 
CZIł[Jińskiego i d-ra Putka z" Wyzwolenia", wzywa
jące Rląd, a hy złożył Sejmowi sprawozdanie o .~ta
nie rokolcflIl () k01ikordat, oraz aby powiadomił komi
sję o treści pr'}jektu konkordatu. 

Przy.ir,to jeszcze rozolucję d-ra Putka aby rząd 
przeprowadził oszacowanie dóbr martwej ręki (koś
CiA I nych), celem nalożenia na nżytkowników tychże 
dóbr stosownych podatków na utrzymanie ducho
wieńst"va, niedostatecznie uposażonego. 

O te postulaty, t. j. o przedłożenie Sejmowi 
konkordatu i o uniemożliwienie agitacji politycznej 
po kościołach, sejmowy klub nasz walczył od sze
regu lat. Wreszcie większość Sejmu stanęła na stano
wisku państwowe m, nie ulękłll sif} teroru klerykal
nego i boleśnie uderzyła po klerykalnych łapach. 
Teraz chodzi tylko o czy'n: Chodzi o to, żeby te rezo
zol1.u:je nie zosta.ły mm'lw{t literCf. Chodzi O to, a by 
wola Bej mu została wykonana: 

Żądamy natychmiastowych energicznych zarzf}dzr1t 
przeciwko polityce w kościołach 1; obchodach religijnych. 

4{ldamy natyclwtia."tou·Pgo llripd,lożeuia konkonlafll. 
Zq,damy olizacowania. dó7,,. koiciell/yel!. 

Kpiny z ludzi. 
Posiadacze do spółki ze stronnictwem bogatych 

chlopów w Sejmie zniekształcili całkowicie ustawę 
o zasiłkach dla bpzrobotnyob, tak, że stała się ona 
bezuż"teezna. 

Boć danie bezrobotnemu od 20 do 350f0 zaroh
ku on l) złotych maksimum jPllO na kpiny wygląda. 

F. p. S. prze ~iw pełnomocnicłwont dla Rządu. 
Na posiedzeniu S~jll1u w dnin 15 lipca w dys

kusji Dad pełnomocnictwami wygłosił imieniem klu
bu Wyzwolenia poseł Dr. Putek ostre przemówienie. 
Imieniem P. P. S. przemawiał tow. Dr. Perl. Obaj 
mówcy wj'powiedzieli się przeciw udzielaniu rzą
dowi dalszyeh pełnomocnictw. 

\VIADOMOSCI RÓŻNE. 
W~rok uwalniajqc~ W procesie 

I{ral{owsl{itn. 
Przysięgli Ud\'ZllCili pytania o zbrodni buntu 

i rozruchu w stosunku do wszystkich oskarżonych, 
z wyjątkiem osób 6 winnych kradzif'ży. 

Wszyscy oskarżeni zostali uwolnieni nat.ych
miast. Zgromadzona publicznośc' zgotowata entuzja
st.yczną owację wychodzącym z gmaohu gądn oskar
żonym i obrońoom, obrzucając ich kwiatami. 

~atarg W przetn~śle drul{arsł{itn. 
Właściciele drukarń, nie chcą odnowić umo

wy, a przeciwnie - pragni\ obniż.vć płacę o 30% , 

Wywołnło to ostry zatarg, który dotąd nie jest roz
strzygnięty . 

J?ubliczne satnobójstwo z nędz~. 
Dnia 6 lipca na wieCH inwalidów wojennych 

we Lwowie Jan Kosa odmalował ci~żkie położenie 
inwalidów, a po skończeniu ee~nym strzałem pozba
wił się życia. 

Chjenizacja sprawiedliwości. 
Prokurator SozańRki, bion~c ndział w sprawie 

zajść listopadowyeh w Krakowie, czynił na.cisk na 
sędziów przysięgłych, ab,y się pochorowali i unie
możliwili dalsze rozprll.wy, gdyż nie jest pewien cz,) 
obecny komplet dostatecznie suI'o\.yo ukarze oskar
żonsch. 

Wprawdzia p. Sozal1.':;kiego za to odwołano, ale 
czyż to nie Jest charakterysLyczuy przyczynek do 
sądownictwa w Polsce~ 

W~ż~j tu człowieł{u. 
Nadzwyczajna Komisja Rozjemcza orzekła, że 

w W artiza wie płaca dozorcy nie może być niższa 
od 15 zh1tych miesięcznie. 

Kamienicznicy nawet tej sumy dobrowolnie nie 
chcą jeJ [Jak w ypłaca.ć. 

