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. ~d dnia dzisiejszego wychodzić będzie "Łodzianin" pod nowlt
,redakcją. w zmienionym formacie i w zwiększonej znacznie objętości.
Zdajemy sobie -dokładnie sprawę; że 1JŁodzianin", będąc małym pi sm'em ,tygodniowym, nie może spełnić tych obowiązków, jakie ciążą
na robotniczym piśmie socjalistycznym w mieście fabrycznym. 00ło!ymy · jednak starań, by ·pismo nasze było trybuną, z której przynalmniej raz na tydzień będziemy mogli poinformować czytelników
o wypadkach, dotyczących przedewszystkiem klasy robotniczej
Łodzi. . Będąc pismem P. P. 5 .. "Łodzianin" moźe być tylko organem robotników zorganizowanych w ' naszej partji. O. K. R. jest
przekonany, że og~ł towarzyszów i towarzyszek powita z zadQwo~
leniem powiększenie "Łodzianina", i że spełni wobec niego swój
obowiązek. "Łodzianin" musi się znaleść w rękach każdego tawa ..
rly$~a, -- od ogółu towarzyszy zależy dzień, w którym b~dziemy
mogli znowu powiększyć nŁOdz.ianina" i zmienić go Z; tygodnika na
pi~mo .codzienne.
, ' . Mimo J;mian i l.większ~mych I tym znacznie kosztów wydawniet~a. cena ,.Łodzianina" zmianie nie ulega . . Towarzysze j Towa~
rzySl'ki f ,.ŁQdzjanin·.' jest Wasza włltsno/ ci,ą. W~Slll mówl1ic~ zastepcft
Waszych interesów. Pamiętajcie, te będzie on takim. jakim będzie
W~~ze o niego staranie.
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Lecz przestrzega jej bez·
względnie, gdy idzit: o lwnkordat,
gdy zatem idzie o interesy kościoła i kl'e ru.
A jednak praca pana Stanisława
Grabskiego nad konkordatem nie
może pozostać talemllicą. Zbyt powa:tne sprawy wchodzą tu w grę,
by rząd mógł nadal trwać w swym
uporze - milczenia.
.By pojąć powagę sprawJ, wystarczy zwrócić uwagę na istotę samego konkordatu. Z nauki prawa
kanonicznego jest wiadome1l1, że konkordat może być traktowany albo
jako przywilej, !Jadany państwu
przez: kościół (teorja przywileju), lub
jako prawo, nadane jednostronnie
kościołowi przez państwo (teorja
legalna), albo też jako umowa·, ldórą
dwa czynniki samui~tnic i w swoim
zakresie normują wzajemnie swoje
sto~ut11\i lIa zas:.ldzie rownorzędności
czyli koordynacji (teorja umm'fua).
Teolia pierwsza. te~rja przywileju 1 jest zgodna z duchem i poglądem kościoła katolickiego, który kieru~ się z3patrywal1iem. ze kościół
jest organizacją społeczną wyższą
nii pailstwo, że 'prawo kościelne iest
wyis'M. i silniejsze, niż wszelkie pra~

Ikonkordat
władza

jest

kościelna

tylko

łaską.

wyświadcza

którą
pań-

panstwem a. koś~
dołem, niesłuszna i dla panstwa, dla
jego powagi i suweren.noŚci szkodU.
W3, · a jako "umowa" jest . wrogą
samemu pojęciu umowy, albowiem
konkordaty bywają zawsze zrywane
jednostronnie a bez żadnych skuŁ3
ków, jakie się zwykle rodzą z jedno~
stronnie zrywanych umów. które
przecież obowiązywać muszą obie
strony· i tylko przez zgodną wolę
stron obu mogą ulec wypowiedzeniu.
Konkordatu między państwem
I a kościołem nie można i z tego powodu uważać za umowę, że państwo
zawierać może nazewnątrz tylko urnowy o charakterze międzynarodowym, ,
konkordatu zaś lI'ie możnCl absolutnie
uważać za umowę międzynarodową,
nic można go uważać za akt między- .
narodowy j z tego 9łusznegu powodu, albowiem konkordat nie jest
umową
między p a ń s t w· e m
a p a ń s t w e m i ponieważ nie
reguluje on stosunków prawnycb
obywateli d w u p a ń s t w umow..
nych. lecz tylko stosunki obywatell jednego państwa. tego tylko
pańs. 'La. ktĆtlt: " prowadza lmtlkmda
w tycie.
Mjmo to jednakże kościół stoi

promhm

między

~~e:a~~w~:::o~~~j~ Pj?s~il~~d;~~~:

wane ko$cielną nauką o państwje,
uzasadnioną teokrat)'cznie, (t. zn. że

·spro·"'Ie'konkordalu Zlt'O'tl1kanem l~~:~~ ::fc~!~~g~i~m~~:ć-ż~~nd1~~ ~~;~j) ;:ń~~~~ej~~. s~~:~t~~a p;~et.
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czasu y~Lady między rząct~~ pols!~1m kować 1 słuchać prawa kościelnego, wywodząca się nie tylko z pisma święPolska zawrze w ' krótkim czasIe a papl~ze.m. O . tych p){tr?ktacjach że wobec kóściołti państwo własnej tego, ale. i z filozofji greckiej, uznaje~
U~?wę z Ko~cl0łc;rn kałQlickim, kto# rząd me InformUje społ~~.ęnstwa, .0 . woti' mieć nie moze.
_
że porządek tego świata, więc katla.' to umowa · ureguluje stosunek ty.ch ll~dadach rzą~ ł , t~ uparCIe
Reakcją państwa przeciw tej za- dego państwa, jest stworzony ' nie
prawny Rzeczypo~politej do kościoła m,lmo, z~ klub posłow
st..~ch do- . chłanności kościoła, przeciw tej prze. przez ludzi, lecz Jprzez Boga, j że
kałoJłckjego. a racżęj ltprawnienia m~ga ~Ię stale, ?y ~ L . . p<?u~fo~l11o. wadze kościoła nad paristwe-m, jest państwo każde jest organizacją, któobywateli polskich, wyznania rzym- wa~ seJm, o ,treśCI l<q'dtłorda:u J ~ Jego teorja 'druga, teorja legalna, która rej królem jest Chrystus. Państwo
skoukatolickiego \V swojej własnej postano\~lentacl!. Głosy naszych ,To~ jest najzupełniejszem przedwieństwtm jest ziemskie i kościelne, niebieskie.
Ojczyźnie.
.słów. są jednakze dotychczas glosam~ kanonicznej teorji przywilE:ju, \ved- Jeżeli panstwo ziemskie (civitas. terrena)
J . Umowa między państwem a koś- woł~Jących na Pu~zczYt'lPan ,Grabski ług której na terenie państwa może -mówi św. Augustyn dąży tylko
cfOłem nazywa się konkordatem b?\V~em utrz~~u!e sta~e,. z~. rzą~ obowiązywa~ tylko prawo. będące do szczęścia doczesnego, nie jest ono
i rzecz oczywista, że jako kontrakt ~lC J~st O?Owląza J 'j udzteł~ć.se}mo~ł dziełem wyłącznej państwowej wła- pa.ństwem Bożem, ale państwem dj.a.
między dwoma tak poważnemi orga- Z~d~l) ch " tnf~rn:aCJ I ~. /w_~korda~l~! dzy prawod~wczej, ~c zate~m kon~ bła (civitas diabolO. Jeżeli zaś pań.
nizacjąmi, posiada i dla kościoła i dla zam~ me .będzle m~sla . ~. z€dłozy.c kordat moze obowlązywac w gra~ stwo nie chce odpaść od Boga. musi
państwa znaczenie pierwszorzędne.
go Sej010Wl do ~atwle:dzet1~a...
.
nicach państwa tylko jako usta= służyć kościołowi. popierając swe
Konkordat dotyka naj;stołniej-.
P~n GrabskI. moze. mlec raCJę, wa państwowa, wydana przez. pań= 5tanowisko mocą praw boskich, kośszych interesów obywateli państwa ze takIego obowlązku mema, ale to stwo.
dół musi dążyć do opanowana
i samej powagi państwa ' i dlatego właśnie uporc~ywc utrzy.my,wanie się
Podczas kiedy obie te' teorje są państwa świeckiego.
kwestja, jaką jest ta umowa w swej na pu~kcte" ~-e'g~ I1pra\~n1.eł1la. charak-.. objawem zdecydow3ne} walki kościo~
Jakimi środkami dąży · kościół
treści milsi być przedmiotem uwagi teryzUj.e }osadnt~ . Zat~llal rządl,J, b,Y ła i pailsh",a o władzę, teorja trzecia, do _ t~go celu, powiemy w artykule
j troski wszystkich obywateli pari. konl~ol dat był .tajemru.cą wobe< sel ~, trorja umowna, jest wynil{iem kom - następnym.
5~~ apru~ws~~kiem ~My r~ mu l s~kaens~a I ~ POS~MĆ
======~~~f~~=~~~~~~
~"~~~'~-=~~=~==-~'"~=~~~~_~~~±~~~
botniezej. Kościół katolicki jest sejm przed fakt(,l11 dekonanym.
w Polsce kościołem panującym, słuJezeli szło \V r. 1920 o spr,nvy
ty, wzgJędn1e służyć musi Rzeczy- wojskowe, które wymagają tajemnicy
pospolitej, a raczej tym je.i sferom, bezwarunkowej, by nie dos Łały się
które 'państwem rządzą. Konkordat do wiadomości nieprzyjaciela , rzącl
SprzYlnierzeńcy lTIożnych.
może stać się ciężarem ogromnym, nie trwał tak stauowczo przy wilczenarzuconym sferom ubogim, przywi- niu, ·- owszem, Ucząc sh~ z nastro- ,
W nadchcd :l ~cym mie siącu marcu, jak żywiol zawładnął, w krótkIm grud~
niespełna
za mieshi\,c, oczekuje klaf't; ro - niowym okretlie s trajku powszechnego.
Je.iem kościoła i krzywdą państwa jem społeczeństwa zaniepokojonego,
t>wiatem pracy w .ł':' odzi. - niczem zaś
botniczą nowy decydu ,iący moment wal i narz(~~liem reakcji przeciw wolnośc1 uważał za swój obowiązek poinIorki o swoj byt, - w tym bowiem c zasie grom lub hłyskawica wstrząsnął podstaLudn. J dlatego w pierwszym rzędzie tllO\yać przywódców stronnictw poli - końc7;Y sie okres obowiązującej umowy wami zapatrz on~go w swą potęgę kap!proletarjat polski musi zająć się spra- tycwych o zamierzeniach strate- w przemyśle włókienniczym , zawartej talu!
wą konkordatu Polski z Rzymem, by gicznych kierownictwa ' armji,
nic · przez przedstawicieli klasy robotniczej i
To też. mimo zapowiedzi, że nic
uchronić siebie i Rzeczpospolitą przed krył' nawet tajemnicy~
dotyczącej "Lewiatana", na mocy orzeczenia komi~ dal~ nie mogą. że przemysłowi .. naszemu",
.
"polskiemu" grozi ruina, źe wyrównawskutkami reakcyjnej polityki . kleru, przesuwania armji i jej częsci. \V tych sji Arbitrazowej.
Dwa miesiące minęło od chwili c ze ządania robotnicze wstrząsną niemal
popieranego przez gnębicieli ludu sprawach wojskowych, które powi.nny
kiedy klasa robotnicza zgodnym i impo- "podstawaml gospodarczymi państwa" i .
pracującego.
być zamknięte na dziesięć pieczęci,
nującym
wysiłkiem
zadokumentowała
dlatego mówić o nich z przedstawicielaW. sprawie konl<.9rdatu Polski rząd tajemnicy wob~ sejmowych rozzuchwalonemu światu burźuazji swą mi robotniczymi nie mogą. - pod wpły
z Rzymem tocził Się od długiego ugrupówaii politycznych nie prze.. zdecydowaną moc, przez wysiłek, który wem żywiołowej akcji proletarjatu. żmie,!
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nili nagle i 7Roła ~wą taktykę - zaczęli
z robotnikami rozmaWlac, zgodzili flię
łapczywie na arbitraż i przyjęli wynik
bez zastrzeżen!
W oficjalnym zaś, wydawanym przez
siebie "Przeglądzie gospodarczym, ze
znamiennym akcentem podkreślili, mówiąc o ostatnim strajku włókienniczym,
że cechowały go zgoła odmienne objawy:
Zdecydowania bezwzględnego i
tętna działania, mimo proklamowania
lirO przez jeden tylko związek klasowy
i przeciwstawiania się, tak zwanych,
polskich związków zawodowych.
Bije z tego wyraźnie nieoczekiwane
zdziwienie i podziw dla akcji jaką zdzia'łał, co podkreślić musimy z u'maniem,
klasowy 7.wią:r.ek włókicnnic7Y. Uprawiana pn:e'l kapitał oddawna gra Dl" rozdiwięk
klaRy robotniczej i machinacyjną konkurpncję, tak zwanych, związków żółtych,
nie udały s ię tym razem, zawiodły ich I
Tak jllk potężny nurt pochłania
'w3zelkie na swej drodze spotykane strumyki, tak słuszna, celowa i zgodna taktyka rosnącej ciągle w Rwych wpływach
Okręgowej Komisji kI. zw. zawodowych.
pochłonęła niezdecydowanych, porwała
ociągającyc.h się. sprawiając l'Iieoczeki,wany zawód kapitałowi i żółtym, ktorzy
.,/ swej krętackiej polityce wypatrywali
już chwili by .,położyć" ldasowcow, a
wraz z nimi słuszne żądania proletariatu
o prawa do życia!!
I lo o. tatnie należy rownlez pod~
'lm~ś1ić I
.
Z dWIJch Z(f~ czynników walezących,
kapitał - poniost porażkę; - świat ro.
botnjCl~y o,.iągnął zwycięstwo natury moralne;, osiągnięcie bowiem 10 procent
:podwy7.ki nie wyrownało
całkowicie
krzywd, nie przywróciło życia do granic
możliwości!

Po za stronami wałc.zącymi, pozo!\tał jeszcze trzeci czynnik. który w zorganizowanych społeczeń~łwach nic można
pominąć milczeniem, jeśli mowa o tarciach, o walce społecznej - f7.std - , ten
medjator i rozjemca stron; uchwal i postanowień Rpołecznych.

