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IV.

s~ania przep~sów prawnych..

pow-

Konkordat Polski z Watykanem szechnie obowiązujących.
je.t aktem wyraźnie antypaństwowym.
.Mó~i o sW~?,?,dnem wyk?nyNje pomogą tu żadne p<;leif~szania się, wan1U ".jurysdykcjl,' J~rysdY~CJa w
, te on 'śtanowi znaczny postęp w sto- ~naczemu , prawa s w l.e c k I e g o
,sunku do zamierzeń kleru polskiego, . Jest ty.lko . .wykonywame.m władzy
wypowiedzianych 'przez arcybiskupa sądOWOIcze] 1 przestrzegam:m porząd, ,' T~~dórowi:z~ w 1919 r. kiedy groził ~u prawn~go 'Yewnąt;r~ panstwa. Lecz
, WOjną rehglJną, w Pols~e, na wy- }u,rysdykC}a w ..~n~czen1U prawa kanopadek, gdyby sejm , przyjął ustawę mcznego obejmuje wład?=ę ustaw~
o parcelacji dóbr koś~\elnych. Nie dawczą, wyk~nawczą l. sąd~wm
pomoże też 'j ta . okoliczność że kan- czą, tak naw~wnątrz Jak ' I nakotdat w art. 24. pozwala P~lsce par- zew~ątrz ko~~i.oła., Ta~ą :to juryscelować dobra kośc~lne o ile je dykCją ma koscló! ,katolIckI wykonywać w Polsce I Jala j~ w m~śl
Wykupi."
"
O charakterz~ o własciwem tego artykułu ~ykOl:ywac »zgodme
znacuniu, o wadze tego konkordatu sta- z . pra~e?,l bozem ł. pra,,:,em ka~~
nowi jego art. l, wobec którego reszta ':'Iczn~~.• To ~11~C2y najdokładl1lej,
przepisów niema w istocie niemal ze koscmł katohckl otr~yma~ w Polżadnego , już znaczenia. Z powodu sce pra.~o regulow~l~ me tylko
, tego jednego artykułu cały konkordat stos~mkow czy~to kosctet~y:h, ~Ie
Polski ,z Watykanem, ,podpisany 10. ~akze stosun~ow CZlrsto s~lecklch
lutego 1925 r., niema sobie równego t to wyłączme na zasadzIe norm
wśród wszystkich konkordatów, jakie p~a~nych, wytworzonych,p~zez czyn~
papjestwo zawarło od r. J J22, t. j. n.lkl usta,,:,oda~c.z~ kO~~Je.lne, .Wyod konkordatu wormackiego.
~Jka. t? naJ,wyrazmeJ z rozmcy, J~ka
Prawie wszystkie konkordaty do. Istnieje mIędzy pra., ,~m kanomcz~
tychczasowe, będące aktami umowy ' nem a prawem.. ~oscl!lnem.. .
papieża z państwami, uwzględniały
Pra:v o .,kosclelrle odn?s.1 SIę
ustawy państwowe. regulujące sto- , wyłącznIe do stosunków koscloła i
,minki kościoła w tych państwach. mo~e, być wytwor~m~ ust~wodawstwa
DlafegQ w tamtyc~ konkordatach jest ' ko~~lelnego I~b sWlecklego. Prawo
mowa o rządzentu się kOścioła na , koscIelne może być wyt~orem sobopodstawie . obowiłlZującego ', prawa ró~, . ~Ie maie qo takze . tworzyć
'ko§cielnego.
'
sejm I senat. Tak w pJerwszytr,
Nasz konkordat nie wspomina , jak i "!I' ~ypadku , drugi~\ prawo t~
(~ prawie " koś~ielnem. lecz tńó~i. tyl~ odn.osl SIę do spraw kosclOł21 w pańko o prawie boiem f i o' prawie stwle.
.
",
'
. .
, kanonicznem.
Le~z mIędzy prawem .,kosclel.
Att. 1. Konkordatu brzmi wy- : nem~ a prawem "kanonicznem" jest
'r atnie : "
.
różmea gwałtowna, prawo kano- ,
. , ' . ' ' "Kościół katolicki, bez róznicy niczne jest zbiore~ .przepisó.w pr~w~
obrządków, korzystać b~dzie w ' nych, które ,normuJą stosunkI koścJ.Ola
Rzeczypospolitej Polskiej ,z ,pełnej bez ~zgl~du na t~, czy to s,ą ~to
wolności. ' Państwo zapewnia Koś- ,s,!nkl czysto koścI,elne czy sWlecdołowi ' swobodne wykonywanie k!e, a które są wytworzone wyłącz~
"
jego władzy duch'ownej i jego. nl~, przez władze, ' ustawodawcze'
, ,jurysdykcji, jak ,rown,ież swobod- koscle~ne.
'ną administrację i zarząd sprawami
WIęC art. 1. konkordatu bez
jego !' maiątkiem; zgodnie z pra- k~u~zuku i bez P?trz~by. zaciemnia~aml bozemi i ,pra'w em ' kano~ n!a ~stoty rzeczy, ,Jasno, nledw~lnae~7
n.(znem-.
'
me l' kategorycznIe, w zgodzIe naJ,'
Co to znaczy? Dlaczego ,k on- zupełniejszej z calem ustawodaw<kordat nie mówi nic o prawie koś- stwem kanonicznem i z jego duchem,
,ciełnem. ' lecz tylko o prawie bozem . oddaje w ręce kleru całe prawo rei ,~nonicz~em? Jaka jest różnica ~ul~wania s~ra~ kościoła w Polsce
. mu:dzy teml p~awatrii? Co znaczy ! to wszystkIe ' Jego spraw'y. bez ~y.władza, , duchowna" i jej "Jurys- ]ątku, tak czysto , koscIelne Jak
dykcja-?
,
i §wieckie" regulowanie reh w myśl
,'Tow. ' poseł Czapiński, pisząc prawa kanonicznego. więc z wyklu'J! "Robotniku" o kónkordacie, wy- czeniem
wszelkiej
możliwości
, .raia , opinję,' że , przepis l artykułu wpływania na jego stosunki przez
.' ,fest k~uczukowy i ciemny. Jesteś- państwo, przez państwowe wła
my inn~go jeclnakże zdania. Artykuł 1. ' dze ,ustawodawcze, przez pań-,
, konkordatu, zredagowany z mi.strzo- stwowe ustawodawstwo p,olskie.
: .s~wem,
właściwem
prawodawcom
. Prawo kanonic~ne dopuszcza
,:' ,k()ścioła katolickiego, określa stosu- wprawdzie . możliwość' regulowania
nek ,kościoła. kątolickiego ' 'do Polski spraw kOścioła świeckich i czysto
'<':najdokładniej: wyczerpująco i najjaś- kościelnych przez ustawy państwowe,
niej" w świecie, iakwyczerpująco i jeżeli one uzyskają zatwierdzenie'
jas~ó,
nic tu nie brakuje, że władz kościelnych (leges c'an(>nisatae,
wszelka ' interpretacja jest nawet zby- ustawy kanonizowane)., ale ·art. 1
. teczna.
'konkordatu; ' ale cały 'konkordat nie zo, , Cóż..bo tu jest kauczukowego stawia Polsce naw,e't cienia nadzieli, by
" lub c,i emnego? Art. 1. mówi, o wy- , taka lex canonisata mogła si~ uro, ' ~oriywaniu" władzy" kościelneJ~ To dzić w Polsce" lak długo , ten kon;
',' . ,%'ilaczy, ' że .kościół ma prawo ' agła-, kordał ,będzie obC?wiązywał. ,
J