Strajł{ na G. Slqsl{u. 
W związku ~ przedlużC:'niel11 dnia. pracy do 

10 godzin na G. 8ląsku, st.tllt;ly wstystkie huty 
cynkowe oraz niektóre żelaznp. 

Tak to rząd kieruje spra wami bezrobocia. 
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I?rotest wolnom9ślicieli przeciw1{o odrzu= 
ceniu :przez Sejm i Senat formuł9 ślu= 

bowania dla bezw9znaniowców. 
ZA.rz~~d Gł. Stow. Wolnomyślicieli polskich 

przesłał nam list otwarty pod adresem p. prez. Woj
ciechowskiego, pp. posłów i senatoró\v, pp. marszał
ków sejmu i senatu i ogółu obywateli. 

. List ten wyraża protest przeciwko odrzuceniu 
przez Sejm i Senat form ' 1ł/ ślubowania dla bezwy
znAniowców, przy uch walaniu tekstu przysięgi dla 
wojskowych. Stow. Wolnomyślicieli polskich do
maga się od Sejmu. by przy debaoie nad ustawą 
o przysięgach w wojsku w dniu 31 lipca b. r., na
prawił Krzywdę, wyrządzoną bezwyznaniowcom i 
uchwalił tekst Ślllbowania dla bezwyznaniowców. 
List ten wskazuje, iż odrzucenie tej formuły sprzecz
ne jest z art. 111 Konstytuc.ii. 

Z ZAORANie • 
Gród w Rosji. Prasa sowiecka z dnia na dzień 

coraz bardziej alarmuje wieściami o ~bliżającej się 
klęsce głodowej. ' Wedle urzędowych źródeł nieuro
rlzaj tegoroczny wywołany jest wielkimi upałami 
i poslJchą, oraz grusowlmiem owadów. 

Średni urodzaj okazał się tylko w okręgu prze
mysłowym Mo~kwy i gllberniach środkowych. Na
tomiast wielkie obszar.y, które zawsze produkowały 
zbyt mało na wyżywienie swej ludności, orn.z--:-co 
najgorsz!ł - te, które normalnie dawały nadwyzkę 
Ul'orlzaju. przeważnie znpełnie zawiodły. . 

Cała południowo-w~chodnia połać kraJu pozba
wiona jest chleba. Astrachań, Carycyn, nie
miecki obszar oadwołdżański, Panza, Perm, .Jekate
r.vnburg i t. d. są srodze dotknięte posuchą. Rów
nież na Ukrainie, Krymie, w większej części Kau
kazll i Tmkiestanu nrodzaj jest zły. Niepokojące 
wieśvi przychodzą też z Syberji. 

Rząd sowiecki naradza się nad środkami Z8-

radczemi, zwołano na konferencję do .Moskwy orga
nizacje Czerwonego Krzyża. Tymczasem w wieln 
miejscowościach ludność ogarnia już panika. Wło
ścianie sIJr1,edają bydło i inwentarz, zaopatrując się 
w zbożp. Wskutek stra<;znyeh upałów, ćiochodzą
cyeh do 40° j wyżej, wybuchają epidemje wśród 
bydła.. . . . 

Ale z tej samej "Prawdy", zawIera,JAtce,] t.yle 
alarmujących wiadomości o grożącym R.osji g.łodzie, 
dowiadujemy się w numerze z 24/VI o WyWOZIe zbo
ża zagranicę, np. z Batuma· do Francji. \y roku 
bież. Rosja wywiosła 180 r.1i1jonów pudow zboza! Oto 
skutki dyktatury nepmanów! 

Przy sposobności przypominamy, że na podsta
wie ~ródeł bolszewickich głód w Rosji z roku 1921 
poehłonął około 1.200.000 ofiar ludzkich. Skutki 
tej katastrofy trwają po dziś dzień. Tak np . . Ko
misja opieki nad bE'zdomnymi dziećmi obliczyła, że 
dzieci takich j est w całej RO"lji 1,680,000, z któ~ych 
tylko 1-l:9 tysięcy znalazło prz.ytułek,.a 490 tysH~.cy 
otrzymuje pożywienie. Wszystko to SIeroty po ofla
raeh głodowego l'0ku. 

O zwłoki Matteottiego. Do tej pory nie odnale
;;iono zwłok zabitego. Urzędowe poszukiwania. w 
jetiorze Vico i okolicach, dokonane przez żołnierzy, 
agentów policji, oddziały straży pożarnej, przy po
mocy psó~ policyjnych. nie dały pożądanego'. wy
niku. Przynaj mniej takie jPst urz~dowe ohwIesz
ozenie. 