Jeó1i dwie strony przy jego

wspól-

ud~iale zawarły umowę o cllarakterze
Apołer.znym to obowiązkiem rZi\du dbać.

by dzięki nieuczciwości jedne.; ze 8lron.
nie w.ypaczono 1: takim trudem osiągnię
tf!go wysiłku społecznego w postacI ' umowy regulującej zycie!
.
Czy . rząd do-ce"ił rlokładnir: '-w ą
role. i okavlł się na wysokoRci zadania?1
..
Umowa zbiorowa w przemyśle włó
kienniczym. na mocy, orzeczenia komisji
arbitrażowej, zawarta została w połowie
grudnia. a już w· pierwszych dniach
. sŁyyczn;a największe zjednoczone zakłady
przemysfowe Scheiblera i Grohmana,
JJodnoszą swój cennik wyrobów włokien
niczych o 2 procent.
Wkrótce po nich. bo 9 I'tycznia.
zakl przem. Poznańskiego, podnoszą !lwe
cenniki o 2 i pół P!ocent, a po tym rzesza innych w tym tempie i tych rozmiarach!
Wynosi się wrażenie, że zaskoczony
strajkiem powszechnym "Lewiatan" Ole
~miał swym zorganizowanym, przemoż
nym członkom , dac generalnej dyrektywy
podniesienia cenników w jednym czasie.
Wysunął mackę jedną (Scheibler
i GI·oh.) przeczekał tydzień, - rząd nic
nie zauważył ani dopatrzył, -- "przeszło;
dał drugi 77nak i jU% jeden po drugim.
wszyscy, niczem nieskrępowani, pewni
siebie popodwyższali )Owe cenniki w takim samym stopniu h,b więcej, zależn\c
od bf>zczelności!
Czy rząd który pozoł5tawac w,"l~n
bf'.lt'tronnym
rzecznikiem Rpołec z l1ym,
powinien był odniesc !'lip, 7. taką leKcewa ż ącl\ ohojętnością do tego co 'la :< zło
, ll c zego
wątpliwości i:adnej nIema'nie chciał widzieć?
.
Czy r Zlld ktary wyłania z siebie i
ub~ymuje panstwowy urząd do walki 7lichwą i spekulacją - dla "mi\luczkich".
nie szc z ęśliwych proletarjuszy handlu i
wył warzania (rękodzielników), nie dojrzał
lichwy i nikczdmncgo wyzysku rekinów
przemy(C:łowych

?!

Bardzo łatwo

było pr7.cprowadzic
pro stą kalkulację. że podwyższenie cenników włókienniczych o 2 i pół procent
przy zaslosowane.i podwyżce roboci z ny

o 10 procenI, daje w istocie, fabrykantom niczem nieusprąwiedliwiony zysk w
stosunku do podwyżki udzielonej robo.
tnikom w wysokości do 111 procent!
Rząd ani jego urząd do walki z
lichwą nie dojrzał tego! Ale zdołał
wglądnąć z wielkim trudem i frasunkiem
z trudną kalkulacją "biednych obszarnikow. pozwalając im dla poratowania ich
z asobow, na wywoz zboża zagranicę
ł,ptłv
...,,.t'r
nyńlAł- .... ;~ ...n ... ,:
"""')skiemu,
artykucłf!

T en sam rząd i urząd wniknął i
pogłębił skomplikowaną kalkulację cukrowników. decyduj,c się dla "porato-

wania" ich na złamanie 8 godzinnego
I
Jycn
dnia pracy w cukrownictwie. przedłuża wszystkich, którzy zmieńiając dzisiejszy
ustroj, nauczą wreszcie czegoś tych,
jąc dzien pracy do 12 godzin{!l!) i cenę
I którzy nie zdoł li się dotychczas niczego
cukru o 11,2 proc.
Te dwie miary postępowania dla nauczyć!
pracujących i burzycieli, malUCZkich i
Jar.
możnych tego świata nie dadzą się niczym usprawiedliwić.

,"lalka o oświatę
Mowa

l

demokratyczną szkołę.

posła Z.~Piot .. ow.IUego
%

w .elmowei kom.

5 lutego.

Du<:h b. ministra Miklaszewskiego
pokutuje.
Któżby nie przykla sną.ł wywodom
p. referenla budżetu ministerstwa wyznan
reI. i OŚW. pub!., który oświadczył, że
nie będ7.ie już oszczt:.ctności robionych
w 8zkolni-ctwie i że jest przeclwny podporządkowaniu szkolnictwa władzom administracyjnym? Te zasady dawno wystawili~my i broniliśmy je przeciw zamachom ze Rtrony samego b. ministra, jak
i 'prawicy, która swemu minishowi pomagała. Sam referent przyznał w swem
sprawozdaniu. że . system p. Miklaszewski ego jako l'llłnistra. doprowadził w rokll
zeszłym do 'zamknięcia Ilamych ukół
powszechnych w liczbie 343 (do dnia 15
października 1924 r.), naucz)'cieli zredu~
kowano 3.686. a z tego zupełnie awo)~
niono 779. Jelit to rezultat t. zw. oszczę
dności w szkolnictwie. w kraiu o przeszło
50 proc. analfabetów. Ró~nocześnie z
sumy budżetowej 7 i pół miljona złotych
na budowę szkot powszechnych zostało
nieużytych 3 i pot miljona zł. A wogó!e
etatów nauczycielskich nie wykorzystano.
bo z preliminowanych 63 IYl'ięcy zł. _.
jedynie jest istotnie 58 tysięcy złotych.
A jak wykazy preliminarza dowodzą, to
podczas gdy w roku 1924 było szkOl powszechnych 29.765, to na Tok bieżący
tylko 26.715 czyli o 3 tyei,ce 87.kól mniej!
- Referent ollwiadcza. 'że etaty nie l'ą
wykorzystywane i nie ehc~c fikcji, je.t
,;a znie.ieniem I ty.jłłca eta łów i ~r 0~7.czędzeniem z tej .pozycji 3 i pół mil}ona
zł. Mimo więc głoszonej zasady. że
o s zczędnoRci nie będzie. w praktyce duch
p . Miklaszew$kiego góruje nad referentem. A tyn,czasem potrzeba sił nauczycielskich jest ogromna, kiedy tyłko wspomnę, że naprzykład miasto Radom dopomina się o przyznanie etatów nowych
i'doczekac nie może. Nie znoszenie etatów,
ale wykorzystanie tych wszelkich etatów - winno być drogowskAzem.
Podobnie sprawa l'ię przedstawia
z zasadą nie podporządkowywania szkolnj~
ctwa władzom administracyjnym. Dotąd
jednak nie cofnięte zostało rozporządze 
nie Minisl. W. ~R. i O. P. z 11 lutego
1924 r., w ktorem kuratorzy w sprawach
osobowych zostali poddam wojewodom.

Budownictwo i ustawodawstwo
szkolne.
Dotą.d niema mowy o racjonalnej
polityce I'tzkolnej. dopoki nie postawjmy
na Rzerokiej płaszczyźnie Rpra wy budownictwa szkół powszechnych. Nie rozwiąże kwestii jakieś ułamkowe traktowanie łatanie. Nie podniesienie pozycji
5-miljonowej w dwójnasób nawet, ale
ujęcie szerzej sprawy przez stworzenie
specjalnego funduszu z pożyczki czy
,;pecjałnego podatku. MUcti w tej materji
rząd przyjść z projektem gruntowanie opracowanym, - Mówca przytacza szere~
przykładów demoralizowania we; przez
nieudzielanie ustawowego 50 proc. kredytu, kiedy gmina wypełnia swój obo wiązek przez zakupno materjału.
W dziedzinie ustawodawstwa ~zkol 
nego nie robi się prawie nic. Wpra IVdzie
nad projektem o pragmatyce nauczycielskiej dyskutuje się już w komi~ji Re;mo wej, ale cicho znowu jest w sprawie
projektu ustawy o organizacji szkoły t. j.
o lej zaĘ;adzie, !która ma przesądzić typ
szkoły powszechnej. Czyż czynniki w
MinisL wahają Sif;, czy opowiedzieć się
za 7-klasową, czy za 4-klasową szkołą
powszechną~ A w rzeczywistości w dalszym kiągu około 22 tysiące szkół jest
I i 2 klasowych. Ten najniźszy typ
szkol'ki przeważa . .. - Konferencje, zwoły
wane w sprawie szkolnictwa na Zamku,
nie mogą zastąpić planowej pracy przygotowawczej w tej wielkiej kwestji, jaką
jest ustawodawstwo szkolne. -- Mówca
zapytuje się ministra, co się zrobiło w
ostatnim roku w dziedzinie realizacji
przymusu szkolnego i . jakie są plany
Minist. na najbliższy rok.

lał! Czas z tem
lawy sejmowe na

Miast ojcow8kiej opił
tująeych przeźytków ustroj
go się w stanie odejscia.
mienia dla prawd społeeznycn

budtetoweł

Podstawą szkoła powszechna
duch w szkołnictwie średniem
i wyższem.

Podarunki p. Miklaszewskiego
dla kleru.
Z funduszów 08wiatowych (z opłat
pomoce naukowe) we wrz.esniu niepr;lwnie wypłacono duchowienstwu kato~
lickiemu 30 proc. npom,ogi.. . na zakupy
zimowe. T o był podarunek b. ministra
MikIaszewskiego - teraz dopiero ujaw niony. Wtenczas szkoły sic zamykało
i obcinano etaty nauczycielskie. Renu~
meracje dla urzędnikow centrali ,wypła
conO później 7. fu.,duszu .,c~le oświatowe"
w wysokości 39 ty~. złotych. Czemże
'lo usprawiedliwi p. mini.ter} A już na
humorystykę. je81i nie na oburzenie. ZA!';ługuje 'projekt wstawienia do budżetu
miniRterstwa oRwiaty sumy 100 tys. zł .
(na życzenie prezydenta Wojciechowskiego). aby święto narodowe 3-go Maja
obchodzie "na we8«,łn" w kraju. To ZtInikające święto, ktł)!'e przeradza 4ię w
partyjna uroczystość u.ituje się galwan,izowae przez sztuczne podtrzymywanIe
"na wesoło". Pomysł do farsy.
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Uważamy
za
podstaw~
s zkolnictwa w państwie ~zkołę powszechną ,
która winna być bezpłatną, obowiązkową,
dostępną dla wszystkich dzieci, o orga.nizacji i typie 7 klas. Każdy obywatel
winien przeisc i ukońuyc taką szkołę • .
a szkoła średnia powinna być nadbudową Szkoła polska na pastwę Rzymu~
i po zniesieniu 3 najniźszych obe<:nych
Referent pos . Rymar prześliz$lnll ł
klas przystosowaną do dalszego kształ "ię kolo konkordatu, zaznaczając. że
cenia. Mówcy poprzedni atakowali wobec nien-edejścia jeszcze .,pewnyc},
szkołę średnię. jako przeznaczoną dla
wiadomości" od delegata r~lldu 7. Rzymu
specjalnych sfer. a \etora wiele k08ztuje - niewiadomo jakie wydatki będ~ z oboskarb i produkuje jedynie' nadmiar inte- wiązku zawa.rcia konkordatu . Jest to
ligencji.
.Jesteśmy za
udostępnienierp
jednak pierws'lor7.ędna sprawa nie z poszkoły sredniej dla wszystkich. zdolności
wodu ciężarow pieniężnych . Grozi nswinny jedynie decydować o możności rodowi, szkolnictwu oddanie CAłej oświaty
korzystania ze szkoły. Nie możemy co- narodowej na pastwoe Rzymu! Czyi ma fać. się w rozwoju szkolnictwa j sztucznie my isć w ślady za Bawarjłł. która ns
zamykać dosLępu do szkół średnich, pomodłę dawnej AU5trji wi~~zała się kon trzeba nam dobrze wyszkolonych kadr kordatem z Rzymu. oddając się w nie ~
nauczycielskich, sił odpowiednich do ad- wole polityki papieża) Chcemy 1 musimy
ministracji pantltwa. ale będąc za ogólno- wiedzieć co _ię dzieje 7. konkordatem.
kształcącemi szkołami eredniemi - mu- Je'lt to zresztą wola Sejmu. wyraźon8
:oimy jak najkategoryczniej zastrzeć się Sejmu, wyrażona w uchwale z czerwca
l zaprotestować przeciw obecnemu du- 7.. r., aby TZa,cł poinformował Sejm o
chowi, który w dużej mierze zapanował układach 7. Rzymem. Minister Miklaw szkole sredniej.
Duch serwilizmu Rzewski, który przez miesiące nie chciał
i biurokratyzmu panoszy się, jest prze- ;;pełnić woli Sejmu - wreszcie 'ZOlltll~
paść między wychowawcą 8 studentem.
obalony. Jeśli Sejm ma szacunek , dO
w miejsce tego winno nastąpić zespolenie swych uch"wał - to nie może ścierpief.
7. źyciem i zhliżenie nauczyciela z uczani przez dzien takiego ,"inistra, klóryby
niem. - A niestety, same władze lolorują się odważył iśc w śllłdy p. Mikłasz~ww
łalci stan,'t że duch ... szkole jest obcy
",kiego. Już
dziR
w
I'zkolnic.twie
naszemu życiu demokratycznemu i kon- panuje tlwttwłatlza: szkot". 1 'koicieln
aty.tucyjnemu ustTojowi. W stolicy kraju władza. Katechetę. bijąeeKo po twarz
na kilku szkołach średnich państwowych dziecko w $zkole w Łodzi, władza ~zkol
widnieją jeszcze napil'iy: "królewako-poJna nie może sama wydalić; bisku" sie
skie gimnazjum ... " Jest to szczegół, na- opiera, a kiedy pod presj" opinl1 publ~
pis tylko, ale jak niestety odzwierciedla cznej ustępuje - to pisze brutalowIducha szkoły średniej, leszcze z okresu księdzu, że jest 'lwolniony na własną
okupacji niemieCkiej. - W czasach kiedy prośbęl To się dzieje dziś, kiedy konz powodu o~zczędności nie daje się szkoły kordat jeszcze nie obowillzuje. ;t wyna wsii w miasteczku. kiedy znosi ~ię obraźmy sobie roZ%uchwAlenie
kleru.
etaty i zamyka szkoły po powiatach - to który będzie miał za sobą sanke;ę konMinisterstwo w stolicy trzyma się zasady kordatu. Dziś więc bijemy na alarm!
!'ttaroszlacheckiej z okresu upadku: ,.zastaw się, a postaw się" i buduje ogromnym sumptem dwa luksusowe, przebogate
gmachy reprezentacyjne dla szkół sTed.
T ale. orzekła większość komieji ttej·
nich (im. Stefana Batorego i Królowej
mowej, większość zł~żona z ch.ieny j ży'
Jadwigi).
,
Podobnie jak szkoła średnia, tak dów. Dla nich - walka z łi('hwll jest zhy-,
teczną. bo nic się przez to w drożyźnie
j wyższa uczelnia winna być dost~pna
nie zmienia; jest też szkodliwą, poniew8i;
dla wszystkich zdolnych studenf.ów. D%j~
trafia przeważnie w małych przestępców.
z powodu wysokich opłat są one dopodczas gdy wielkim nic się nie robi.
stępne dla bogatych.
Z zasadniczych
Logicznie poslepują ci przeciwnicy walki
wzgIędow szkoła jest według konstytuz paskarstwem: wprowadzili wolny han cji bezpłatna (je:stesmy za zniesieniem
del
j wyjęli producentów rolnych 7 pod~
opłat,
a
w
okresie obecnym
7,a
ustawy
o lichwie, idą więc teraz " krok~
wydajnem ich obniżeniem). Opłaty te
dalej i całą u~tawę wynuca;ąna śmiet
na pomoce szkolne wynosz~ w szkołach
srednich po 60 zł. rocznie od ucznia, a nik.
Akwal w tym samym dniu. kiedy
do 220 zł. od ~tlJdenta w wyższym za_
la uI'tawa zapadła. przeczytaliśmy komu ~.
kładzie. Id., one wielokrotnie nie na
nikat głpwnego urzędu statystycznego ()
pomoce szkoJnf", ale tla budow~ domow
wzroscie kosztów ułr:lymania w POTÓWdla profe~orów, gospodarka temi fundunaniu ~ kos7:tami przedwojennemi . . J oł('l
JSzaml po uniwersytetach jest skandakoszta
obuwia, odzieży j bielizny wzro!!h,
liczna, czego wyrazem jest sprawozdanie
o
253
procenl.
koszta żywności o 175.4bodaj Najwyższej Izby kontroli z uniwerprocent, wydatki lwlturalr),. (wpis:" sz1toJsytetów warszaw!'.kiego j wilenskiego. ł
Mówca wkońcu omawia szczegółowo net gazety i l. d.) o 172 procCl" , OP8
I o 163 procen\. 0R'ółem wzrost lcosztow
niedołęf\two w kwesturze unjwers~.teh)
warszawskiego przy 7.alatwianiu studen- I utrr,mania w pOTów"ani~ . ze f5tanen'
tów, którzy od tygodni czekają na za - przed wojn~ w)'nosił w Iltycznia okrągło
f50 proc. Wober f~go wzrostu śmIą
łatwienie
formalnych
kancelaryjnych
mówlc o zby tecznosc1 walki 7. H('hwa ('i.
!,;pTaw.