ze

I

mM

Art. 1 nie mówi o możliwości
by sejm mÓgł zdobyć jakikolwiek~
bądź, choćby najmniejszy wpływ
na sprawy kościoła katolickiego
W Polsce, ale prz~ciwnie, - ' dając

kościołowi
najpełniejszą
wolność
rządzenia się prawem kanonicznem,

wzmacnia nawet, to prawo , postanowieniem, iź ma on rządzić się w
Polsce także prawem "bożem" ,zaś
to boże prawo, które wedłu a wierzeń kościoła pochodzi od ~amego
Chrystusa - Założyciela, nie może
nigdy, po wiek-wieków,' ulec zmianie
żadnej, nie może być nigdy zniesione
ani zmienione i nie , podlega nawet
działalności ustawodawczej samego
kościoła.

-;.C

XX.

C ena 25 groszy.

kler oddawać będzie znikomą cząstkę
swoich niekontrolowanych dochodów
Polsce w formie podatków, może
zrównoważyć zdobyte na Polsce ,prawo biskupów (art. 4) znoszenia się
bezpośrednio z Watykanem i z
podwładnem
sobie duchowień
stwem bez najmniejszej nawet
kon~roli państwowej, nawet bez tej
kontroli, którą miał aż do wybu ..
chu wojny światowej i ma do
dzisiaj rząd "apostolskiej" ,t? a więc
, najbardziej katolickiej Austrji?
I czyż po tym art. 1 można bez zakrztuszenia się wierzyć, iż konkordat
dba więcej o Polskę niż o kościół
albowiem wart. 24 powiedziano,
kościół chcąc "polepszyć gospodarcze
i społeczne położenie ludności rolniczej", gotów jest odstąpie częś~ beneficjów biskupich, kapitularnych i
proboszczowskich na ' p'arcelację za wynagrodzeniem? Te dobra, które
zgarnął w Pols~e· oszukańcz.ą kano-