Ale opinja publiczna nie bardzo ufa tym urzę
dowym komunikatom. Nadsuwają się przypuszcze
nia, że rząd świadomie przemilcza rezultaty posz~
kiwań, obawiaje\c się nowego wybuchu obur~ema 
ludności. Rozlegają się tedy słuchy, że zwłoki Ma
tteottiego, odnalezione na dnie jeziora, zo-.;tały na 
rozkaz Mussoliniego zniszczone. Donoszą o tern ga
zety .. Giornale d,ItaIja" i "Avanti". 

Że te słuchy i pogłoski nie są bezpodstlI. wne, 
nie ulega najmniejszej wątpliwości. Mussolini g,r~ 
na zwłokę i spodziewa się, że wzburzenie ludnosCl 
przeciwko faszystom stopniowo wygasać będ2ie. Ale 
odnalezienie zwłok Matteottiego stanęłoby temu na 
przeszkodzie, ożywiłoby uczucie nienawiści do zbrod
niarzy i rządu, stałoby się sygnałem do nows:o~ 
wystąpień przeciw fclszystom. Do tego Mussollm 
nie ohoe dopuśoić. Boi się cienia Matteottiego, drży 
przed ofiarą swyoh zbrodni. , 

Gdy by Mussolini istotnie praguął o~n~lezć ~wło
ki .\fatteottiego, to ma chyba sposoby I .s~odkI,. ~y 
wydobyć odpowiednie zeznania od DnnllnIe.go 1 lU, 

sprawców zabójstwa. Ale śledztwo tO!;zy Sl~ cor~z 
ospalej, 7 faszystów, aresztowal1ych za, ,wspołudzlał 
w morderstwie, wypuszczono na wolnosc. Gen. ~e 
nono i Finziego na wet nie przesłuchano jeszcze, me
wiadomo wcale jaką rolę odegrał tajemniczy szpieg 
Chuzel. Dumin! oświadcza, że jest niewinny, od
ma wia zeznań, a na pytania władz śledczych ... gwiż
dze oałemi godzinami pieśni ludowe toskańskie. 

Centralny Komitet włoskiej partji soojalistycz
llej wyznaczył nagrodę 25 tys. lirów za odnalezie
nie zwłok .\latteottiego. ----

Wołn~U t Równo~t ł 8rat~utw~ ł 
Sto trzydzieśoi pięć lat upłynęło od chwili, gdy 

przyprowadzony głodem i nędzą do rozpa?zy I?d 
francuski, rozpalił żagiew rewolucji. która, mIała nIe
słychany wpływ na rozwój dziejowy ludzkości. 

W dniu 14 lipca 1789 roku robotnicy paryscy, 
w porywie rozpaczy zburzyli .~traszliwe ~ięzie~ie! 
potężną ostoję niewoli feodalnej - Basty hę. DZIen 
ten oficjalnie stał się dniem rewolucji, świętem na-
rodowym. .. 

Przemiany społeczno-polityczne Dle ogranlczalą 
się nigdy do pewnego t.vlko kraju. l .ni.~ tyl~o zre~z
tf! społeczno-polityczne. Rewoluc.le rel.lglJne ~VI ~le
ku, którym przygotował grunt kat~h~yzm, lll~w~zy
cja - znajdowały większy, lub mmeJszy oddzwIęk, 
we wszystkich krajach cywilizowanej Ell:r?py. . 

To też już w wieku X V w zachodmeJ, EuropIe 
zaszły zmiany olbrzymie, kładą!; nowe pIętno na 
ustrój s połeozno-polityczny. Sk"ończ.vł się okres pa
nowania szlachty i magnaterji, ustępując miejsca 
tak zwanemu .. oświeconemu absolutyzmowi". 

Władza królewska oparła się na armji rekru
towanej z ż:vwiołn mieszczańsko-chłopskiego. Armie 
te utrzymywały w ryzie dwory książQce i arcybisku
pie, które nigdy przedtem nie były tak zależne od 
władzy królewskiej. "Państwo to ja." - wołał Lud
wik XIV. Powołanie do armji mieszczan i chłopów, 
przeciw kr?lewiętom i szl.achcie, musiał~ wywołać 
silne dążema emancypacYJne tych właśme warstw. 