"nie Illeba Walllyt l Utbwą".

kłóny tę lichwę t1 prawiają!

Ministerstwo nic nie robi dla szkolnictwa mniejszości narodowych.
Kierownik ministerstwa nic me umial odpowiedzieć na zapytanie mellO
kolegi posła Moraczewskiego. co się "obi
dla przYlilotowania i wyszkolenia kadr
nauczycielskich, potrzebnych do wejścia
w życie ustawy szkolnej dla Ukrairiców
i Białorusinów. Ustawa ma wejść w ży
cie z nowym rokiem szkolnym. Wielu
ukraińskjch nauczycieli z jednej, a pol~
skich z drugiej strony musi się przeszkolic. Tymczasem ministerstwo straciło juź
pół roku i co gorsze nie ma planu nawet w tej dziedzinie. Wygląda to tak,
jakb, sam miniater bojkotował ustawę,

jl"@t :lł' gumrnł, ż e kan.. 1.~
Ilichw!!Słu~znym
trafiają pr'7.l"w;l źni" ",. małych
l prze6t~pcóW, podc7al!l gdy rekmy kpią
sobie

%

ustawy. A czyja to

wjna~

Prze-

ZTC?"
Izumie. ie policja czynasze nieIltol<unkj
zabioHt
z
Idl'który ma plecymatadora
w Sejmie!
cież każdy znający
jakiegoś

sąd

I!U:

Lewl~łaflem.
z
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Finansów gospodarka
Szwankuje bez ustanku:
Bo - raz bank zamykają.

Raz -

dyrektora banku. Kruk.

.
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T y ' z,en
polityki' polskiej.

p!_S& ~acjonalj~tyczna ws'z ystltich
krajów i narodów Hlozofuje stale na te·
mat możliwości wybuchu nowej wojny
iwiatowej.
Ostatnia wojna zrujnowała gospodarczo"cał" Eurcopę i nie' ,3pełniła nadziei
t,chsfer, I,dóre ją wywołały. Po krwawej wojnie \ światowej Europa nie może'
się~ tlspękoić, ,państwa europejskie nie ~ą
w,~anie QPorzą.~~owaC; sweg.o . gospodar~ł,w. spąłecznę.go mimo, ie ich wię.kszoSć
uporz"dkowała swoj~ sprawy skarbowe.
. Przemysł angielski niema rynków
zbytu, Francja drży ciągle o bezpieczeń
st~o sWCJich granic. ' nacjonalizm niemiecki Jrozi wytrwale Francji rewanżem, a
Polsce. ~takiem na odebrane ziemie,
Batkan kipi i wre bezustanku, sowiecka
fłosj!ł :pr~YPQmina Rumlmji razporaz
~p.ra.wę · Besarabji. Zinowjew powtarza co
pa,rę ~ygo.dni,. ,że Rosja jest ,gotowa do
PC:\k.Qj~ i, cło , wojn,.. ~. międzynarodowy.
zn~omit:if! zOJ'lani.z~:wany wielki. kapitał

wojnę skoń.czyć: 'a le na to trzeba żelaza
i jego stra.sznej mowy. Nowa ~ojna
światowa jest koniecznoścj~ dnia, bez
niej ludy i narody nie zaznaj~ pokoju.
Przemysł łaknie pokoju którego bez
wojny nie 'zdobęd.zie. fak filozofuje nacjonalizm w całej Europie. a w J.ego
głos wpada , hasło wojenne Zinowjewa
i trzeciej międzynarodówki. Moskwa. nie
wyrzekła si~ my~1i o szybkiej rewolucji
w. państwach eur'opejskicb. Mimo, iż
fakty ostatnich la,t wskazują na zupełn-e
bankructwo rachuby Zinowjewa i Rylcowa na wy,vołanie ogólnej rewolucji, trze.·
cia międzynarodówka wyśpiewuje stale
~wą skompromitowaną piosenkę o bhskim upadku Anglji a wraz oz nią "stroju
kapitalistycznego w Europie. Komuni;ci
"robiłł rewoJucję" ~ i podchwytują zapął wojenny , kapitału i "bismarckowskich ce;ocjalistów" niemieckich dla swoich celów: stwa'rzajl\ .,wspólny front"
Revcntlowem i Lackenkrenzlerami.
.\o;i' bez. prz,~rwy. ie pl'zemytł .. poI dla nich nie istnieje trakta:t wertrzęlnaje Jl.owej wojny~.
sa.lsld, a protokół genewski uwaiają za'
:
Pokój n.ieustalol1Y stworzył atmo- :z:nakomity granat. "który moie spalić
Jer.ę., 'W której co chwila. to tu. to ta.m. " burżuazję całego grobu".
wy9ly.,.ką. ogni~ . :dowiesz.~zy, od którego'
Protokół genewski zabezpief.ZIA każ.
7.-~~wu · .z~łonąć mOią . kraje. europy. demu P "ńst'tV u , któreby zostało napadwczoraj dopjero przeryte żelaz~m, prze. nięte., pomoc wll.Zystkich państw. ktore
po.jone krwią mi)jo.nów,
ten protokół podpisały. Nąle7Y więc
. " Wjelki przemy,sl wyinyśłil jui na. spowodowac, by któreś państwo napadto'
wet" l1Bukowe uzaSAdnienie" konieczności n3 drugie, a poiar wojny wybuchnie na.
wojny. Już nie wystarcza dawna nauka. tychmiast. Tak argumentują.c. komuniści
że kto się zbro~J ten chce pokoju. -' dobywają wszystkich sił, by rzucie pań.
dziś wysuwają teorj~ inn.,. i mOWlą. o
stwa na siebie . .,3 kiedy lud w Europie"
nie.j/ że .. le."l-t tak- JJl'ęho'łcą, i pnłwdziwą, znftWl1 bron weźmie w l'ęc~. rr.wolvrjj
jakgłęboko lragiezneln jest tłzi~ej~ze
iUT n;kt nie pow8.łrzyma". '
.
i~~ic. lJłdów Europy".
WidAĆ z tego. że C}O pożogi woj~n
Warto w tę głąb skierować uwagę. nF;,i prą dwie ,w'rogie sobl~ siły: kapitł\ł
Wojn,ą 'i pokoj'- rriówią, 'są 7. ~oba j Moskwa so'viec.ka_ dwą wrogi, żyjące
'rwillz'ane jak rodzic i jego potomek.. Kto je rl n.ą myślą i przepojone jednym duchem
d,iy do wojny. je~t . 'na najlep&zej, na i tą samą filozof ją morderc,;w ludow i
jłó,'dynej drodze dopokoju. Wojna rodzipo- narodów.
ltój: Pokój bez wojny jest niedopomyś1enia.
Wojny chcą obie tr. polęgi. WlęC
:Ildyź: z nkżego niC się nie rodzi. Wielka woj- ' groźba jej jest widoczni\. Jednakże lud
" :,,' owa zak6l\czyła sięlraktate.m wer- prac:ujł\cy pra.pie pokoju, pOkoju pr~g. '
'H~c7. nie zakończyła "tę pokojem. nIe protet~rjat .oej.li.tyczny, dla ktń
'oc?:y. ten wid-r.i,ie wojna .iwia~ rel!0 żadna ofiara nie będzie wielk,,~ .
n!e skGnczyfa. Ogień jej tylko by l:apewnić sobie możność, pracy j
~o. 'aJe'wojna' trwa. bo.wie.m jettt oatatecznego Tcu: r ac:J,.unk1J. 7. U8tro;ern
o~cjfł by 'pfŻY/92:edł 'pokoj. NaleŻ)' k"pit"U.tieznym w:.-. ch.wm IIłlnl(łW'e~ej

·(Jt.-szcze pried kilku dniami

Od cza:"u ustąpienia rządu ChjenoPiasta stronnictwo Wito~a zatraciło zupełnie wszelki kierunek polityczn,Y. Z lewicą się łączyć nie może, gdyż ktoby
tam .. chciał wchodzić' w stosuriki z sojusznikami chjeny,- a endecy już piastowców nie potrzebują.
Chjena wykorzystywała Witosa kiedy jej był potrzebny, a teraz powiada. że
swoich zobowiązań nie ma zwyczaju
wypełniać.

Niedawno je~zcze zdołał skłonić
Witos cdooków związku ludowo-narodowego do podpisania wniosku o pan:elację
obszarów ziemskich na kresach. Ale te'
raz pod wpływem obszarników kresowych
podpisy te 7.ostaly cofnię~e , oświadczono
panu Witosowi wyr:aźnie. że nikt 'I. pod
7.n~ku .. Boga i Ojczyzny" nie może przecież popierać zamachu na .,świętą" włas
ność, to .i est, nie może popierać reformy
rolnej.
' Z,ostały więc ' piastowcom. jako iedyna realna korzyść po sojuszu z chjeną,
wspomnienia kompromitacji w rządzie
większości narodowej, w rządzie. który
obniżył powagę Pqlski nuewnątrz do
tego stopnia, że dziś kwestjonują zagranicą nawet grartice . ·nalJzego
państwa.
Witos ambitny przywódca bogatych chlopów, chce jednak odgrywać jeszcze na
lerenie parlamentarnym paważną rolę
polityczną i marzy o utworzeniu centrum.
Zwróci się w tej RP rawie do chade!r.ó:w'. których ,prżywódca Korfanty Zlłga
lopował się ostatnio bardzo w obronie
przemysłowcow' Górnośląskich, którzy
os,zukiwali skarb państw", na podatkach.
Ale Korfanty wida': uważa, że jest
jeszcze zbyt mało skompromitowany. aby
miał' wdawać się 'l bankrutem politycznym
i grubo ~ję n~d PTOp07.ycja WitOll8 zasta-

z

n::lWla.

Nawet enpeerowcy uważają piastowców Za zhytwielkich reakcjoni8tÓw. aby
się::; nimi poroz 11miewai bez J)arai~nia
03 &zwank swej opinji.
I piastowcy są narazieosamotnieni.
Tak wychodzi' kaid" kto duszę swą
chjenie zaprzedRł ł z endekami wchodzi
w k-onszachty.
.
;Prawlcowćów w se.ttnie jel'lt , tera7.
:Z:3 mało. aby mo~li z~owu swój rząd
utworzyć. ale jest ich dosyć. aby mogli
Francja, tl1(', trudno pojąć, 'że . eweotuartlość ~ tamo)Vać poezynan;a ludzi dobrej woli.
Ostatnio ch,iena lozpoczełakompa.
wojny grecko-turecldej zał~'iy w przewat"ej mierze od tych mocarstw. Może więc nie przeciwko minll'ltrowl Soklllowj i utej tylko okoliczności należy przypisać. że tr"ca jego wnioski. chcąc go zmusić do

,.

zanosiło

do wojny na razie me doszło. że G!ecja
zażądała, by jej spór 'z Turcją o Kónstantyna -rozstrzygnęła liga, narodów, by w tym
spor7';e zastosowano postanowienia plo.fokółu genewskiego klórego celem - jAk
wiJldof11~ jest 1Itrzymanie pokoju świa
owego.
, Należy pragnąć, by protokół get1ews~
ki stał się prawem nafQdów. - by ó zata,fgach między narodamirozsrzygał '" y rok.
a nie k a { a b i n, s p r a w. i e d J i wo ś Ć.
.a· o i e s i ł a b r li f a 1 n 3. Lecz czy
.w dzisiejszych powojennych czasach stras-tr3sznych moźna liczyć na s p r a w i c- I

u~tąpienia.