ii

Zatem kościół katolicki zdobył
r. 1925, .a raczej Stanisław Grabski zdobył na Polsce dla kościoła
katolickie: go najzupełniejszą wolność
rządzenia się według nigdy niezmien~ego prawa bożego ~ kanonicznego
I to me tylko w dZIedzinie spraw niczną ustawą spadkową?
czysto kościelnych" ale w równej
Pomyślcie
czytając:
.. Wojska
mierz~ także i w dziedzinie czysto Rzeczypospolitej korzystać będą z
świeckich stosunków kościoła w Pol- wszelkich wyróżnień, jakich stolica
see. Zatem Polska zrzekła się w r. apostolska udziela wojskom ;zgodnie
192$. ws.;zelkiego prawa, wszelkiej I z przepisem prawa kanonicznego"
ch~cl
,:,awet
ustawodawczego (art. 7). Wojskom polskim, zapewniowpływama na sprawy kościoła, a no konkordatem "wyróżnienia"" jakie
równocześnie przepisem art. 4 wszystkim innym wojskom przyznaje
zobowiązała się dawać władzom prawo kanoniczne. Kosciół pobłogo
koś~elnym wszelką pomoc i siłę sławi nas, idących na rzeż -Wojenną,
swoJą przy wykonywaniu posła- a zgodnie z przepisem prawa . kanonowięń i ~ekretów kościelnych, nicznego pobłogosławi także przeciw
nad którymi nie zastrzegła sobie nam idące wojska niemieckie, gdyż
żadnej , kontroli - prócz bardzo kościół -katolicki źapewnia - "wyrozproblematycznej przysi~gi bisku- nienia" wszystkim wojskom jednako,
pów na wierność' ojczyźnie.
w równej ' mierze - kanonicznie.
Taką wolność daje art'. 1 konCzernże to jest Polska? Czyi
iordahl kościołowi katolickiemu bez konkordat daje Polsce przynajmniej
względu na obrządek. a więc także prawo mianowania arcybiskupów
obrządkowi grecko-katolickiemu
i biskupów, którzy taką władzę ' zysa. więc także metropolicie Szeptyc: kują? Nic podobnego. Polska niema
kIemu, który ma w konkordacie za- tu żadnego prawa. Art. 11 korikorpewnioną pomoc i siłę Polski przy datu orzeka, iż "wybór arcybiskupów
wprowadzaniu w życie -swoich po- i biskupów należy do Stolicy Apostan,o~ień tajnych - bo placetum 'stolskiej", -' a Polska n'ie ma prawa'
nie istnieje - a wiadomo: dla Pol ~ ich ani mianować, ani odwołać z
ski bąrdzo przyjaznych i iak dotych- urzędu; mimo, że konkordat zobo'czas, ~wybitnie polsko-patrjotycznych wiązał Rzeczpospolitą Polską do
' cum fide greca.; (grecka wierność- utrzymywania całego kleru a o ile o
zdrada):
arcybiskupów i biskupów idzie, do
Grecko - katolicy, nie spodzie- płacenia im pensji miesięcznej w wywali , się chyba nigdy, że tyle łaski sokośc~ poborów ministrów z dodatdoznają ze strony' Grabskiego, poły- karni 600 i 800 złotych miesię
kającego wszystkich Ukraińców razem cznie na powozy (art. 24 i załącz
Z ich cerkwią i Ukrainą , codziennie
nik, A), przycz,em zgóry sobie wyna- śniadanie , obiad i wieczerzę.
niówiono, że , ,, w ' razie potrzeby
. Czyż wobec tych postanowień up~sażenie powyższe. zostanie podart. 1 należy si ...'< zastanawJ'ać J'es z c ze wyzszone
dostateczme,
aby
zapew-.
'.
b
b
nad "dobrodziejstwami" reszty kon- ?I~ 8tos0~nyk Yt dl?ro os.zc.zom ,~
kordatu ? Czyż należy się rado " , I Innym cz on om uc h owlenstwa
że wart. 14 dopuszczono wyjątek:~ (przedostatni ustęp załącznika A) .
zasady, że 'dobra należące do kośW prasie, nie tylko w partyjnej,
cioła nie będą przedmiotem żad- pojawiło się i powtarza się żądanie,
nego aktu,. zmieniającego ich , by s.ejm ,wypra~~wał i u.chwalił u~t~
przeznaczenie", wyjątek mianow.icie wę InterpretacYJną, ktoraby WYJ8Suwzględniający polskie ustawy o wy: niła niektóre "niejasne
wyrazenia
właszcz~niu? Czy ma tu rzeczywiście konkordatu.
poważniejsze znaczenie art. ' 15, wedNa~zem zdaniem sejm , niema tu
ług którego kler l jego dobra b~dą co wyjaśniać. ' Sejm może z'atwierdzić
płacić podatki , Polsce? Cz;vż i to ko~korda{ ':,z dnia ' l O lutft~o ' J925 r.,
jest dobrodziejstWem. że ' Polak, pol- albo go odrzucić i to ostatnie powi~
ski obywatel-kleryk, zapłaci podatek? . nien uczynić dla honoru ludu polCzyż ta okoliczność, że Polsce skiego, dla', honoru Polski!
wolno będzie za zgodą kleru parceMimo wszelkie pozory ,;~ostępo
lować część gruntów kościelnych, że 'W~sci" , konkordat Grabskiego ' jest
W

/c,

Nr. 10 (490)
największym przywilejem, jaki
uzyskał w ostatnich stuleciach.

kler

Polska nabyła chyba dość doświadcżenia w spółżyciu z klerem.
Chyba dzieje kościoła katolickiego
w Polsce od chwili zdobycia pierwszych przywilejów w czasach sporów
między Henrykiem Kietliczem a Laskonogim i od czasów przywileju Kazimierza Łęczyckiego z r. 1250, są
wystarczającem ostrzeżeniem, że polityka Rzeczypospolitej wobec kościoła
katolickiego w dobie obecnej nie
może
być
głupszą, niż polityka
szlachty od piętnastego wieku, która
przywileju łęczyckiego nie uznała, niż
polityka sejmu warszawskiego z 1625
i z 1669 r.!
Czyż do sejmu polskiego w r.
J925 nie przemówią nieszczęsne dzieje
Polski wieku siedmnastego?