Jednocześnie już w wieku XV i następnych, 
szczeJólnie w krajach mających dostęp do morza, 
silnie zaczyna się rozwijać przemysł. Po za grani
cami miast, uciekając w ten sposób od więzów ce
chowych, powstajf\ warsztaty, począt,ki pó~nie)szy~h 
potężnych fabryk, opl\fte na pracy nUJemneJ, me WIe-
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le zresztą róźni<\cej się od niewolnictwa. "Jiema ta\ll 
już odrobiny patryarchalnego stosunku majstra. ju
ki panował w ceohach do czeladnika i terminatora. 
,J est zaląże k no wej formy niewoli najemnej. 

Wraz z rozwojem przemysłu rękodzielniczego, 
podąża i rozwój nauki. Szczególnie nauki ścisłe
fizyka i chemja-robią olhrzymie postępy. Rozwój 
tych nauk wJ'wołuje pot ężny wzrost wolno-myśli
cielstwa. Wybuch francuskiej rewolucji poprzedzają 
tacy jej siewcy jak: Monteskju8z, Wolter lub Husso, I 

który woła: ,,( złowiek rodzi się wolnym, a wszędzie I 
znajduje się w kajdanach". Niewola pochodzi z nie
równości ludzi, opartej na prawie własności". 

Nowe hasła rzucane w masy, miały grunt po
datn.v. Długi{' wojny wyniszczyły kraj i strarb. 
Rozchody więoej niż dwukrotnie przechodzHy do
chody. Wzrastały długi, wzrastały podatki, które 
płacili najubożsi, gdyż szlaohta i kler byli z tego 
obowiązku wyłączeni. Hosła nędza. Lud coraz ozęś
ciej oiągnął pod pałao królewski wołając-"chleba"~ 

W tym właśnie Gzasie po drugiej stronie ooeanu 
wybl1eha rewolucja przeciw Anglji. )J'owe państwo 
pr~ybierające nazwę Stanów Zjednoczonych Półnoo-
1Hl.J Ameryki, ogłasza słynną swoją" Deklarację Nie
podległości". We Francji, która pomagała powsta
niu kolonji amerykańskich przeciw Anglji-wywar
lo to olbrzymie wrażenie. 

Na tym tle zwołan& przez króla Stany, ogła
s~ają się za Zgromadzenie Narodowe. Lud paryski 
przyjmuje to z entuzjazmem. Co godzina prawie
jak mówi historyk - pojawiała się nowa broszura 
polityczna. Do tłumów na nlicach przemawiali tacy 
jak pemulę, lnh Manlt, ognistemi mowami podnie
cając wrzenie, które objęło jak w każdej podobnej 
chwili, nawet wojsko. 

Sprowadzenie do Paryża 55,000 wojska w celu 
stłumienia wrZf'uia, było tą iskrą wybuchową. Lud 
rzuca się na arsenał Inwalidów, zbroi 8i~, uderza na 
Bastylię i burzy. Gdy królowi o tern doniesiono
zawołał: "Ależ to kompletny bunt"! Odpowiedziano 
mu: "Nie panie, to rewolucja". 

'rak, to była rewoluoja, w której on Ludwik 
Capet, w dnin 21 stycznia 1793 roku, musiał poło
żyć głowę na gilotynie. Rewoluoja, w ogniu której 
ukutą została ~ Deklaracja Praw Człowieka i Oby
watela"; deklaracja, która stała się motorem odro
dzenia Francji. potężną dźwignią ludzkości. Rewolu
cja, która wysunr.ła Francję na czoło narodów świata. 

Prawda, wielkie prawdy rewolucji, zaćmiły na
stępnie rnch.v kontrrewoluoyjne. Pracowały topory 
katowski/". Rf'akcja m' oHa się na twórcaoh rewo
lncji. Nie zgasły jednak potężne pochodnie postępu. 
jakie zapalił lud .franouski. PaJą się_ Błyszczą jak 
~wiazdy w mrokach największej nawet reakcji. 
Swiat idzie kn nim, w życie je. wprowadza. I 

Może dla niektórych zbyt powolnie. - Zycie jednak 
ma swoje stateczne choć niezłomne prawa. 