Minister SókaI nie je'lt socialistą,
ale jt!st człówi,.kiem uczciwym 1 mini.
r;trem pracy ' j to chjenit: wystarczy.
Prawi,..y minjl'lter pracy jest wogóle
·cr. ogólno~ełlropej.~kie.i, Niebezpieczeństwo
niepotp:ebn:r,
- chce mieć minil'ltr~ katej woj My. ZQ!'1ta~o jednak;-te na razie ~at-egl1ane.
pitału, żeby przedłużył dzień pracy do
, .... Po'yczyną. która mogła sprowadzić
lą' godzin', skasował urlopy i kasy cho,1IQW I4 wojnę w.. ,e,u.ro.pie, byłe;>. to, iż Turcja.
rych.
.
wydaliła'~ granic swego pans.twa patrjarchę
Wszyscy ro~umieją. że chaos poligreckiego K.onstantyna. ,Ten jeden powód
tvc:tny długo trwaĆ!. nie moźe i musi namógł . kosztować . Grecję i Tl1fcję tyle, ile
s'tąpić rozwiązanle sejmu.
IWsztuje . kaMa wojna;: - krew setek tysię
. Wybory do następnego sejmu będą
cy l1~dzi. ·trupv, kaleki'," ruina Skarbu i namiały ·o.gromne znaczenie, gdyż .. będzip.
.~ve,t ~p..ad~lCpaflst~a: Dlatego jednego
. powodu: grecki mitlister obrony llderzył ; d l i w ość? Cóź bo dziś Tząd7.i: cud-ide- ! on mia~ prawo wedlu.g ~on,stytu~JI w dro1 'd ze Wyjątku do ł'0CZYl1lem8 zmlan w utał czy cud.kambin?
n.~ alarm. korpusy ' armji greckiej ódpo\Vie~
stawie' konstytuqijJ1ej bez ' wtlpótudziatll
t
.,
Miały" gotowością do boju ~ przez usta
senatu.
swoich znanych z ni'edołęstwa generałów.
Dlatego wszystkie BtronnlctW!! usil.'-. Co uczynili Turcy j czego chcą 'Grecy?
nie starają się przygotowac do przyszłej
Na
.
posiedzeniu
Komisri
Ochrony
W· Turcji . odrodzonej' nastąpiły po wojnie
pracy w dniu 10 b. m. rozpatrywano . walki wyborczej. Najwięcej jednak kło
blJdto,gł'ębok'ie i powaźne zmiany w ust
wniosek
tow. ŻUławskiego, dotyczący ur~ p~tu ma chjena. Jest bowiem ' rzeczą
roju' państwowym 'i w stosunku państwa '
lopów robotniczych, W ustawie o urlo. zupełnie jasną, że nie znajdzie już teraż
tureckiego do kościoła. Turcy przepędzili
tylu głupców; co uprzednio, którzy będą na
swego sułtana, kŁór.y· ' równocześnie repre- pach z dnia) 6 ml1ja 1922 budziła ·wąt. (3 gJ olJowl'lli , Snłą si'! przeto chjenie połic ~
pliwośn
kwestia.
ay
Z'l
niedzielę i dni
lwtowa-ł milwyższą władzę kościelną. za~
'majstry, opiekl1ny i' ml'llrzy jej llj~ zmj'Hla
prowadZIli' rządy konstytuc.yjno-republikan- ~wjątedne. pr'lypad~,ią('ę na cza,s . urlopu ~rdynacji wyhorr:zej:
pracodawca
·ma
rłą~1ć n3 równi z dniami
. skie j pozbawili ~woje w·l-asne ouchowier1- powszednicmi. Sąd' Najwyższy dl1ill 20
Zaimponowł endekom Pasicz, krw~·
~tw.o wszelkich: przywilt>jów w panstwie:
grudni<l 1923 r. wydał opiuję. iź dni świą· wy tyran serąski, który teraz przy poOd tej właśnie Turcji, która - przepę, ' teczne i niedzielt> maią hyc' opłacane. mocy kuli i bagnetu przeprowadził' niedziwsty na cztery' wia,try swego sułtana Rozporządzenie wykonawcze wydane II znac''Zną wi~kszość rząd OWij podczas wyj kaWci, przeprowadził" najzupełniejsze Q,dborów ,w Jugosławii.
C7.t'rWC;ł 192.3 r. kwes1ii tej nie wyjaśniało.
rhielenie kościola 0<1 państwtl, ratując tym a po wydaniu oplt1ji Sądu R~ąd rozporzą
Ale pJa,ny chjeń$kie nie zyskują
sposQbem swoją woJno$.ć i sl1werennoś~ł (henia swego lIie u7.tlpełnił. Może fg być · poparcia opinji publicznej. W Polsce
Grecy zażądali. 'by szanowała więcej .ich i bywa \V rzeczywistości' powodem. "iel'lO- jest coprawda jeszcze dużo lud'li bardzo
tnĆktipa nii własneg,o kalifa, Turcy jednak
rozumie!'l i zalMgów. To lei tow, Zuławs ciemnych i otumanionych, ale kł'amliwość
nie trąkto'.~ali KOt1słatltyt,a rako greckiego ki w $woim wnio~klt domagał sit; odpo- obietnic ó!'lemkowych, wypadki grndn;owe
d'rJchownego, lecz ~łusznie zupełnie. jako wiedniego uzurełni~nin
rozporządrcnt:t
1922 r:, «fale T.walczanie ustawodawstwa
przedst.awici'ela· dążeń greckich do opano- rządowe~o op~rlego na or lN'z"niu. Sądu rohotniczego, -- WS7,Y5t~o to nif"! ' możc
wania Konstantyn'opOlu j ~wieckiego re- Najw. Mimo ni('zaprzeczon~ słuszność pr7.ebT7~mjeć 7.upel'nie he:r. echa, Jednak
pft.ientanta Grecji hąjującej. Korzystając tego 2ąclania' większość komi~ji przychylił<l je!'t coraz wi~cej lud~ pr<łr:y ' uświadomio
'~' traktatu
loŻ3ńskiego. który pt:>zwaJa ~ię do opinji referenta PO$. Pl1rhałl{i i orl- nych i tOl;umiejących "wój interes. LudzTurcji wysiedlić z swoich granit wszystkich rztlcila wniosek. Tow. Ziemięcki zastrzegl ko~ć w I'Iwoim postępie. mimo pewnych
grekow, 1.i't6rzy się tam osiedlili po 30
wahań w nastrojach, Jedna.k . \'\ię nie cofa,
paidziernikał918 t.' i ?: ' okoHcztiości, te!
a ~(.iai idzie naprzód.
patrjatcha Konstantyn 'osiadł w KOrJsfanty.
, Nie 'krępuje jej {'fzy tem wcale fo. że
nopolu po 1ej daCie, ' kazali mu si~ wynieść
gfofmje razem 7. :ryrJowskimi kapitalistami,
~Jaki(. idanie masz o Jk~i'r
t zapowiedzieli. że 'wkrotce wyrzucą daljah' lo o:o:tatnio mialo miejsce w podkoZacny panie mecenasie?
I'\iych 'kjJ~l1 b1Skupó,-,:. i 'ze 'sto księty grec.
misji go~podMczcj. r.hoć w każdej chwili
. Bo tf!n Tks to byt podobno
kiCh.
.'
endecy gotowi I>ą wskazać polskiemu
... Twym k,lije'ntern' \V swoim cza~if' '"
robotn'i kowi 7.vdowsTciepoo straganiarza.
Rzekł mecel1as: .,J!{S jest łajdak.
Nie. ,mając zupełnie słuszności. Grecy
jal{o $prawcę' wszystkich nieszczęść w
Żył z oszustwa dłltgie Jata,
mimo to .zagrozili wojną. Je~eli się z~azy.
To nic jeszcze ... Lecz nakoniec
f
PoJ8ce ..
że za Grecją stoi Anglja, która ma z Tur-si~ bard-w poważnie ·na now.ą wojnę grc<;.
Iw -turecką. a temsatrlem na nowe i. prawd,'podootlm, po\vazl1~ ·.powikłania. w polity-,

O urlopy robotnicze.
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Zagranica.
Socjalilci a Herriot. - Polaka wiernie
przy Watykanie. - Biały teror w Jugosławji. - Lekcje dla naazych
ludowców . .
Plan Davesa jest przetłumaczeniem
wersalskich warunków na język ekono·
miczny. Wszystkie te warunki, ujęte w
Wersalu pod kątem widzenia zwycięzcy
wohec zwyciężonego, na ostatniej kon-'
fe rencji londyńskiei w myśl projektu Oavesa przeb;ztalcono na racje .. Kupieckie"
w celu t. zw, odbudQwy gospodarczej
świata, Jeśliby ilitotme umowa londyń
~ka wesz~a na drogi urzeczywislnienia.
wowC7:as sprawa kenfliklu co· do okupacji bri':egó», Renu złagodniałaby.
W tej sprawie wypowiedział w
dniu 28 stycznia b. r. wielką mowę 'iN
parlamencie francuskim prez,ydenl Het·
riot. Po raz· pierwszy' wciągu swych
ośmiomiesięcznych rżądów.

mąż

odpo~

wjedzialny francuskiej lewicy radykalnej
wyraźnie nakreilił stosunek do sprawy
okupacji obszaru Renu. Według Herriotll
~szelkie zbrojenia i pielęgnowanie ducha
odwetu w obecnych Niemczech. uŁru·
dniają w najwyższym stopniu dalszą
współpracę pokojową i nie przyspieszą
ewakuacji ·lewego brzegu Renu. Socjaliści francuscy na swym kongresie w
Grenobli w dniu 10 b. m" choć. poddali
ostre; krytyce ową mowę Herriota, jednakże mają zamiar popierać go w dal.szym . ciągu w celu nie dopuszczenia
bloku nacjoo:1!istycznego Mi1leranda do
steru.
Kanclerz Rzeszy Niemieckiej dr .
Luther w odpowiedzi na mow~ Herriota
dał wyraz oburzeniu
powodu niewy~ona~ia dotychc.za:o ewakuacji . kolonji
j ~twierd~ił, że Niim~cy 1l8\1 nęł-r w.szelk~e
uchybi.ema w .s praWle rozbroJet1.ta. Nie
wspomina on je'dn~kźe o rozbrojeniu
moralnym!
.
Gdy na ostatniej sesji parlame~tu
francuskiego poważną więl~szością głosów
uchwalono zmniejszenie ambasady przy
Watykanie, gdy tę ~amą uchwałę w najbliź~zy'm czasi~ poweźmie
parlament
czec.hosłowacki, to 'depesza P . A . T. %
10 lutego donosi n'am o podpisaniu kon·
spiracyjneg o konkordatu między . ~ządem
polskim a Stolicą Apostolską.
.,
Znowu fakt wielkiego lekcewazentil
woli narodu' I, j. sejmu przez czynniki
rząd'1'ące li nas.
Sejm stanie przed
faktem dokonanym!
Stabili-zacja" stosunków powojennych '~lspasobi:o!. · rÓWllleż ~zą~y i w innych
pailslwach do łekcewazenu,; zdoby.czy
polityc'lnych swych obywatelI. Jako Ja8,
krawy przykład sł'y?yć mogą ~becne
wybory w Jugosj'a wji. 'W przededmu ,~y
borów
słowiański Mussolini"
prem]er
Pasicz ~'yrazii się że, "o ile wybory nie
przyniosą żadnego roistrzyg~ęcia, (~zY- .'
taj na jego korzyść) zapanUje stan;wow.
czas jeszcze więcej niż dotącl nu~bez~
pieczny. który może j życie wielu ' ludzl
na szwank narazić"-(!), ' Dąży on do podporządkowania dążeń sepBratystycz~ych
Chorwatów· i Słoweńców idei wielko
serbskiej, Tymczasem przeciwieństw~:
różniące mi~dzy sobą narody Jllgosł8~JI
są bardzo pOWClżne, Odrębne tradYCje
historyczne, róźnice kultur8Ino-spofecz~e:
religijne, a wreszcie pewne od.rębnoscl
' gospodarcze 'stąnowią poważne pl'zeszko·
dy do całkowitego zjednoczenia poszcze.
gólnych części państwa. Pa~icz p~stan,?:
wił za wszelką cenę scentra.}.zowac ustro]
Jugosł'f.\wji i z. lej przyczyny 7w,al,cza kj~:
runek federalil'ltyc7.ny t':hłopsheJ part] I
Radicza. Pasicz użył w~zystkich sposobów fa,~zystowskjch, aby stłUmić działalność Radicza. Każe uwięzić posłów
grupy Radicza 7,a niby. k?ml1n~styqn.ą
dzial'alność. gdy jedpoczesnJe naJPow:azniek.ze dzienniki serbskie i czeskie st,w le,dzają , ii nie można podejrzewać R~d,icza
oholszewi7.m. Trudno uważać wymkI o. becnych wyhorów 7.1:\ istotną wolę o~Y~
wałeli, gdy DĄ każdych trzer.h wyborcow.
wypadał jako "anioł --:- .str?ź'· jed~n
pr-r.edstawicie~ r;iły zbr~Jn~J I. ~ dmu
wvhor6w zabIto 27, ramono clęzko 26,
ar~szl owano przeszło 200 o::;ób (informa~
ci~ ' urzędowe) ,· Radicza zdobyła 68 man~
datów na 315;' jednaJ- w5Zyf\Cy wybran 1
pOf\łowie ~iedzą w więzieniach i PSIJICZ
hiałym lerorem chce utrzymac rządy!
Cdy przed rokiem P;lsicz krwawo.
. stlumil soc.jalistyczny rIlch robotniczy
w Serbii, to Radicz przyglądał si~ t.ylko
temu. Dziś ahyba widzi on Rwój błąd,
gdyż tylko sojusz robotnkzo - t.hłopski
może doprowadzić do zwycięstwa.
Obecne stosunki w Jugosławji winny być. dobrą lekcją. dla naszych ugru·
powan chłopskich w sejmie.
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tow. poseł Gardecki, radny Rapaiski, In*. Holcgreber
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Na temat:
Przemawiać będą:
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POPULAł\NEGOł (Ogrodowa 18)

Miny rewolucvJne pod Bałkanami.
.. Godzina krwawej zemsty już bliska" Tr:r.ecia ll1iędżYllarorłówk a dbi'l

zapowiadają proklamacje.