W tzw. Gregorjańskiej grupie
zbiorów znany jest zbiór Deusdedita
kardynała z 11 wieku, głośny z tego,
że wnim zachowała się wzmianka o
tem, jak to Mieszko I i . jego żona
Oda (" Dagome iudex et Oda sena-

trix") podarowali Polskę z Gnieznem
Czyż sejm polski w r. 1925.
czytając konkordat z 10 lutego. nie
zatrwoży się, że jakiś nowy umysłowo
chory, jakiś inny Grabski za lat kilka,
kilkanaście "skąpie się jednak w tej-

samej rzece" i podaruje znowu Polskę Rzymowi już zupełnie!
Konkordat nie zawiera żadnej
klauzuli, na jak długi czas został zawarty. Wynika z tego, że bez terminu, - na Wlecznosc.
Tak sobie rzecz ułożyli Watykan
i Grabski.
"
Lecz polski robotnik socjalistyczny układa tę rzecz inaczej, on żąda
konkordatu Polski z ludem i rozdziału kościoła z państwem.
Czas płynie jak potok. Dzieje
Mieszka j Ody minęły i nikt S1ę nIe
skąpie dwa razy w tejsamej wodzie
potoku. Należy odrzucić konkor·
dat i zacząć walkę o rozdział koś
cioła od państwa, należy ratować Polskę i jej wolność, zdobytłl
krwią ludu polskiego.

..

.

Kurs polityki

jątrzenia.

OkólniK p. SmólaKiego.-ProjeKt ustaw". min. Ratajskiego.
I\.ola p. Thugutta. - N.P.R. zapala Bogu świeczKę i dlabłu
ogareK.
Z chwilą powołania 'prezyden>Ła Poznania, p. Ratajskiego, na sta;nowisko ministra spraw wewnętrznych, myślano w nie. których sfera<:h demokraoji polskiej, że
nowy minister oświadczając, iż niezna się
na sprawach Kresów wschodnich, będzie
rządził ostrożnie . oględnie.
Kiedy IzaŚ p. Thugutt objął stanowisko
zalStęp<:y premjera, powstała nadzieja, że
chooiaiŻ ma 'on być jakby tylko ministerm
Kresów wschodnich, to jednak będąc w
ga'binecie, potrafi wpływać nie tylko na
sprawy i stosunki ,kresowe, ale ta,kże i to
w powarznej ' mierze, na bieg całej polityki
wewnętrznej. Pan Thugutt ~ostał przeciel; powołany do gabinetu i jako wicepremjer i jako dopełnienie ministra Ratajskiego, a więt; i ljako za'stęp<:a tego, k,t o nadaje ton całej polityce i administracji w
PoOlsce i tego ministra, który jest be~
średnim reprezentantem i kierownikiem
odpowiedzialnym bezpieczeństwa prawnego weWlJlątrz kraju, ,który ma konstytucyjny obowiązek czuwania nad autorytetem
prawa i praworządności.
. Pół prezesa ministrów i pół ministra
spraw wewnętrznych, czyniło z pana
Thugutta po:wrnie całego ministra, całe
go męża stanu, który mając dobre zamiary i dUJŻo zapału, wiele obaw o kITa; i kosk
wiele o jego przyszłość, który sza!Dując
tI'tadycje .demokracji i .dbając o lud, zapoczątkuje i ustali w Polsce kierunek PoOl~ty
ki uspokojenia i 7i8.ipewm rewezengę i respekt konstytucji, prawu i rozumowi prawodawczemu.
Stało &ię jedn<ł!k inaczej, niż lic.zył pan
Tbugutt i dzieie się inaczej, niż pragnęła
demokracja. Silniejszym od p. Thugutta
Qkuał się p. Smólski, wkemaruster spraw
wewnętrznych, a nad pecyfistycZ!llymi planami wicepremjera wzięła górę Izuchwała
i prowoka'cyjna, bezmyślnie tępa i bezpardonowa: polityka ,n arodowo-demokratyczna, uznająca jedną rację i jedyną drogę,
rację przemocy i drogę rozboju politycznego.
Minister spraw wewnętrznych Ratajski
i jego 7i8.stępca Smólski okazali się na swokh fotelach rządowych lepszymi reprezentantami śilepej reakcji, niż o nich myślano,
ich polityka zaś obdzierania Polski z godności rzeczypospolitej demokTiatycznej pobija wszystkie rekordy dotychczasowe.
Dotychczasowi ministroWiie i wiceministrowie spraw wewnętrznych oka'zywali
jil'w ne lekcewaJŻenie ustarw obowiązują
cy<:h i nie grzeszyli zbytnim sza<:wlldem
dla aktów ustawodawczych sejmu. Pan
Ratajski jednak i pan Smólski idą dalej, oni wystawiają swoich poprzedników i j.a wnie występują przeciw Konstytuąi. Gdy
pan Smólski zalecił posłom i senla torom w
swoOim głOŚ!ll.ym i okrz.yczamym okólniku obowiązek zyskiwania od władz administracyjnych zezwoleń na zwoływanie wieców
sprawozda.rwczych, pan minister R'ataj.ski
poszedł zaraz dalej i zaprojektował system meldunkowy dla wieców wszystkich
posłów i senatorów w całym kraju i w ca.
łej Polsce.
P.an Ratajski nie żąda wprawdzie, aby
poOsłowie mekresowi prosili Q pozwolenie,
ale domaga się od sejmu uchwalenia proje,k tu ustawy, który na!kazuje posłom li Setnatorom zgłaszać każdy wiec poselski, j któ-