KRONIKA OKRĘGU. 
T ow. poseł LQdwik Skoziński wystosował do 

ministra kolei poniższe interpelacje: 

We wsi Wola Hnciborowska gm. Sójki pow. 
Kutnowskiego, obok której bnduje się nowa linja 
kolejowa Kutno-Płock, w pai:dzierOlku 1920 r. od 

-----------------------------------------
iskier parowoziku zapaliły się zabudowania gospu
darcze należące do następującyoh obywateli: ,Józefa 
Stroińskiego, [i'ranciszka Kazimierskiego, I~wy Ma
tusiak, Franciszka Tomozyka i Stanisława I<Iimee
kiego. Spalily się doszczętnie domy mieszkallle, 
przybudówki, stodółki i oały inwentarz, li miesz
kańcy tych ztlbudowań sami led wo uszli z życiem. 

Pokrzywdzeni obywatele po tym zniszczeniu 
ich mienia otrzymali ohwilową zapomogę od Dyrek· 
cji Kolei. Wszystkie ich starania w kierunkn otrzy
mania odszkodowania za poniesione straty pozosta
ły bez odpowiedzi. Szukająoych pomocy pogorzelców 
odsyła się od urzędu do urz~du jakgdyby naigry
wając się z krzywdy ludzkiej. Obywatele ci miesz
kają obecnie w skleconych ziemiankach w wodzie 
i chłodzie, dzieci ich chorują i umierają z powod\1 
karygodnego lekceważenia ich krzywdy przt'z od
powif'dzial ne czynniki. 

Dyrekcja Budowy Kolei nie czuje się winną 
tego pożaru, a 'row. Robót Inżynieryjnych VI' Poz
naniu, które buduje tę !inję kolejową, również w87.el
kiemi sposohami zrzuoa z siebie odpowiedzial
ność i nie ohcę zaplacić włościaoom za spaloM za
budowania gospodarcze i inwf'ntarz, pomimo że za
budowania zostały spalone dlatego, że 'row. Robót 
T nżynieryjnyeh nie zachowało należytych ostrożności 
przy hudowie linji kolejowej. 

Poszkodowani włościanie już cztery lata k ola
czą do Dyrekcji budowy kolei i zrozpaczeni obojęt
nością i lekceważeniem ich cierpień i poniewierką 
zaczynają wątpić w sprawiedliwość i praworządność 
czynników rządowyoh w naszym państwie. 

Dyrekcja Budowy Kolei i Tow. Hobót Inżynie
ryjnych w Poznaniu prowadzą między sobą spór kto 
ma zapłacić za szkody wyrządzone przez pożar, 
a włościanie tymczasem ze swoimi rodzinami ska
zl\ni na okropne cierpienia, jak thyczne tak i mo
ralne. St1tn laki nadal trv,l\ć nie moie, bo jest nie 
do zniesienia. Są przecież wyrllźof' pr~episy pl'aw
ne jak to Ogólna Ustawa o l{olf'j:H~h Zelaznych -
obowiązująca w państwie Polsk im. oraz" Prawo Cy
wtlne w Królestwie Polskim", które nakazują wy
nagTodzić poszkodowanych. Dlaczego Dyrekcja Bu
dowy Kolet i Tow. Robót 1nżynieryjnych lekcewa
żą sohie te przepisy? Dlaczego U.vrekoju. Hndowy 
Kolei wyszukuje coraz to nowe ::-:ztuozne sposoby, 
za pomocą których nie chce zapłacić poszkodowa
nym włościanom, luh d!Bczego flyrekcja nie chcąc 
sama płacić, nie Zllll1si Tow. ({obót Inżynieryjnych 
by zapłaciło włośoianom, TowHrz.ystwo bowiem jest 
bezpośrednim sprawcą tego nieszczęścia i tych 
krzywd i cierpień .iakie ponieśli zniszczeni pożarem 
włościanie wsi \Vola Hnoibol'owska~ 

Prz~·.irnll.iąc pod uwagp' powyższe, zwracamy 
się do p. Ministra z zapytaniem: 

1) czy Panu Ministrowi wiadomą jest krzywda 
dotkniętych przez pożar od isk ry pamWOZ\1 gospo
darzy wsi Wola Raciborowska, a jeśli kJ'hywda tli. 
wiadnmą jest to 2) czem\1 on llit czterech organy 
p. Mi listrowi podlf'głe nie llcz~· nił.\· nlC aby krzyw
dę w)ościanom wyrządzoną naprawić bądź zmusić 
kogo należy do naprawieni/f> 

Czyś JUZ zaprenumerował "Pobudkę"? 
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Od lat dwóch w łJowiozu jj;;tnieje Rozlewnia 
wódek pod fir'11:l, p. ~1iklllińslde.i, która otrzymała od 
Ministerstwa skarbu koncesję. 