. .'

.

.
To'WJu'Z7sze i .T owftl"Z73%ki stawcie się Uc.n!e.
__a

3

proletarjatu,

..

ł\apiłałetn ...

takiego mówcę'-słuchało @ię . ~' •
Długotrwałe oklaskI
były dowodem; 'jak wielkie - "-:f'lżenie
*ywarła ta prelekcja.

reakcją:

niesłabnącą uwagą.

Wykładu tow. Barlickiego świetnie
opracowanego, wypowiedzianego z. swa-

.

_ _ _ _ _ & _ _ _ _ _ _ '.

dą przez

demokracji. I zdecydowanej

walki z klerem i

J~
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bałkań!!kich, a pr"edewszyslkiem· 1'10 Bulgarji i Rm11l1l1ji.
. Skonccni r0wa la się też i\gilacja 601newiclca w Macedónji. chcąc dl'a ~wych
rr.yst.ywać panujący dziś na całym świecie
celów ·wY7.yskac niesforne. gTRs\ljące iwo, W całej Polsce odbiła się głośnel1J sach niema ;~adnego po~za.nowaHia prawa.
kryzys ekonomiczny i pelnemi garściami jownicze bandy macedońskie. '
echem wfadolllOśĆ. że ministerstwo I\praw \e(7. że go niema w samem ministerstwie
rzucać ziarna rewolu-cji ~ocjalnej.
. Po o.'ltatnich nieudanych prbbach
wewnętrznych
ogłosiło
okólnik do wojc- spraw wewnętrznych, l<~ór(' n,a słać- .ł]-3
W tym celu tworzone są w różnych w:ywQtąnia zbrojnej f~chawki vi B~iłg~rji, wodow i starostów Kresowych \V którym $traiy p~aworządnośc-i". l . ~oS~a~?W;łnt~
punktach Europy ośrodki ru·chu, centrale podczas której kilku 'głównychiej "praw- poleciło ·!{resowynr władzom pilne K.onstytucji.
Posłowie tl~gl} !nnJel~zóŚ~l
3gitacji i zamętu.
ców dziatalność ~wą przypłaciło życiem.
czuwanie nad tern, by nie odbył ~ię narodowyc.h zainterpelowali mlntstm R~taJ.
.
Głównemi cenlralarni akcji III mię- t{zeci.a rnir;dzYl1aro.dóvdca ogłosiła wielce ta'm źaden· wiec i żadne zebranie bez zez· , sl\iego' o ten okólnik i oto pokazało. su: .~
dzynarodówki są Wiedeń. Berno. i Bal- ciekawy dokument:
.
wolenia władz administracyjnych. . W okól- odpowiedzi minhilra, że orf o wydaom ta~
kany, choć i o Polsce p~l11iętają oni.,Niepowodzenia· dni ostatnich
niku tym zabroniono nawet posłom i se- J kiego okólnika nic o'ie wIe. te tep dokurównież bardzo dokładnie. W stosunku
mów.i_ proklarui'lcja sowiecka
nie po- natorom· urządzać wiece !'>prawo7.dawcze went hań~y. wyd:~l 'ktoś ż }?odwładn'yc?
do Bałkanów sowiety mają zupełnie o- winny nawet na chwilę zatrzymać . ·n as bez takiego zezwole.nia starostów. Rzecz mu urzędmkow. .. N1e trudno ~Ię domysle~.
kreślony program polityczny. Chcą one
w pod.iętem zadaniu. Utrata najlepszych ' zupełnie ' zrozumiała. ze ten ol<ó!nik wywo- t.e autorem jest narodowy demokrłl-ła, WI. stworzyć Bałkańską federację sowi~cką,
naszych towarzyszy usprawied·1iwia ' nasze Łał zdumienie i oburzenie 'całej demo\\racji ceminister Smó!skl. dla'· które~o ·~ jak dl..
.<łby wciągnąć do nie.; Bułgarjt;. Grecję, -1\czucie zemsty. Siła nasza w jedności I w krajil jako dokument ni~słychanej samo- całej Chje·ny. -- samowola "jest fe dyn eJ!l
Rumunję i Jugosławję. W celu uealizoOrgaoizuicie bataljony i grupy .. trójek" wo)i urzędniczej,
kompromitującej c~ty pra\~em \II wolnej' P?lsce: ,. .: .....
w8nia tego programu. utworzono w Wied. i piątek".
rząd i stwie·rd1.ający. że nietylko . Tla KreI
.
niu centralę bol.newicką dla akcji na
Zem$te. bezlitosna 5padnie na zi:lraj".- ±:s=;a: .
Bałkanach.
ców i kałów rewolucji. Za ka7.dego za'Pierw.'\zcm U\MIUliem tej centrali je~t bitego 7. nas7.ych 7.ąmordujemy 10· 20 biaQ)'gani7.owanie na terylOl"iach granic.zą- łogward7.isŁów . . Gorłzitli.J t:cmsty jCl'!t bli.
r:ych z Grecją i Jugo~ławją partyzanckich ska. Niech ży.ie trzf":ci<l międzynarodówka!"
oddziałów kornunistyc'lnych, Czynione
Proklamację : podpisał ,;towarzysz
.ie·s t t.o w celu wywołania zamieszek, Załlc.ind".
We wtorek dnia 10 lutego r. b. od- arbItrażu pfZV: ·Z~fl,ąd· Kasy ... Pfzystępu}ą
I
.'
d przewo d mc
. t wem
.
lowo IE,auł
z dniem 16- b, OL do'· straJku:.
Rtwarzauia konfliktów granicznych i sproW imię trzeciej lniędzynarodówki bYtO
·S lę ·po
- ,Wt .t~l\~
:wokowan~~ przez to Małe.i Ententy ~? l'publikuje J;ię takie dokumel"lty w EUPJpie tynski'egokolejne posledzenieZ,m:ądu Ka- obszernej dysku:iji . w tej sprawIe .... :; \lllt'r~
dl,ono, iz slan finansowy jt1~tytU("J1 _po~aJ·
Jnler~enC}l w wewnętrzne sprawy Bułgafjl. . poza granicami bolszewii. A w razie po- sy Chorych 111. Łodzi;
Po zatwierd;r;eniu · ·pro fok óh.1 z osiat- sza się stale w związku 7. kry7yRem .. pfl~.
.
Jeżeli porówMIllY tę melodę d7;i~- . trzeby lowarzY!$Z A'Pfelbaum wypru ~ię
l11ysłowym,równiet,. ~lwł1s(ałow.ił1Jo • . F
ł~nia.na gr.a.nicach r hl1łgarskich z dzjałal- towarzysza Załkinda ~ bo oficjalqie
!niego
posiedzenia
Pr.zewodniczący zako- zarobki trkarzy:\'I KasJ€ Ch.orych .r!a tl.f
noJ'icią sowietów n<\ polskich kresach, to ' trzecia międzynar<ldówka, to nie Sowie~y.
mu tll h.Q wat, li w pierwszych dniach lute~o ogólnego volożeni~ g~spodarp;egn t--yll1U7. nó -:v widzimy, :re .i est to la sam"- meto- ' To "pokojowa" propag<\fld/ł. chocby Ziwpłynął okólnik. Okręgowego Urzędu Ubc~- muiej nie mogą byc .uznane. za ms.k.1f'.
~a b~I"7.ewiclca.
.
nowiew nawoływał w Anglji ~rmję ' do
pieczen, zalecaJący w celu wprowadzenia Nieml1iej jednak pragnąc. da~. ,,:yra~ dązt':
.,
()rgani7.~lją ~rzenię. niepokoje . i
,,'untu, ~ ba~k:ań.ski . Załkind .;:apawia<"łflt w· tycie rozl)Orządz.en:a Pre~ycienta Rzeczy niu do pokojowego ;>;ałatwiema .zatarg;u
~argi na Bałkanach. ~ wewnątrz Bułgarji
krwawą godz H1 c zemsty.
pospolitej z ' dnia 30. grudnia 19.2 4.r. ~"ąo. Zarząd· p.eslan-ow;ł pr,lekalaĆ~ go .do, Kąm!
r.wO:r~.ą hll:.'dy komnn·islyczne: lłżehy zyPómimo wytężonych wyi'ti!khw wie- stOSOW3IJ in ł~po~·ż~n.ia praco\\' IJi.1\.Ów lWH~Z- ~H Poie nA~'czel dla . spraw 7. Jekarzam1,
.de ·kr:.aju de:r.o rgani7.ować. Na hrzegach rł~ń~lta rentr ..1a komunizmll n'je mnie ków llrawno-Publicznych do lIpn. ażenia oziałającej na zasadzie ad. 84 Ustawy 7Morzll Czarnego tworzy $U~ składy broni, l'iię wszakż~ w ot;lalnich cza~ach t)OS7:El~y- ' funkcjonarjuszow patiglwowych:
dnia Iq maja 1920 r.
~~tórych w dogodnych momentach jesl · cić nadmiarem powodzenia . .
l) Opra$owanie przer. Zarząd Kasy
POlatem
Przewodniczący por.u~2:yl
·.otia prżemycana do W87.ystk'Ch krajów
proj ektu. ~łatu i , stanowisk służbo wych sprft.wę farmaceutów, któ~l.Y wystąp!!, ~
-~--- -- :--;;.?".;;. ~ ,
prac oWlllkow Kasy;
ostatnim c7,asie z nowen1t propozyqam1,
2) zwolanie ' .uadzwycia)tlego posie- dofycząrc1t1 i \lTegtJlI,wa~ta ic.h ~Ob~TÓW.
dzenia Radv w celu ucł1\valenia odpowie- domagając się o:"iatecweJ' odpowlt~dZ"1 '<io
dmch zmiall w Statucie Of,JZ za1\\iierdzenia dnia 10 b. m.
...
."
.. " .
wspomnianego projektl!. wreszczcie
Sprawę' powyższą postanO\~lOn? wo:J} nadesłanie w terminie nlepw'· tl!'c nawału innycl1 spraw ' l1l_eoe.rplący~h
,
Dnia 5 b. m. odbył się staraniem momencie, kjedy runęły trony zaborców,
kraczalnYlIl
do dlJia 28 lutego T. b. odpo- /.v:1·01\·1 odłożyć do. naslępn~go posledzentSi
T. U. R. w sali.,Miłośników muzyki" \W jednak demokratyczne zywioty z p~ P: S.
wlednich lichwal i projektu OJu. prz.
Następnie ' omawiano i zatwierdzono
Łodzi. Wykład tow. posta Barlkkiego na cżele ujęły ster ,..Iadz y w swoje ręce,
Ubezp.
do
·
;
r.atwierdzenj~.
-'
szereg
Wlliosków. z k~óryml'Zarząd Kasy
w~budziłriogromnc zainteresowanie. Przez . cO zadecydowało. o demokratycznym
.
Nad
komut1lkatem
rozwinęła
się
óluiwystąpI
113
po~iedzemu Rady Kasy. w ·dn.
2·l{odziny słuchano lej prelekcji z dużęm u5lTPjU Pols~~ (spóźnij się Paderewski).
'SUI
d.yskusja,
w
rezultacie
której
kicrow13
b.
m.
. ...:.
zaintereso"\vaniem. ·1 owo Barlicki na wstę Rząd Mora(zewskjeg~ dal tak ,iłne
W dah:zym ciągu Z~rząó KrY .'~Y.:
pie podkreślił jak ważną rolę odgrywa pOdW3Ji~y ustawodawstwu rO,b otnicze- nicŁwl1 Kasi polecono opracowanie odr ointeligencja w ruchu wyzwoleńczym pro- rou, zdobyczom, których . nawet r2;ąd ' wiedniego projektu.' klóry ' po przejściu słuchał referatów . prUWOcfn1C7ących . kom!.letarjatu. Nie ma rozwoju partji bez f 0- c.hjcno-piasta odebrać nie potrafit .
przei Komisję finansowo-GospOdarczą o sY.i: adminjstracyjl1o~plawnej I hf1.~nsą'Y?
uchwaleniu
przez nią konkretnych wniosków gospodarcze} przyclem p~stapu'~łon.Q. ,co
zhmnego kierownictwa, więc wyłania się
. Przerazona reakcja polska zamknęła znajdzie ·się · ponownie ·na posiedzeniu Zapotrzeba . skupienia· wszeregaćh partyj- ·
kasy swoje, chciata wygt<ldzić rząd 1'0- · n:ądl1. POzatem uchwalono zwrócić się do u.as.lępttje:
.
.
.
ny.ch włMnej inteligencji.
botniczy. Ale ofiarność jej nie wzmogła Okręgoweg9 Urzędu Uhezpieczeń'l ląda1) zatwierdzić ! lIm~wę z wicedy.t~kWalka o niepodległość Polski z się i dla innych rządów. 'Dopiero Crabs- niem nadesłania interpretac,il dwuch oJ!ó}- torCiT/ p. inż. Szustretn.;
.
. - "'
.. .
społeczeństwo.
B9gate ' kiemu udało się sięgnąć do ich kieszeni.
. różniczkowała
nyeh . poslanowień wymienionego rozparzą2) Upoważnić · ki.erownich~· o Kasy do
ziemiaństwo, przemysł'owcy, jak w b.
dzenia i ·dotYczących wszystkich i"nstytul::yj pert.raktacyJ; \V , spr:łw.ie ... . l1ab.vda ; :. d~u<:h
Tow. Barlicki obrazuje' walki w
Ko·n gresówcc i poznańskiem a częściowo .
Pr~wno-Publjcznych w celu wyjaśni.(o~nia,
plilCów. połolonych przy. ~l. .~ KI~lł1..s~leg~
sejmie:
które
toczy
.p
.
P.
S.,
mając
bari w Galic.ii nie odczuwali ucisku zabor'p od które z . nich podpadają Kasy Chorych. i ~i~lnej . pod budowę lecZ.tllc I. k~Jt11kl . p.o~
dzo
słabych
j
'
niezdecydo:wanych.
soj\lSZ~
ców. Te warstwy jak konserwatyści
W dalszym ciągu komunikatu Prze- łoullc.r.eJ;
galicyjscy, enrłecja z Dmowskim w Kon- ników w N.' P. R. i Wyzwoleniu. Re~
ferent
vorłkreśJa
rolę
kleru
·
w
Polsce
wodniczący
odczytał nadt>słaoą w dn. 10'
W 1(0 l'iC II z<Jłatwio~lO. Sl€reg '~ra\ll
gresówce. nie mieli odwagi myśleć o
i
Sejmie.
Kler
nie
zapomina,
że
kiedyś
b.
przez
Zarząd
ZWIązku
Lekarzy
personalnych
'" tem przY.l'~Clf>' lekarza RO
niepodlegto$ci. Ich ideologja łączyła się
odgrywał
dominującą
rolę..\Vyklinał
zolucję
ogólnego
żebrania,
z
\~tórcj
\Vyt1~:
Od.dz;::łlu
POlVratowego
Ka~y Cho.rych \v
z rynkami zbytu. Interes materjalny deJ'ewo]ucję, -plaszczyli si~ biskupi przed
ka. iż lekarze wobec odrzucema propozycJI ZgIerzu.
'
. : . . .. .
t~y'dow~ł w ich patryjotyzmie.
carem i innymi monarchami. Te dawne
Nf\jciemniej było w poznańskiem, przywileje moźe klerowi dać tylko obdzir:ki wszechwładzy kleru, który zres'ztą szarnik i kapitaliści.
Rekurs Polski . przeciw
Z · tąd wynika
we wszY6;tkich zaborach był najniższym przeciwstawianie si~ kleru ruchowi ro~
p. Ma(: .. Oonella
sJugą i podporą tronów monarszych.
botniczemu i chłopskiemu. d·lateg.o kler · w sp.rawie poczty polskiej w
Trarlycje powstańcze podjął prole- . głosował' przeciwko reformie rolnej.
tarjat. Rozpoczęła się ·walka .na śmierć
'Generalny k.onlis3lz polski \r Gdat'l- .
Zawiadomieni~.· ... . .
Cała reakcja w Pols·ce ma ' najsil• l zycie.
Nie tylko z zaborca·m i ale wal- niejsze oparcie w · klerze. · Mafja endecsku, p. Strasburger, pr-zybył. \Vczor~j do !
Niniej.!ilzy"rń .zawiad~~iaroy' W$zyst·c.zy€: musiała klasa pracują·ca i z rodzimą
ka, rz~komy naró~ · polski. razem z kle- Wats7-t\wy ·i odbył l,onfercoCjęi IIlltl1strcm I .kich C1:łonkó~ I członbrue,. Zw. Z.BW.
reakcją, głosząc światu całemu, że Polska
rem siejąnienawiśc wyznaniową i ńaro Slm:yllskim, a \la~lt;pnie z dyrektoranl1 de- Rob. i Rob. Prz'. \"1. w Poll'cc, OddzHłł.o
ni~ zginęła . .
dową. żeby w · tej zmąconej kadzi łowić
partaml:nt\.1 łcg?i. rplmsterslwa, . ~~ .. kon- Nr. 5 Wólka" tKopernika .~7). iź .. poPierwsze czołowe miejsce w tej · dla siebie priywileje. ~· Polityka ucisku ferenCjach \VYJa:wlOrJo, te d~cY~Ja .Mac I cząwsz?, od 15 1~lt~g.o do ., I· marca :T-:~.
dz.iesiątki .lat trwającej walce, zajęła ' P.' narodowego
jellt z punktl,l
widzenia Donella opiera ~ję na orzeczeU1U Hackmga, włącznH~ odbędZIe I'I~ kon/wla · :kSlą:ze.
P. 'S. Z . jej' szeregów wyszli najwiębi państwowego nieszczc7:ęśćiem, które w natomia·s t pomija zupełnie trakta t wcrs.al- ; czek członkowskich i uregulowamę opl.,.\.
ofiarnicy, jej· · czynne walki 7, wracały. u- konsekwencji może mieć następa;twa.
gki. a takze konwencję' paryską i umowę
~~zyscy c~', kt-óny do kO~h'~li , się
wagę Europy, ba świata całego,
nad
P. P. S: świado'ma jest odpowie- wa.rs·z ~wską. Z pUl1kt~wld.~eOla praw.l.lcgo nH~st,awl~; zgodl1 l r. z § 10 Statlltu ~WJązlt·t~,
Wisłą .. coi się dzieje".
dzialności,
jaka na mej 'spoczywa. deCyZJa Mac DoneHa. Jest nleuzaaa.dnłona. skreślem zó~ła!l" 7- listy członkow. . .,
Uwaga: a) Po·wy7.s~(I. konhoJa do~y;'
Kiedy wybuchła wojna SWlatowa, Chociaż liczbowo nie bardzo sllna, "od- Komitet polit)'C?:uy ministrów, który WCZQ- i
..
orjentacja szerokotorowa . rosyjska, gJo- grywa dominującą rolę w łcraju i sejmie. raj obradował. wcale się tą sprawą nie czy Townież· i bezrQbotnych;
b) Członkowie Z.wiązku . pracując.y
Ilzona przez endecję wszystkich zaborów, I Klub P. P. S. pr?wadzi po.1itykę re~lną, zahnował,' obstają( przy sW.'Ojem poprzeJni~m stanowisku. Rekurs od decy:z:ji w fabrykach wiflni książeczki pdd;'lć. . po~
zaczęła święcić orgje. 1 znowu walka o
zdecydowaną, panstwowotWOTCZą. Kledy
hasła niepodległościowe, głoszone przez
w ińnych klubach jak w Wyzwoleniu MĄcDonella będzie wniesiony na mar- lorcom w7.!;lędnie delegatom (w ' c;e.ln
ontro,Ii).
.
legjony, rozszalała w całym społeczeńst odbywa się ciągłe
,;przegrupowanie". cową sesję Rady Ligi narodów.
wie. Jednak siła moralna proletarjaru klub P. P. 'S. stoi · niewzruszony na ri1.~
~----Łódź, 14;1125 r.
Zą,ząd.
r>
była już tak \ wielką, że w decydującym
obranym stanowisku obrąny intereSóW