Listy

papieżowi.

ry pOlowa:la ministrowi zawiesić w całej
Rzeczypospolitej wszelkie wiece na okres
aż kUku nawet miesięcy.
Wi<:emi!llister Smólski o~azał się wro"giem ludności kresowej. Projekt ustawy
ministra Ratajskiego ,j est już aktem, skierowanym przeciw wszystkim posłom i sena.torom i przeciw całej ludności kraju.
P,rojeM 'p an'a Ratajskiego stanie się nie
pr~dko ustawą.
Odesłany dnia 3
nemu wystąpieniu

b. m. dzięki energie,znaszy<:h towarzyszy
posłów ·d o komisji, będzie ,t am leżał prawdopodobnie tak długoO, aż sejm uchwali
ustawę zasadniczą o zgromadzeniach, !Da
którą kraj czeka już trzy lata zgórą. Ale
tern pewniej pozostaje w mocy okólnik
Smólskiego 'o wiecach i zgroma.dzenia<:h
poselskkh na Kresa<:h, - tam każdy poseł będzie musiał pt'losić o pozwolenie porozumiewania się z swoimi wyborcami, a
każdy starosta kresowy będzie m6gł dopuszczać się nadU!Żyć!

zapowiadał rozpokursu politycznego
w Polsce, a panowie Ratajski i Smólski
wzmacniają kurs polityki jątrzenia i to nie
tylko na Kresach.
Stronnictwa sejmowe demokratyczne,
lewicowe wystąpiły na posiedzeniu .,torkowem przeciw min. Ratajskiemu z całą
energją. Broniła go z zapałem cała chjena,
no a z chjeną i bąk n-deClji - N. P. R.
Wprawdzie w początku dyskusji z dnia
3 marca wyglądało tak, że mefortunne wystąpienie Ratajskiego jest i .dla N. P. R.
kamieniem obrazy, ale rychło się okazał
charaJkter prostytucyjny tego stronnictwa.
Enperowski poseł Popiel poszedł z Ratajskim na ,kompromis, uznając, że jego projekt ustawy może pozostać, o ile się przyjmie poprawkę, iż ogłosze,nie Cl!fiszami lub
w gazetach będzie uznane za zgłoOszenie.
N. P. R-owski 'poseł zgodz.ił się głosować
za projektem antykonstytucyjnym Ratajskiego, a to dlatego, że - jak twierd'ZJił "rząd musi mieć możność przywracania zakłócanego porządku", a dlatego celu należy mu przyznać prawo zawieszania prawa
wiecowania na szereg miesięcy.
Posiedzenie .setmu z dnioa 3 b. m. pozostanie ieszcze jednym dow'odem , że chiena
i enpeer Są elementami jednej i tej samej
maf1i rea,kcyjnej, że tej reakcii p. Thugutt
rCl!dy nieda, i łe ,panowie z enpeeru nie bard:ro powinni się ob.rażać, jeżeli ktoś IWYIl"aża
się z poOwątpiew-aniem o ich 'ŚIlubnem PoOchodzeniu od madame N.-Decji.
Kurs polityki reCl!kcyjnej ;. kurs jątrze
nia, wzmaga się z dniem ka:Żdym i przybiera ciągle na sz'Y1bkoOści.
Le<:z wątpić nie należy, że takJim kursem iz taką szybkością, jeżdżą tylko umarli.

Pan premjer Grabski

częcie uspokajającego

Kto chce, aby zmienić sprawiedliwy ustrój społeczny, ten powinien
wiedzieć, że droga do tego prowadzi
przez kooperację.
Kupujcie t y I k o w s k ł e p a C h
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Sejmu.

(Korelpondencja własna).

Łódż, dnia 5 marca.
W kuluarach Sejmowych wywołało
ostatnio pewną sensację przybycie delegacji restauratorów i inwalidów w zwi,,zku z rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 grudnia 1924 roku,
w sprawie cofnięcia koncesji alkocholowych restauratorom.
W dniu 3 marca około lOrano, posłowie szli do Sejmu, a w szczególności
chłopscy. przyalądali się z zainteresowaniem i podziwem opasłym restauratorom,
którzy przybyli w delegacji i czekali w
poczekalni Sejmu. Słychać było głosy
"T o im się tam żle nie dzieje, bo te grubasy dobrze wyglądają i świetnie są
ubrani. To też nic dziwnego, że inwalidzi żądaj", aby im odebrać koncesje".
Następnie szedł pochód inwalidów przed
Sejm. Przy ul. Wiejskiej zatrzymała go
policja. Specjalna delegacja inwalidów
udała się do Marszałka Sejmu, w celu
przedłożenia mu swoich żądań. Jeden
z biorących udział w pochodzie wystąpił z przemówi'eniem. Około mówcy zgromadzili się wszyscy biorący
udział w pochodzie,
a także skupiali się przechodnie coraz liczniej.
Mówca między innemi tw'ierdzil, że my
inwalidzi, którzy na wojnie potraciliśmy
nogi i ręce, żyjemy w nędzy, a ci burżuje
tłustobrzuchy żądaj", żeby Sejm cofnął
rozporządzenie Prez. Rzeczypospolitej.
W tłumie odezwały się okrzyki pod
adresem restauratorów .. Hańba im ł Precz
z nimi!" Mówca dalej nawoływał do czujności i wytrwania w walce i wzniósł
okrzyk: "Niech żyje Prezydent Rzeczypospolitej i Rząd".
W Warszawie mówią głośno, iż
uchwalenie ustawy przez Sejm o pracy
kobiet i młodocianych, której referentką
była poseł Ładzina, spowodowało, iż w
Łodzi cały szereg robotnic będących
w ciąży w niektórych fabrykach jest
przez to wyrzucane z pracy.
Na skutek wydalania wspomnia~ych
kobiet z fabryk, ktoś przeprowadził wrogą agitację przeciwko posłance Ładzinie