Pani M. kobieta zdrowa w ~;jle wiekn, pod ob- I 

no wdowa po adwokacie! a znajomym marszałka 
Trąmpczyńskiego. urzędnikn zmarłym dość dawno, 
elegancka, zalotna ... naturAlnie i nie głupia całą siłą I 

starała się o koncf\Sję, któr& otrzymała. 
W czasie tym cały legjon inwalidów robił po

dobne stflranhl. lecz wszystko n~próżno-zwyci'ężyło 
przysłowie "gdzie djabeł nia moźf', tam babę pośle". 
Bo cóż znaczy wyehudła twarz i obdarta odzież in
walidy wohec wymalowanej damy w jedwabiach 
przed ohliozem nrzędników skarbowych. 

Mając już k()nces.i~ w ręku p. M. postanowiła 
by nic nie robić i dobrze ~yć, wydzIerżawiła kon
oesję kupcom, którr,y rozlewnię wódek uruchomili. 
A pani M. otrzymuje sowite procenta, ma mo~ność 
bawić się, rzucają.c pif'nil\dze na lewo i prawo. 

Wszystko byłoby w "porządku" gdyby nie 
fakt, że p. M. pokłóciła się ze wspólnikami, twier- ' 
dząc, że otrzymywane przez nią. procenta są zbyt 
małe, ~dyż od stycznia do czerW08 otrzymała tylko 
14 miljardów mlm-k, leor. i wspólnicy nie w ciemię 
bici, chca zarabiać nt!' mniej niż p. M.. wobec 
cz~go pomiędzy p. M. i wspólnikami pp. Zwierz
ohowskim, Dr. IIilerf'm, Daabem i Kędzierzawskim 
wywiązał się zatarg, mający się skończyć w sądzie. 

Pani M. chce wvrzncić finansistów, a ci nie 
chcą jej wpuszczać do rozlewni, na skutek czego 
rozlewnia kilka tygodni była zamkniętą, a robotni
cy pozbawieni pracy. 

Zdawałoby się, że .irst to sprawa, którą się 
bliże.i nie warto za.j mować, jednak i'lpójrzmy nieco 
głęhiej. 

Inwalida chcący otrzymać konce8ję, słyszy od
powied~: "nie macie pieniędzy, do uruchomienia 
rozlewni winien być kapitał". A jednak jak widzi
my różnorodni pasorzyoi choć mają pieniądze, od
stępll.i~ konces.lę innym spekulantom, sami Z9Ś trwo
nią sumy h"kko nahyte kosztem ofiar wo.iny, które 
ooraz ez~qciej z głodu i nędzy rozsta.ią się z życip.m. 
lub wyciągają rękę pod m.urami domów po jałmużnę. 

To si~ dzieje wówczas, gdy ludzie nie mająoy 
nic wspólnego z odbudową ojczS'zny, nie rzadko 
nl\wet do niej wr.lgo usposobieni, tuczą się jej kosz
tem na koncesjach państwowych w czem im Mini
sterstwo Skarbu llsłużnie pomaga. 

Tak kawalerzy "Virtuti Militari" i "Krzyży Wa
lecznych"! Dla Wal! drzwi zamknięte, wyście dziady, 
"Bolszewicy", przeto precz od żłobu, zaczekaj cif', aż 
spadnie ochłap z paskarsldego stołu w postaci nlicz
nej sprzedaży papierosów lub coś podobnego, po
ważniejsze koncesje są dla protegowanych dam 
i panów. 

Inwalida ochotnik 1920 r. 

Jeszcze o młynie Szleifera w Kut
nie słów kilka prawdy. 

:-\otatką o młynie Szlei fen umieszczoną w JW 3 
"Pobudki" uczuli się obrażeni: meohanik Dusio i nad
młynarz Gerc, podejr~ewając o napisanie poprzed
nirj wzmianki tow. Karpińskiego. 

Ponięważ "Panowie" ci jednocześnie rozsiewali 
pogłoskę, że sprawę skierują na drog~ sądową dla u-

łatwif'nia im tego, publicznie Rtwierdzam, że autorem 
wzmiankowanej wyżej notatki byłem niżej podpisany. 

Do tej sprawy dorzucę jeszcze garść szczegółów 
o tyeh obraźliwych "panach": . 