"i-eby świar nie miał ,,;p()kojll.

l)

to,

Mi8i~ter · Rafaj~~i ~2ma~kuie ~amowoł~ a~mini~tra[ii:

Jej ' 7.1"laniem jest mącić, agitować, psuć wewnętrlOne stosunki narodów i paiHllw, wyko-
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Zwi,zki Zawodowe, w codziennem
:'l:nulpniu się z kapitałem musz" nawet
przy najdrobniejszych utarczkach, kon6ktach i nieporozumieniach, czy to na
tle płac, przyjmowań (t. j. zapośredni.
czań do' pracyl i wydalań CEy też w innych . wypadkach z ktarem; codziennie
się etyk.ajll, mieć pewien punkt oparc·ia.
P,niewaź nasze ustawedawstwo poza
8-io godzinnym dniem pracy i urlopami,
tych wszystkich Spraw nieprzewiduje.
Dl. lego też we wszystkich prawie
ważniejszych gałęziach przemy!i1łu bywaj, za",ieraue pomiędzy Zw. Zaw. a oraanizacjami przemysłowców t. z. ..urnowy główne" w których są omówione
wszystkie sprawy natury sprzecznej i mu.
SZI\ być
honorowane przez obie strony
zawierające' umowe.
Umowy główne
mają tę zaletę, iż zmniejszają powaznle
ilość utargów, względnie zatar(li nieprzy'
bierają form ostrych. prowadz"cycła do
poszczególnych strejków. procesów są
dGWYCh i t. p. W naszym przemyśle
włóknistym. z' powodu oporu przemysło'
wców . oraz bierności i nieirozumienia
wśród robotników, dotychczas niezdoła.
łitimy przeprowadzić umowy głównej.
Drugim niemnte} ważnym czynnikiem jest ujednostajnienie płacy w całej
gałęzj danego przemysłu, za wykonywanie jedne; i tejże samej pracy, w posz·
czególnych fabrykach. miutach, Ił nawet
okręgach. Warunki płacy zoatają określane tak ~amo przez organizacje robotDiel:e jak j przemysłowców w oddzielnych umowach cennikowych t. zw ... cen~
nikach" lub .,taryfach",
przy istnieniu umów cennikowych
przemysłowiec niemoźe dowolnie zmieni.ć płacy ani jej 5amodzielnie ustalać
mniejl!lzei niż obowiązuje p.g cennika,
niemoż
Bi~ powoływać na inne firmy
(zakład,) które by płlłciły mniej, ponie.
WAŻ' cetmik te rzeczy reguluje i po~jada
pewne granice, po z które mimo . chęci
p,z~jsć nie może.
Przemysł włOknisly or! 1920 roku
posiada unormowaną umowę płac. t. zw.
.,tary/e płac" na wszystkie poszcżegóIne
~lresterje pracy '" prz:emy81e ~cłnianym
hawełnianym (ostatnio jedwabnym jUlo-

wym,
Umową

pończoszniczym i dzianym) t. d.
tll po za normą płac, przewidu-

je <tdszkodowania za wszelkiego rodzaju
postoje, jak z brakulwątku, osnowy, zepsucia się krosna i t. p. oraz bonifikację
za przeróbkę złego materjału.
Umowa przewiduje na każdą dekaterje pracy stawkę, której minimum
robotnik musi zarobić, o ile zaś nierobią
z tych czy innych przyczyn, winien się
o łn Ilpomnąći przy jednocżesnem zwró("en,tu "jr,o do swoich organizacji zawodowych.
POCZ8" dewaluacji pieniądza, przemysłowcy niezwracali bacznej uwagi na
na to, iż niejednokrotnie robotnicy mieli
wyższe ~tlłwki od
przysługujących im
lecz po wprowadzeniu waluty stałej
przy waloryzacji 90 proc. przemysłowo
ców stawki uregulowało. Obecnie przemysłowcy 'Zwracają baczną uwagę na taIry{e płac w ~obawie przekroczenia jej
choćby o 0.1 grosza. Rzecz wprost odmiennie ma Aię \1 robotników, 8zczegól-·
niej przy pracach akordowych (w tkalniach) gdzie robotnicy w 5 proc. przerabiają 8tawkę, '/II 55 proc. dobiegają do
stawki natomia,t w .o proc. niewyrybiają jej, nie reagując na to. Wypadki gdzie
robotnikom brakuie do stawki od 10
proe. do 40 proc.' lub niepłaci się za
pOl5tojf.O nie są wypadkami rzadkie mi.
Nieiednok.rotnie robotnicy nienale·
ż~c do Zw. Zaw. i w swoje m rozumowaniu zaoszczędzają kilka groszy mie·
sięcznie, ktore by musieli oddać na rzecz
Związku należIle do niego. natoJniast
przez swą nieświadom08c traclI, to·ta fi
nieraz na wet lO-tą. część swoich zarob.ków. i więcej. wtedy gdy na rzecz Zwillzku, daliby zaledwie jedną 100·ą (setn.,,)
część. T alcie rozumowanie jest błędnem
'j przynos~ szkodę nietylko nieświadomym
jednostkom, a1e całej klasie pracuil\cei.
Robotnik winien wiedzieć co się. je{llU należ!.i czego filę ~i~ie!,. d,?magac,
;1,. co Wlnlen l'Ill.m p08WtęCtC' na rzecz
organizacji.
Nlepodobieństwem jest wyobr1!lienie
~cbi walki o dał~rych zd b c7.8ch "' •
umiejąc Llronic dotychczasowych.

"TANI ' CUKIE
Egzemplarz

.,Łodzianina"

Pamiętamy wszyscy, jak to N. P. R.
gadała ongiś o głośnej w swoim czasie
aferze cukrowej Nocznickiełto, której to

sprawy nie

broniliśmy

wem,' lecz pn7.eciwOJe,

!lawet jedne m sło
wydobyliśmy ją na

wierzch.
Gdy jednak dziś \II państwie Enpeeru
zl~tedł skandal gorszy jeszcze organ
icb oficjalny ,.Praca", przezornie milczy,
lub gdy mote, występuje z obroną swa·
jego męta zaufania, osławionego jut .łt.dama
Marcirikowskiego.
Bo też zasługi tego jedynego enpe·
etowskiego . "kontrolera" z dnia na dzień
rosną j jeieli tak pójdZIe dalej - mogą go
ogłosić nie tylko swoim mętem zaufania,
I~Ct nawet swym patronem.
W poniedziałek, dnia 9 b. 111. W sądzie pokoju II. okręgu m. Łodzi odbyła
$ię sprawa przeciw owemu PUplJt.tOWl enpeeru.
Na pfzewodzie sądowym zostało·
ustalone, że Marcinkowski. prócz swego
głównego zajęcIa popełniania naduzyć
w h1agistracle - pobocznie zajmował się
jeszcze wyszukIwaniem naiwnych amatorów
fani ch produktów spotywczych, od któ.·
tycb brał z góry pieniądze i, wykręcając
się' w najrolmaitszy sposób. IlIe dostarczał
fOw9ru.

Ilu ludzi padło ofiarą tego \ rodzaju
ustalić trudno,
dość Jednak,
szantatu
ze znal'atta su: Jedna energIczna osoba.
Ht:h!n~ NykttJ. która mtała odwagę udat
się do ~ądu i. fOlumie si~, wygrała.
W październiku r. ub. Helena Nyk1el
wDł~ctł<l J\\arciokowskiemu 220 złotych na
dwa worki CUk r ll. na które nie mogła SU;
doczekać. Zniectefplnviona udała się do
jego mieszkania. żądając wydania towaru,
lub zwrotu pieniędzy. Wtedy Marcinkowski oświadczył jej. że za kilka dni cukier
sianteje, otrzym3 więc po cenie znacznie
ntższej, gdyż on się dla niej o to po·'
stara.
.
Gdy w norze 46 ,.Łodzianina" z r. ub.
ukalał się arłykuł o Marcinkowskim, Nykieł' natychmiast z owym egzemplarzem
udała się do Marcinkowskiego o wyjaśme.
nie, gdy! zdziwiło ją, dlaezego M. nie pocIąga Redakcji "Łodzianina" do odpowie·
dzialności.