mało świadomych Kobiet ma ow
czekiwać na stacji przybycia posła Ła
dziny, aby z chwilą przybycia wyżej wy·

i grono

mienionej, pobić jlł. Opowiadają, że tę
ągitację przeciw p. Ładzinie, szerz, panowie przemysłowcy.
.
Na jednem ź zebrań w lokalu zw.
dozorców domowych (Ch. D.) doszło do
awantur o to, że posłowie chadeccy gło
sowali przeciwko noweli tow. post Praulowej do ustawy o Komisjach Rozjemczych. Tow. Prausowa domagała się
żeby obowiłlZywało 6-cio miesięczne
wymówienie dozorcom domowym, il chadecy proponowali jedno ..ie.ięcznyter~
min. Obecnie, gdy przepisy terminu nie
określają, Komisja Rozjemcza przy więk
szości sporach opowiadała się za termi·
nem 3-ch miesięcznym. Z tego wynika,
że chatlecy chc, pOl'orezyć dotychczasowy Itan. T o też nic dziwnego, że dozorcy chadeccy byli tak oburzeni. że
wyrzucili posła Gdyka ze Iwero lokalu.
W czwartek, dnia 26 luteao r. b.
odbywała się narada w lokalu "Lewiatana" przedstawicieli przemysłowców.
Jest charakterystyczne, że w z.wiązku
z udzielanymi przemysłowcom kredytami.
doszło do ostrych starć p.zedstawieieli
małego a wielkiego przemysłu.
Poseł
Wiślicki atakował ostro przedstawicieli
wielkiego przemysłu, a w IZczególn~.ci
p. Wier.zbickiego, że prowadzi politykę
uprzywiljowania w kredytach niektórych
wielkich firm sojuszników zarzł\du "Lewiatana" , a ignoruje drobny przemysł,
który pod względem otrzymywania kredytów jest bardzo upośledzony. Poseł
Wiślicki również podkreśl"ł, że drobny
przemysł w Łodzi z tego powodu znajduje się w bardzo krytycznych warunkach finansowych.
Dyskusja ta doprowadziła do tego.
iż powzięto uchwały o zmianie dotychczasowego stanowiska "Lewiatana", iż
trzeba ułatwić małemu i średniemu przemysłowi otrzymania osiagania odpowiednich k~edytów.