Robotnicy długo i to bardzo. długo będą pamię
tać niecnA zachowanie się w czasie lokautu pp. Ger
ea t DUf~io, których robotnicy pop!era.li ~ ciągu 1 ł 
rokn w walce o należne im płace I dZIękI t.v1ko po
paroiu robotników otrzymywl'lli płaoę w tej wyso
kości, a oni odwdzięczyH si~ im za to w ten spo
sóh, że przyozynili się w dużej mierze d~ zloka.u.ty
zowania robotników, przez sprowadzame SWOIch 
znaiomych do pracy nf!. miejsce zlokantyzo~~n.yc~. 
A lriedy pewnego razu robotnicy starzv. ZW~OClll s~ę 
do nowoprzyjętych. protegowanych Dmna, azeby Dle 
chodzili do pracy, gdyż ich właścic~eJ zlok~uty:z(~
wa.ł mechanik Dusio miał czelnosc powIedzlec: 
ch~dźcie do roboty, co ioh się boicie'?". 

" A ja "pa.nie" me~bani~n pov:iem t.vlko: ~e cho
ciaż tyle się zasłużył~s ?Zlelfer?Wl, dopom ".gaJt\c mu 
do wyrzucenia robotlllkow, to .lednak Szlelfer, p.rę
dzej czy później nie inn!\ miarę do "pana", Jak 
i do kolegi Gerca, zastosu,)e. 

Janiak. 
Kutno, 25 lipca 1924 r. 

Pan Bielawski bije. 
Donoszą nam z m!\jątkn Bielica powiatu. 8ocha~ 

czewskiego, że buchalter tegoż. mft;iątk.u p. !1łel.awsk? 
Z niewiadomej przyczyny nieml~oslerme 1>ob~ł slOstrę 
ordynarjusza Władysława Ma.Jchera, a kIedy. ten 
stanął w obronie swojej siostry t? za karę MaJche
rowi została wstrzymana ordynar,lR. 

Podobno sprawa pobioia znajduje się na wo
kandzie są<iowej. ciekawi jesteśmy czy sąd oduczy 
p. Bielawskiego znęo~ni.a się .nad ..1u.dem rolnym. 
My ze swej strony ZajmIemy Się bl1zeJ tym panem. 

w Życ linie magistrat przystąpił. do wJ~r?
kowania i zadrzewienia ulicy TylneJ Jednoczesme... 
zmieniająo jej nazwę na Piękną. 

\:Tiejscowi obywatele widząc starania mag!
stratu o rozwój miasta, nie szczędzą na cel powyz-
szy funduszów. . ..' 

Jednocześnie p. Z. SędkiewlCz ZObowlązał ,SIę 
wypjacić 2000 złotych na budowę do~u dla starcow. 

Jakżeż jest inaczej w inny0h mIastach. 

Miitch T. U. R. Kutno contra Hakuch 
Żychlin z wynikiem 3-1 korzyść ~. U. R. 

Dnia 24 lipca rozegrany został match fo.otba
lowy między drnzynami r. U. R. i. Hakuch. W plerw
szyoh minutach gry ostre natarcie Hauknllnc~a ~a 
bramkę T. U. R., lecz po 10 minutach syt~a~Ja SIę 
zmienia. T. U. R. staje się panem sytuacJI l tylko 
dzięki błędowi bramkarza Hakuch uzyskuje gola. 

Do przerwy 0-1 Hakuch. .. 
Po przerwie sytuacja zmienia się wldocz!lIe 

przewagą rr. U. R, któren w przeciągu 25 m. zdo-
bywa 3 bram~i.. .' . ). 

Na wyrózmeme zasługuJą gracze T. U. R: f.lze-
kwa::>, Celkowski, Lonkwis, bramkarz w drllg1eJ po
łowi.e gry doskonały, z ?akuauchn dobrzy: prawy 
obrti ńca, środek pomocy I bramkarz. 

Sędziował Popow. 



6. p O B U D K A Nt 4. 

Z ŻYCIA PARTJI. 
Kutno. 

Około godziny 11 rau() zl'brało się grono tow. 
z T. U. R. w Dobrzelinie na dworcu w Kutnie, cze
kając na przyjazd tow. posła Śledzińskiego. Stamt<l;d 
udano ilię razem do lokalu Komitetu P.P.S., pOCZf'm 
z przfJd lokalu Komitetu ruszono wspólnym pocho
dem do sali kina. na konferencję powiatową. Konfe
ferencję otworzył tow. Janiak referowałł obszernie 
tow. poseł Śledzlńsltl. Następnie odby się wiec I 

na Rynku obok magistratu. Rezolucję C.K.W. przy- I 

jęto glosami wszystkich obecnyoh, z wyjątkiem gar
stki awanturników komunistyoznych, którzy od po
czątku wiecu urządzali podczas przemówień dzikie 
wycie . Z wiecu udano się ze śpiewem pod lokal 
partyjny, gdzie przemawiało jeszcze kilku towarzy
szów; tu juz przemówienia odbywały się w spokoju, 
nie było pijanych napastników komunistycznych, 
którzy za pienil\dze moskiewskie starają się rozbić 
wiece robotnicze. 