•

jako dowód rzeczowy.
1'\1. odpowiedział jej. że sprawa za
kIlka dni się wyjaśni l cukier albo pienią
dze sam je; dostarczy.
Gdy po pewnym czasie dowiedziała
się o aresztowaniu Marcińkowskiego, udała
się ze skargą do sądu, Jako dowód Tle·
składając ·Nr. 46
"Łodzianina"
i oświadczając, że dopiero z "Ło.
dzianina" dowiedziała się o szantażach' M.
Sąd po przeprowadzonej. rozprawie
ClOWy

z r. ub.

skazał Marcinkowskiego na 3 miesi"ce
więzienia i zwrot przywłaszczonych
pieniędzy, biorąc jeqnak pod uwagę jego
oświadczenie, te z WI zienia nie .iest on
w moźnoścj wykonać pu.yjętego zohowią

'7.ania. wykonanie wyroku zawiesił n8 dwa
lata,
Ni~ długą jednak b~dzie jego' ",ol.
t10ŚĆ, gdyż za naduiycia w . Magistracie
grozi mu znacznie surowszy wyrok.
Należy Ilrzypomnieć, te ławnik Wydz.
handl. Muszyilski, razem z Bednarczyj·dem. Wojowódzkim i Zalewskim zaanga
iowah Marcinkowskiego do Magistratu
jako swego szczególnie 7.3ufanego kolegę,
i że go tJie chcieli wydać Prokuratorji
mImo dokonanych w MagIstracIe kradZIeży,
albowip.m Jest on krewniakiem ławnika
Muszyftsklego i kolegą enpeeru.
Czy o tym ~woim .. szczególnie zaufanym" koledu - jak na radzHI mIejskiej
nazywał go Muslyńsld N. P. R. n1(-: nie
powir?

a

komedJa.

Clt;~~tf
l.tmrny
urzędników państwowych do rządu o po.
prawę ich "trasznego położenia, rząd po.
stanOWIł okazać hojną rekę, i rozum i nakazał ur:l!ętfnikottl przywdziać mundur.

W odpowledzl

na

Zamiast chleba - galony, zamIast egzystencji - parada i morda na guzile Gło
dujący j o łapówce myślący urzędnik musi
sobie kupić mudur I Ale nie jf'den, me,
dwa mundury: na codzłeń ,ieden i drugi
.alow)' !
Czyi to 11Ie plugawa komedJ9, ta
gadanina o oszc1.ędności wobec takich
kwiatków naszej jaśnie-cHam~kiej bitl(()~
kracji 11'

5

IN .

od pręgierz!
Związek urzędników miej&kich dorę
magistratowi memoriał w sprawie zą
dań pracowników miejskich, od tego czasu
minę\o dużo C2asu, a urzędn1cy nie otrzy'
mali żadnej odpOWiedzI. Z tego powodu
wystąpił do magistralu z mterpelacją przewodniczący frakcji radnych P. P. S. tow.
R
I.ki. który zatądał wyjaśnteń, dlaczego magistrat nie dał urzędnikom dotych~zas odpowiedzi, pomimo upływu tak
długiego czasu.
Na interpelacje łow. Rapaisktego od.
~lo\yiedzlał prezydenl miasta p. Cynarski,
a o.dpO\,!iedt prezydenta wywołała sen"

czył

SRCJę·

Pan Cynarski ~tw1t:-:rdził. że mag1stratowi, Lj. jemu jako prezydentowi, ani magistratowi jako ciału kolegjalnemu, tego
memorjału

dotychczu

i t.e prezydent dOWIedział
moriale dopiero z prasy I

nie pokazano!
się

o tym me-

Gdzież się memoriał podział?
Czyż nic o nim nie wie naczelnik
wydziału prezydjalnego, który się nazywa
aż "dyrektorem zarządu głównego·, pan
dobrodz1ej Zalewski? Czy nie schował
tego dokumentu, by dokuczyć urzędmkom
i dać im odczuć swoją wątpliwą władzę?

Sztuczki szkolarskie "dyrektora" Zalewskiego znamy aż nazbyt dobrze i aż l1azbyt
dobrze znatny bezwstydne maniery tego
nieuka na krześle dyrektora.
Zeskamotowanie memotjału czy l. ZW,
pr u·trzymanie go, to jedno. Metod takich
chwyta się tylko łobuz, nigdy człowiek.
który się szanuje i którego mOina tolerować na urzędzie.
"lagitiięcie" memorjału oddają ufzęd·

mey miejscy pod pręgierz opinjl urzęd
ników miejskich, a ZalewskIego wzywają,
by odpowiedział na pytanie, czy nie wie
przypadkiem, jak się wykłamie z tego
objawu swojej rzetelności w urzędowaniu.
Przeciei to brudy. - świństwa!
.......

Wiadomości

telegraficzne.

- W Nowym Jprku 'To powodu Bil.
neJ mgły nastąpił· wypadki zderzenia
wielu parowców ; pociągowo Dwie osoby -1\ ubite. 25 odniosło rany.
-- Przewidziane jest podpisame w
dniu ł 5 lutego protokółu komis' i granic.1:nej, dotyczącego wytyczenia granicy
pomięd1:Y Turcją a Rosją sowieck<t.
- Z Baku donoszą, iż władze 50·'
wieckie przystIlpity do odbudowy floty
kaspijskiej.
~ Rząd sowiecki otrzymał od generalnego sekretarjatu Ligi Narodów za·
proszenie do wzięcia udziału w pracach
komitetu technicznego dla spraw, dotyczących wewnętrznej żeglugi rzecznej.
. - W· tym tygodniu otwarta ~ostała
sesja angielskiej izby gmin.
"Sozialistiscb - Parlame. tarischer
Diensl" donosi. że b. niemiecki minister
poczt i telegrafu Hoefle po przesłucha:
niu . przeż prokuratora został wczoraJ
aresztowany.
- Nocy środowej całą południową
Anglję i Kanał La M!łnsche - nawiedziła
gwałtowna burza.

Konferencja. rozbrojeniowa
.,
a uznanIe SOwIetow.
Plllnowana przez Amerykę konferencja rozbrojeniowa będzie prawdopodobnie odroczona do roku przyszłego.
Koła 7;bliżone do prezydenta Coolidgea
oświadczają. że wedle opinji prezydenta
tr valy rezultat takiej konferencji da 5ię
osią'gnąc jedyn~e. jeżeli w konferencji
tej wezmą udział Niemcy i Rosją, jednak
udzlał Ro~ji w Konferencji musi poprzedzić uznanie sowietów przez Stany Zjednoczone. Przygotowania po tego zajmą
conajmniej IJześć' miesięcy czasu albowiem
przedew8zystkiem należy pn:ygolować
opinj~ publiczną Ameryki na uznanie
sowietó'..·. Senator Borah zamierza po
7. konczen!1J
sesji kongret'u rozpoc7:ąć
ro~le~ła k2'mpanję za Il'lnaniem &owiettl,w.

Trocki

zaczął walk(ł.

Trocki,
podjął
walkę
przeCIW
panuj."cemu kierunkowi w bolszewiźmie,
przedewsz etkiem zaś przeciw Zinowiewowi i Stalinowi. Weźmie on udział
w kongresie komunistycznym, który ma
d~cydować o wykluczeniu go z partji.
Obroną jego przed kongresem będzie
sens8cyjnl\ rewelacją.
Bucharin
ogłosił książkę p. t.:
~W
sprawie Trockizmu". Treść tej
książki idzie po linji alaków Zinowiewa
i innych na Trockiego.

•

Z zycla Partji.
Bacznoić K.. MłYll1

W niedzielę, dn. 15.11. 25 r. o godz.
IO.e i fano w lokalu dzielnicowym przy ul.
Fabrycznej 2, front, odbędzie SIę ogólne
zebranie członków i sympatyków P. P. S.
Referat polityczny wygŁosi tow. A. Purtal.
Ze względu l1a ważność spraw. obec1l0SĆ wszystkich członków konieczna.
Jednocześnie zawladamta SIę człon~
ków, że dyżury dzielnicowe odbywają sit;
w kazdą niedzielę, od godz. 10- 12 w pot., .
gdzie załatwia sip' wszelkie sprawy partyjnI".
Komltet.
Baczność Czet-.ona I
W medzielę, dn1a 15.11. 25 r. O godz.
10 rano w lokalu dzielnicowym przy ul.
Wółczańskiej 196 odbędzie się zebrani~
członków i. sympatyków P. P. S.
Uprasza się o liczne i punktualne
przybycie.
Komitet. .
Baczność

Chojny ł

W niedz1elę, dnia IS-go lutego f. b.
o godz. IO.ei rano \V lokalu dzielnicowy!"
przy ul. Rzgowskiej Nr. t 43 odbędzie S1ę
ogólne zebranie członków.
Referat polityczny wygłOSi tow. Eug.
AtnenkieL
Sprawy b. ważne. Obecność wszyst~
kich członków komeczna.
Komitet.

Listy do Redakcji.i
Do
Redakcji "ŁODZIANINA"
w miejscu
W związku z notatkl\ p- t. ..Bankrut magistracki", zamieszczoną w nr.
5 "Łodzianina", z dnia 31.1-1925 r., Ma;.
giatrat m. Łodzi na zasadzie art. 2 l i 22
,.Dekretu w przedmiocie tymczasowych
przepisów prasowych" uprasza Sz, Redakcję o opublikowanie następujll,cege
sprostowania.
Nieprawdą jest, jakoby Maaistrat
tylko "mata część" 8um, wpłaconych
przez urzędników na zakup akcyj Ba!,ku
Polskiego, wniósł do kasy skarbowe~, a.
.,resztą dorabiał się". Prawdll natomiast
jest, że wpłaty rat za akcje, nabyte dła
pracowników miejskich, dokonywane by.
ły w właściwym czasie i to nawet przed
~skutecznieniem odpowiednich potrłłceń
'L . poborów pracowniczych;
ś~iadczłł ~
tem znajdujące się w posiadanIU MagIstratu pokwitowania Centralnej Ka.y
Państwowej, mianowicie: Serja J. Nr .
761306 z dnia 31-III-ł924 r.; Seria J. Nr.
762838 z dnia I-V.1924 r.; Serja J. Nr.
763294 z dnia 27-V·1924 r.; Serja J. Nr.
764345 z dnia 28-VI-1924 r. oraz z dnia
30-VII-24 i z dnia 30-VIlI-l924 r.
Jak wynika z powyższego, opói.
nienie w wydaniu akcy- Banku Polskleg.o
praconwikom miejskim nie jest bynaJmniej winą Magistratu.
B. Dudziński
W. Wojewódzki
Kier. Oddz. Pras.
w-z Prezydenta
z

Wstrzymywanie zasiłków
dla bezrobotnych.

Ostatnio pi8ali~my, że dotychczas
nie została ogłoszona ustawa, przedłuża
jąca termin wypł ty zasiłków dla bezro~
b~tnych z 17 tyg. do 26. Została., ona
ogłoszona dopiero w dniu wcz~)ta)sz,:,~'
Wskutek tego zaniedbania w WIelu ,mIejscach przerwano wypłatą za~iłków i bezrobotni znaleźli się w rozpaczliwem po~
łożeniu. Wobu wiadomości, otrzyma·
nych z Częstochowy, Borysławia i. Łodzi
tow. Ziemięcki interwenjował w tej sprawie w Dyrekcji Funduszu Bezrobocia,
gdZIe obiecano poczynić zarzl\dzenia celem wznowienia wypłat. W czwart~k,
12 b. m. ma się odbyć nadzwyczaJn.e
zebranie Zarządu Główne20 Funduszu
Bezroboc~a, n~ którem zdecyduje się w
jakich miejscowościach i na jaki czas ma
być przedłużona wzpłata za5iłków .. Uchwał ta będzie wymagała zatWIerdzenia min. pracy i zgody min. skarbu.

Popis dzieci R. W. W. Dz.
w

r,ali Johna

przy ul, Rzgowskiej

140 odbędzie się dnIa l5 (niedziela) lutego 1925 r. o godz. 3 po południu
wielki popis dzieci R. W. W. Dz. ognis.
ka .. Chojny" . W popisie udział weźmie
Chór T. U. R. i uczniowie szkol} dramatycznej T. U. R. tow. tow. Irena Dymecka. Marja Eiburzycówna i Jan
Puchała.

W czasie przerw przygrywać będzie
orkiestra.
Wejście dla dorosłych 50 groszy
dla 'dzieci 20 groszy.

LODZłANIN

T. U .. R.
T.

zmarł

drogi

nieodżałowany

un:iłdza

nam

I) w I~kalu Dzielnicy Bałuty.
ul. Aleksandrowska 39 '• g. 71!~ w,
K. Gallas na t. "UBEZPIECZENIA SPOŁECZ
PIĄTEK

dnia 13. 11

na gruźlicę, przeżywszy lat 34.
Zmarły tow. był czynnym członkiem organizacji P. P. S.
dzielnicy Lewej od roku 1919 i pozostał' jej wiernym aż do
,końca swego nędznego żywota. Zmarły był członkiem komitetu
dz. Lewej i członkiem komitetu fabr. B. Waksa, odznaczftł się
zawsze wysokiem poczuciem swych obowiązków, i zawsze był
pierwszym w szeregach robotniczych w walce z kapitałem.
Pozostawił w sercach naszych
niezapomnianą swą postać na
zawsze.

jego pami~ci.

piń,kiego w Widzewie.