A. S.

Tydzień polityczny~
dzeniach poselskich, według którego rad.
ministrów może wydać takie rozporZIł
W yzwolenie przeszło do zdecydo- dzenia, że poseł będzie musiał prosić
.
wanej opozycji przeciwko rządowi. Za- starostę, aby mu zezwolił na wiec.
T owarzysz Pragier wskazywał, że
rzuca gabinetowi Grabsk.iego, że spowoustawa ta jest kopją rozporządzeń wydował nędzę chlopa i nie myśli o przedawanych na kresach podczai wojny
prowadzeniu reformy rolnej.
Szkoda, że "Wyzwolenie" zacho- i ukazu carskiego z 1906 roku. Tylko
wuje zupełną bierność, albo nawet po· ż"e autor projektu pozwolił sobie na z.piera reakcyjne projekty ustaw wtedy, mianę wyrazów .Najjaśniejszy Pan" i
gdy chodzi o zamachy na prawa robot- "Duma" na "Prezydent Rzeczypospolinicze, a podnosi dopiero gwałt, gdy sta- tej" i "Sejm".
Ustawę odesłano do komisji.
nie się krzywda chłopom. Jeżeli "Wyz'
Ciekawą jest rzecz". że przedstawi\\oolenie" nie zrozumie. że opanowanie
ciel N. P. R. podczas dyskusji twierdził.
nęd7y, szerzącej się w kraju, jest możli
we tylko wtedy, gdy proletarjat w mie- że ustawa o zgromadzeniach poselllkich
ma i dobre swoje strony. Policja według
ście i na wsi zjednoczy swe wysiłki, to zrozumieją to bardzo prędko sami niego powinna na czas wiedzie': o wiecu
chłopi, będący dziś w szeregach partyj ' poselskim, aby móc przeciwdziałae rozruchłopskich, i przejdą do partji socjali· chom. Widocznie enpeerowcy przypustycznej. Wtedy dopiero skutecznie będą szczają, że niedługo będą ich robotnic:y
mogli razem z proletarjatem miejskim kijami przepędzali z wieców i che, 8~b!~
walczyć o swe prawa.
dlatello zapewnić zgory opiekę. p~ltC)I.
Wystąpienia chadeków w Se)~.e są
"Piast
też występuje przeciwko
rządowi. Witos przy tej okazji chciałby
wprost skandaliczne. Poseł ich B.ttner
zrekonstruować gabinet i otrzymać kilka
podczas dyskusji nad budż~te.m. ml~I •.
tek ministerjalnych dla swoich ludzi, sterstwa spraw wojskowych zahl 5U~, ze
którzy skomprowitowali się dostatecznie ministerstwo zbyt mało wydaje na cytaw smutnej pamięci rządzie Chjeno-Piallta. delę. która mogłaby się przydać na w~pa.
Piastowcy, nie mogąc znale.żć mimo sta- dek rozruchów wewnętrznych. Dopiero
rań sojusznika dla wvtworzenia w Sej- towarzysz Liebermann dał mu. por~ądnę.
mie silnego centrum, usiłują wfasnem; odprawę, stwierdzając, że nie Jest rzecz,
siłami uzyskać władzę.
.
godną obywatela republiki ~emok!atyc~
Witos polecił swoim zwolennikom, nej, aby dalej prowadził dZIeło M.k.oła)a
aby przedstawili na wiecach, że rząd l-go, który budował cytadelę w Warszawie dla uśmierzania rozruchów.
zaprzepaścił reformę rolną. Ale nie kaGdy prawica, wytwarzając za"!ę t
zał na tych wiecach tłumaczyć, dlaczego
"Piast" nie myślał o wprowadzeniu re- polityczny wewnątrz k!aju, szerzy n!e~
naw iść wobec wszystkich naszych ~łłsla
formy rolnej, gdy był u steru rządu, dlaczego zawierał pakt z obszarnikami. dow, socjaliści usiłują nawiązać przYJ~~ne
Jeszcze dziś piastowcy w Sejmie prze- stosunki z proletarjatem innych kraJow.
Na wspólne: konferencji w Warsza·
mawiają za utrzymaniem wielkich mawie
przedstawiciele
P. P. S .. i s~cjal!stów
jątków ziemskich, nawet gdyby przeprogdańskich postanowili wspołdzlałac cewadzono częściową reformę rolną.
Tymczasem skrajna prawica stara lem zażegnania zatargów m!ęcłzy P?J~~Ił:
się wszelkiemi
sposobami opanować a Gdańskiem. W ten sposob socJaln,cJ
swemi wpływami cąłkowicie rząd. Mówi wskazują, że idea międzynarodowej soli.
darności pY'oletarjatu nie jest mrzonkll,
.ię coraz bard'tiej, że ministerstwem
daje społeczeństwu realne korzyąci. .
a
oświecenia publicznego ma zostać wódz
endeków Stanisław Grabski. Posiada on
wielkie poważanie wśród prawicy, gdyż
Poliyka zagraniczna.
niedawno zawarł konkordat z klerem
Na bieg wypadków politycznych
katolickim w Rzymie. Teraz potrzebna
mu jest pewna teka ministra, aby mógł ostatniej doby wywarła poważny wpływ
zmiana rządu w Anglji. Protokuł gezapewnić wpływ księżom w szkołach.
Jak pisaliśmy w zeszłym tygodniu, newski, owoc długich narad Mac DQnalministerstwo spraw wewnętrznych wnio- da j Herriota. zamiast zapewnić na przyszłość światu, a przynajmniej Europie,
sło do Sejmu projekt ustawy o zgroma..
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pokój, zmarł śmiercię przedwczesną. Polityka Anglji powraca do starych metod
przedwojennych, wyznających zasadę sojuszu silniejszych kosztem
słabszych.
Według projektu Chamberlaina powinien
nastąpić układ angielsko-francusko-n· emiecki z pominięciem wschodu Europy.
Polska znalazłaby się poza nawiasem tej
kombinacji. Według tego projektu Niemcy mają zrzec się pretensji w sprawie
swych granic z Francją, natomiast reJ
wizji uległyby wschodnie granice. Urzeczywistnienie projektu angielskiego oznaczałoby powiększenie Niemiec kosztem
ziem polskich. Nic więc dziwnego, że
pomysł Chamberlaina spotkał się z przychylną oceną niemieckich sfer nacjonalistycznych, których hasłem było zawsze
Orang nach Osten. - Nastroje tych sfer
znalazły wyraz w ostatniej mowie kanclerza dr. Luthera w Królewcu, poświęco
nej kwestji bezpieczeństwa Prus W schodnich i korytarza gdańskiego; kierownik
nawy politycznej niemieckiej stwierdził,
iż zespolenie organiczne Prus W schodnich (czytaj: zniesienie korytarza gdań
skiego!) z macierzą niemiecką jest nie
edpartą koniecznościa.
Pomysły z nad Tamizy każą Polsce
zdwoić czujność. Minister spraw zagranicznych Skrzyński, omawiając; obecną
sytuację polityczną w komisji sejmowej,
podkreślił, że Polska w dalszym ciągu

stoi na gruncie solidarności międzynaro
dowej, wyrażonej w protokule genewskim. Wszelkie próby zapewnienia jedynie pokoju nad Renem cudzym kosztem
musiałyby wywołać zaostrzenie stosunków europejskich, a w skutkach doprowadziły do groźnego dla pokoju zatargu.
Mowa w Królewcu kanclerza dr. Luthera
przeszkadza dojściu do porozumienia
między Polską a Niemcami i utrudni
pracę delegacjom, które zabrać się mają
w sprawie traktatu handlowego polskoniemieckiego.
W odpowiedzi ministrowi Skrzyń
.kiemu w komisii sejmowej oświadczył
poseł Stroński, iż Niemcy są nadal naszym największym wrogiem i z tej przyczyny należy dążyć do utrzymania pokojowych stosunków z obecną Rosją. Na
to tow. dr. Lieberman stwierdził, iż wpra wdzie należy dbać o zachowanie pokoju