Łowicz. 

Dzień propagandy na rzecz P. P. S. wypadł 
u nas uroczyście i poważnie. Imponująca, jak na 
Łowioz, liozba słuchaczów wysłuchała w skupieniu 
przemówienia to warz. Jana Pokorsklego o działal
ności i celach P. P. S., poozem uchwalono rezolucję 
C. K. W. P. P. S. 

Po towarzyszu Pokorskim zabrał głos gospo
darz ze Złakowa ob. Jan Golis, który odzwierciadlił 
działaczów objeno-piasta, oraz wzywał chłopów do 
współpracy z robotnikami i do orgnizowania. się do I 
wspólnej walki z kapitalistami i ohszarnikami. 

Na zakończenie zabrał głos powtórnie tow. Po
korski, wzywając zebranych do jaknajliczniejszego 
zapisywania się do klasowych organizaoji robot
niczych. 

Wiec zakończono okrzykami na czeŚĆ P.P.S . 

Z Sochaczewa. 
Dnia 13 li pea odbył się potężny wiec P. P. S., 

na którym przemawiała tow. Sochacka i in. toV\:. 
~liejseowlł kołtllnerja chciała sprow()kować 

zebrane na rJokn masy robotnicze, posyłaj1lc dIn t,p
gil ef'lll strażaka by ten podczas przemó,,\'ień hit w 
dzwollf'k pożarny (pożaru nigdzie nie było) lecz po 
otrzym ii oill nale-lJ.v\ej odprawy strażak jak niepYRz.
ny musiał ode~ść i tylko dzięki energji i rozwadze 
naszych towarzyszy spokój nie został zakłócony, 
a ileby było z pp. z Endecji. 

~~~~~&~~;~~' . <~~~~~~~M~ ~~.~~~~~~,-~ i;~~~~~~~~~ 

I CZYTELNIKU III I 
~ ~ 
~ odnowiłeś prenumeratę ~ 
~ na kwartał trzeci. ' I 

zamów tez. 
dla swego znajomego 

~oo~~~~~~~~~·~'~:H!jf'~.&<1~~~~ 
~~~~~~~~~~~.tgyr.~~~,,,~~.~~~ 

-
Łowicki O. K. R. P. P. s. 

posiada na składzie 

afisze na wiec P. P. S. do rozlepiania, nadające 
się dla każdej miejscowości. Nabywać można po 
6 groszy za sztukę w Łowickim O. K. R. P. P. S_ 

LE fi 
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~ POPIERAJCIE PRACĘ INWALIOOW! ~ 
~ ~ 

! li zk q!lIJ ' rni Ob (din i 
~ przy Związku Inwalidów Wojennych ~ 
~ to łOwiczu, ul. Podrzeczna H9 13. m 
m Przyjmuje obstalunki i reperacje obuwia męskiego, damskiego i dziecinnego od naiwykwintniejszJch do najskromnicjslych fasonów. $ 
~ Ceny 10% niższe od cen rynkowych. Wykonanie solidne. l:J 
m Duzy wybór skór pierwszorzędnyoh fahry k na składzie. m 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

m<z:&C__ ----------------__ ADRES REDAKCJI i ADMINISTRACJI: II Prenumerata z przesyłką kwartalnie 60 groszy. 
Łowicz, ul. Koński Targ Nr. 4. Skrzynka pocztowa Nr. 52. I Cena ogłoszeń: za całą stronicę 50 z-ł'.. '1 8tr. 25 zł .• ' / , str. 13 z-ł'.. 

Re d a kcja otwarŁa: wtorki i czwartki od godziny 17 do 18. '/R "tr. 7 zł.. ",Ii str. 4 zł.. najmn ie jsze ogłoszenie 2 zł. 
......... ~~ - ._~ p 

Rękopisó w redakcja nie zwrac a; listy i wiadomości nie opatrzone sprawoLalnym podpis em i dokładnym adresem nie są brane pod uw · gę. 

Redaktor: Stefan Obrzydowski. Wydawca: Łowicki O. K. R. P. P. S. 

Drukarnia Polska W. Zielińskiego w Skierniewicach. Telefon.:40. 
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