Przedstawione na konferencji dziel !1i~,owe.i
Wi'dze~ie dn. 1,1 b. ~. ~pra
wozd~nie . ,.z dz.iałalności istniejącej od'
1916 'r. przy dzielnicy Wypożyczalni
-Książek im. Dr. KI. Lipińskiego przed.
s tawia się następująco:
.
, Wypożyczalnia Książek ma na pół
kach 155? dzieł. podzielonych,na nastę
pujące działy: dZIał "A" ma 640 dzieł
powieści dla starszych; dział "S" zawiera
220 dzieł powieści· dla młodzieży; dział
"C" posiada 120 dzieł poezji i sztuki
autorów nas;zych i obcych, qział "D"
Pokłada !Się z 575 dzieł naukowych, trak.
tujących o różnych działach nauki.
" W okresie ' sfHawozdawczym Wypoiyczalnięt była cżynna 202 godz. i korzystało z niej 3168 osób. z czego przypada 139? na ~ężczyzn i 1772 na kobiety.
a wypożyczono w okresie tego ' czasu
59~8 dzieł, z czego przypada na dział
powieści dla starszych 4856 dzieł. powlescl dla młodzieży wypożyczono 292,
po.ezji ' i 46 i książek naukowych 636
dzret ,Opłata za wypożyczanie książek
hyła', "obierana 30 gr. miesięcznie.
Bolączką
Wypożyczalni jest , nie
z\\lracanie przez czytelników wypożyczo
nych ·książek w terminie oz.naczonym,
pomi~o .niejednokrotnie piśmiennego u.
pOm~l1enla: Konferencia dzielnicy "Wir:ł~ew" w celu wywarcia preRji na tych
Olekulturalnych czytelników, Ittóny nie
7:wl'acają. wypożyczonych pomimo wezwania piśmiennego, uchwaliła, :7eby wezwanie takowe ogłaszać w prMie miej!licowej, tym sflmym wystawiając wez~vanie iCh pod pr~gierz opinji publicznej,
lako ludzi marnujących dobro publiczne,
Również Komitet dzielnicy "Widzew u
uchwalił, 'aby podnieś opłaty za wvpo7.ycz~nie ksil\żek od 1 lutego r. b. 'l. tir. 30
nil ,50 miesięcznie zatrzymując ' w mocy
kary , przewidziane w deklaracji 7.~ niczwracanie w oznaczonym ter~inie ksii\.-,
żek. jak i za niepłac~nic należności w
ozna,<zonym czasie,
Wypożyczalnia
K5iążek im. Dr.
K!. Lipińskiego, subsydjum żadnego nie
otrzymuje, utrzymuje się wyłącznie z
opłat pobieranych od czytelników.

w'

\Vidz.

drodZE do zwyc:iędwa", Już
su; utfazała pod powyiszym tytułem l}Joszu~a tow. posła Czapińskieg-o, wydana
przez Oddział Warsz. T. U. R. Broszura
liczy prze~zło 2 arkusze druku . Cena 50
grośfY·, Puy :r.amówieniach ponad 25 egz.
25 Ptoc. Rabatu, Zamówienia z Warsza\vv
~l{ierowywać należy pod adresem Sel\retar'latu .T/ U. R.~ z prowincji zaś do "Księ
garnl Robotniczej", Wspólna 17.

, ··W
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orgall ukraińskiej socjalistycznej myśli.
Wydaje to pismo grupa robotników, która
po zamknięciu przez policję USDP. pozostala wierna socjalistycznym zasadom
i nie dała się porwać ani na lewo do
komunistów, ani , na prawo do nacjonalistów.
W artykule wstępnym lego pisma.
które powitane zostało z miejsca przez
ukr. prasę nacjonalistyczną, stekiem insynuacji czytamy:
"Zadaniem naszem. Lo wyzwolenie
mas proletarjackich drogą walki klasowe,i
i organizacji. Wychodząc z tych załoźen
"Robitnyk" !;tać będzie na stanowisku
naukowego socjalizmu i na tej platformie
walczyć będzie, o wyzwolenie pracy z
pod jarzma kapitału.
W pierwszym numerze, pokiereszo·
wanym zresztą przez prokuratorję prasową. zwraca uwagę artykuł o martyrologji ukr. szkolniclwa.
Organowi ukr. socjalistów iyczymy
powodzenia w podjętej walce.
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7. parcelacji n~ Pomorz.u ł<lłtyat,t:k
ziemi i. dom. , Będzie- tam urządzona , ko~
lon ja letnia dla dzieCI.
., '
t6dzld o'dd7.i,ał zarC7;cnnnvał db :
dzieci "Ognisk
20 miejs'c pr,z tz . h~@f!'
fi

sierpień.
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Część

dr.ieci

Redakter odpow. Al. Nowu. . .ki.

lak

szawą·

Nr.

Na H!'l«; Nr. 86 ł wplynę\o
300 ił. . .
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osłalnlem posied,enill' Ziłil.ĄQ'U,
Rob, Wydz. ' Wycb. Dlie(:ka " uth\\'a:lóp.~,;
otworzył. 12.te ~Og111sko" przy uJ. Jutru. '

Na

ro

sza Nr. 28.

pl ~eprowadlen1U remonłl): '

"O~l1is1<ou fOzpoczńie
w połowic marCA.

.*'

*

swoją dl:iah11nośt
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" Posiedzenir Wydziału Robotniuego ,
Wychowania,Dziec.ka wpoł~czenill ż Wy;:':
,działem Kobiec.vm ()dbędzie~ie w Jn,.' ~
niedziałek; dnia 16 \ luteg.'
o godz. 6 j " pół wiecz. Piotrkow,sk!l ~ ~.

Zabawa ', .

W'iełka

dla dzitci .. Ognisk". '

W nied zit'Ię'. R marC·:ł. orgal;li~ui"
Wydziai zabawę ri\;~ , dzieci .()gl1hk" od "
~odz. :lrc'j do 7-ci \\ ieCl, w ~:łli To"·
Miłosniłsó\V Muzyki. Trauguta , I, Gtand'
Hotel. BJil.szc ' szczegóły h<;dą ' podall~.
później.
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E. ROl'tilnda

Dla dorosłych l, miejsce 70 gr., II. m. 6U Itr .
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VI sobotę
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dn. 21 :Iutego od .g Odl.
B-cj wieczorem.
,

SłlDSÓW. dra młodzie~y o , Iod:. ~ ~ 4.30 po poł••
• w 'Oboły. Itle,h"eJe l 8wu;te ... g. 1 p . 1'\.
' ' Ceny miejsc: ella młodzieży l m. 25. II. ZOo
10 ,(

m.

.

Miejscowe; DrobJlc: za w,raa 5 groszy (naimniej 50 gr.). Dła pOllzukuj. pxacy i o zaeubionyeh dokumentach za wyral;
I .:rOEZ. ZWJI"ćaajne: Za , miłim. jednołamowy 10 I[~. (.tr. 5 łam.). komunikaty, netroloci i w tek.de

milimetra

WYJedZIe

w rok\1 przeszlym do He\enowa pod War-

PICrW!iX7 raa w Łodai

~:

I.

nil kauel, wf« prupisu

Za'rząd Główny Rob. Wydz. Wyc'h~.
Dziecka w Warszawie
.~

Od 9 lutego do 22 lutego 1925 r.
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7. własnymi sztandarami. 7) Za~upjć
~tawiellje w Teatrze PopuJarnym.

l labotlillIgO

ZoboCIJoToneezno,
Dzielnicy Pr weJ.

T·

kobieey P. P., .S,.

Na posiedlt'lIiu dni" 9.11 pod pf2~f. 
wodl1idwen! leiw. KllJszyń5.kiej uchwalono
\II :>\>rawie "Dni" Kobiet" w dniu 22 ~ar- ,
ca 19t5,:
'
I) Na wszysltdch dZlelnicąch zwołać ,
zgromadzenia kobiet l. porządkiem dzieri~
dym: Ptopagallda za "Dniem' Kobiet".
2) Zwrócić s1~ do Egzekutywy,teby
wydała' w~zystkim referentOI11
połecen~ ~
przemawiania na masówkach, zebianiath. '
wiecach o znaczeniu "Dnia Kobiet". 3) Wy.·
d<lć odezwę do kobiet. 4) Zwrócić się dó ,
Związków iawodowych z prośbą o p,o.
parcie. 5) Zorganizować miłicj~
kobiecą. 6) Wezwać Kluby Kobiet Pracu- .
jących, żeby wzięły udział w pochodzie

dzew, ul. Rokicińs'ka 54dziennym, "Dzień Kobiet" odbędą się: ' ,
dr. Bogusławski na lemat: .
W niedzielę. 15-go lutego o godz." .3. .
,,0 plerwotn7'm
po południu D z i e I n i c a C h o j n y ut. .
człowieku".
Rzgowska sala p. Johna,
NIEDZIELA l) W lokalu dzielnicy KnziD z i e t n i c a Gór, n a Suwalska 1.
dn. 22. II.
ny, Letnia t '.:-. Chwat na
D z i e l n i c ił B a ł n t y ul. Aleksano g. 10 rano
temat: "O (PRACY NA~ drowska 39, '
JEMNEJ".
Towarzyszki, ' Towarzysze, sławcie sj~ ,
godz. 4 p.p. 2) w lokalu dzielnicy Czer- lic.znie.
wonej. Wólcnńsk!1 196Gallas na l. "UBEZP1E,ydziało
CZENIA SPOŁECZNE".

tow. po". F. PERLA.
.;,,, Cnfi'}I,,! i.l "~1'H i iii,.'Ił,'. ~ AR .Ri R. ,I. Pf,,4MMC
W czwartek 19 b, m. przyjerJzie rio
Łodzi tow. Perl. prezes C. K. W. P. P. S.
i naczelny redaktor .. Robotnika", Temat
'odczytu'; .. RoJa. program i 7adftD;a
P. P. S. w Polsce" obudził wiród towa•
r~yi;zy ogromne zaintere~owanie.
Tow. Perl, j~den ' z twórców P.P.S.
Dnia 21 :U-2S r. o god7.8-ej' puez całe życie najwierniej ełuiył idea~iec7. w lok81u dzielriicy Prawej od- om głoszonym przez P. P. S. Przeży
wał dnie górne i chmurne 7: wiarą" że
będzie się
klasę pracującą prowadti, razem ·z inny_O
ZABAW A TANECZNA
mi towarzyszami. do wyzwolenia.
na .którą uprzejmie zapr~sz8 Sz. Tow • .
' Nie wielu ludzi zna tak dokładnie
hilllorję n'aszej partji, jale tow, Perl. to
Komitet' Zabawy.
też odc:.zyt jego da najwierniejszy obraz
Uwaga: TAŃCE do ' rana.
jaką roJę p, P. S: odegrała jui w hiAło
,
rji . ,odradża,i1)cei się Polski i jakie .,bo"'MI'".: ,.,
Fa' MILI!I'! .'cW Ut H' ..wW' IMAi ··C 5"
wi"zki ciążą na niej w przyszłości.
T ow. Perl, świetny ,mówca, doskO:
. nały prelegent, mimo swej \lC:7..ono~ci,
mówi bilrdzo popularnie i wszy!,tkie jeW ponicdzi~łek, dnia l & lutego r. b. 'go odczyty cje~2;ą S}~ dużą · liczbę stu"o godz, 8.45 ·W Teatrze l'v'icjskim. ul. Cew ·chaczy.
gielniana Nr. 63, dauą bE,:dzl(! dla " czlon·
Sekcja IJtUZyCT.łUl T .. U, R.
!cow i sympatyków T. U. R. po cenach
najnizszych komedia. w 3·ch aktach Z. NoLekcje Fekcji mU7yczMj odbywaj"
wakowskiego
si~ w
ponie'działek i środe w lokl'!lu
przy ul. Fabrycznej.
"
a .] emnICZY
n ·
Wyci czka do Pragi i Wiednia.
Rilely do nabycia w Sekretarjacir
31 maja b , r. (Zielone Swiąt1ci)
T. tJ. R. (Piolrl{owska 83) codziennie od
urządza Zarząd Główny T.U.H. wycieczkę
godz. 5- 8 wiecz.
do Pragi i 'Viednia, połączoną :ze zwie, ,',
\V następny pOIJledzlałek
<heniem hut Witkowickich i t. d. w Cze·
chach. Wyeieczka będzie 5 - 6 dniowa.
To moje dziecko".
W Wiedniu ąędą zwiedzane : pr:z.ede1 __,,_. ~' ..,._, _ ' . . _,_
'
wszystkjem instytucje robotniCze i oświanI n'"

Wydział

2) w lokalu ' pzielnif:Y Wio

O

A H UTN I A fi

li J

2) w lokalu"dzielniey Prawej,
ul. Kopernika Nr. ~5 -Hartman n. t ... KAPlT A·
L1ZM A PRACA".
SOBOTA I) w lokalu dzielnicy Widzew, Rokicińska- 54 - dnia 14. fi
1
Rosowski n. t. "Z ZA·
Q g. 7 /! w.
GADNIEŃ
SPOŁECZ.
NYCH".
2) w lokahi DZlel"icy Lewej.
ul. Juljusza Nr. 28 Kuczewski na t.: .. STRON·
NICTWA POLITYCZNE
W POLSCE".
o s:; , 6 w.
J) w lokalu dzielnicy Chojny,
Rzgowska 143 Chwat n. t.
.. O PRACY NAJEMNEJ".
PIĄTEK. I) w lokalu dzielnicy Pradnia 20. fi
wej, ul. Kopernika 45 o g. 7 t /ź w. Urbach n. t. ,,0 FASZYZMIE".
SOBOTA 1) w lokalu dzielnicy Górnej
dnia 21. II
Suwalska 1 Kuczewo g. 71/'J ' w. ~ki na t. ..STRONNle-,
TWA POLITYCZNE W
POLSCE",

"ROBITNYK" .
Uki1zał się we Lwowie I ur . ukraińskiego dwutygodnika, p. I. .. Robitnyk.",

CUKIERNIA

: ..

NE.

KOMJTET.

Z 'wypożyczalni k3;ążck im. Dr. KI. Li-

odczyty

wa.".tJUch.

onowski

Cześć

lastępujące

łowe (Stow. "Przyjaciół dzi;ci'" " ~~d~'
szkolna m. Wiednia j jej urządzf'Aia, «emy robotnicze etc.) pozat~m ciekawe
budowle. ;zabytki, wystawy. te try i okolice Wiednia. Kierownictwo wyciec.zki
obejmuje tow. pos. K. Czapińr;ki, wydatnej pomocy udzielą miejscowi łow . to~ .
polscy, czesc.y i niemiecc.y.. Zniżki w5~fll~' .
kieao rodzaju zapewnione. informacyj:
udziela Sekretarjat Generalny. T. ,U. R.
Warecka 7 - w godz. 5 - ,6, oraz ' ~e;
kretarjat T. U. R. w Łodzi, Piotrkowska'
83 od godz. 5 - 7 wiecz.
Pray zapisach koniec3:ne jest wpł••
cenie 20 zł. tytułem pierwszej raty; <ł.t:
sze raty mogą być spłacane $topniew~ ..

pf2~ed kronik, po 25 gr. (strona 3 bmo;wa)\ Złlmiejlicowe • 50 proc. i zagraniczne o 100 proc. dTo.il!łj~

D.. k Jall: Ba~.owH:ie.o.
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Łidzki

O.K.R.P.P.S.