z· Rosją, lecz o harmoaijnym współżyciu
z nią niema mowy. Najlepszą odpowiedzi,
na intrygi III-ej Międzynarodówki, która jest placówką, uzależnioną całkowicie
od komisarjatu spraw zagranicznych Mo~
skwy, będzie zawsze umiejętna i uczciwa polityka wewnętrzna, opan.owanie
bezrobocia i uporządkowanie stosunków
w województwach wschodnich. Niemcy
- zdaniem tow. Liebermana ~ są dymiącym wulkanem, pełnym niespodzianek dla całego świata. Nie przypuszczał
prawdopodobnie tow. Lieberman, wypowiadając ten pogląd w komisji, że już
w kilka dni później owe Niemcy staną
się dla wszystkich wielkim znakiem zapytania. Nagła śmierć prezydenta Rzeszy Niemieckiej Eberta zaskoczyła polityków niemieckich i wytworzyła sytuację, .
której rozwiązania mogą być rozmaite.
Nie będzie czczą walka, którą stoczą stronnictwa niemieckie o następstwo
po zmarłym prezydencie. Według konstytucji Wejmarskiej prezydent Rzeszy
jest wybierany nie przez parlament, lecz
przez cały naród i posiada istotny zakres
władzy. Prezydent Rzes7;y może przy
każdej uchwale prawodawczej parlamentu
odwołać się w ciągu miesiąca do głoso
wania ludowego. Jest to rodzaj veta.
Prezydent posiada również prawo rozwią
zywania reichstagu (parlamentu). Dla
zagranicy punktem ciężkości będzie pytanie, czy nowy prezydent wyjdzie z kół,
stojących na gruncie ustroju republikań
skiego Niemiec, czy też zdobędzie tę
godność Tirpitz, Hohenzollern lub Ludendorf. Obóz centrowy wysuwa kandydaturę b. kanclerza dr. Marxa, która,
jeśli można sądzie z obecnych stosunków
parlamentarnych w Niemczech, nie uzyska poparcia prawicy i jedynie zwyciężyłaby
przy uzyskaniu wszystkich
głosów obozu republikańskiego. Wkrótce Niemcy
wynikiem wyboru odpowiedzą światu na pytanie, które siły
polityczne ostatecznie u nich przeważają: kierunek odwetu, czy też współ
pracy pokojowei i gojenia ran po
strasznym katakHimie wojennym.
Wynik ten i dla ukształtowania sie
stosunków polsko-niemieckich będzie miał
doniosłe znaczenie.

zgon tow. Eberta i wybory nowego
Prezydenta Rzeszy.
Dnia 3 b. m. przed południem pod
przewodnictwem kanclerza Rzeszy niemieckiej Luthera i przy udziale ministra
spra w wewnętrznych Rzeszy Schillego
odbyła się konferencja przywódców stron- .
nictw w sprawie ustalenia terminu wy~
borów nowego prezydenta Rzeszy. W
naradzie brali ~dział socjal- demokraci
Miiller, Franken i Dittman. nacjonalista
hr. Westarp, centrowiec Fehrenbach, ludowiec Scholtz, demokraci Koch i Erkelenz, przedstawiCIel bawarskiej partji ludowej Leicht. Wybrano dzień 29 marca
jako pierwszy termin wyboru nowego I
prezydenta. Decyzja ta wymaga zatwier~
dzenia przez parlament w drodze zwy-

o

Konferencja Ambasadorów rozpaonegdaj raport międzysojuszniczej
wojskowej komisji kontrolnej oraz opinję
międzysojuszniczego komitetu wersalski~
go. Postanowiono jednogłośnie zwrócić
się do marszałka F ocha i do ekspertów
wojs.kowych przy komitecie wersalskim
z prośbą o ściślejsze określenie niektórych punktów raportu, celem dokładnego
ustalenia ważności uchybień, jakich dopuściły się Niemcy oraz o przedstawienie
projektów, które, zdaniem ekspertów,
mogłyby zapewnić rozbrojenie Niemiec,
zgodnie z brzmieniem traktatu wersalskiego. W związku z tern komitet wersalski przedstawi w przyszłym tygodniu
konferencji ambasadorów nowy raport.
Oałoszenie raportu międzysojuszni
czej w;jskowej komisji kontrolnej, jakoteż konkluzji międzysojuszniczego komitetu wersalskiego, jest obecnie rzeczą
postanowioną·

Komisja dla badań najwyższej rady
obrony narodowej przeprowadziła badania w sprawie wojskowej kontroli Niemiec, mającej być, jak wiadomo, przedmiotem narad marcowych w Genewie,
przyczem doszła do szeregu określonych
konkluzji, które niewątpliwie zostaną

*

*
* lat 50 kilka.
Fryderyk Ebert
liczył
Z zawodu robotnik siodlarski, wybił się
w partji soc.-dem. na naczelne stanowisko
tak, że w r. 1918 był przewodniczącym
frakcji parlamenłarnej. W tym charakterze prowadził pierwszy podczas wojny
wielki strajk, mianowicie strajk robotni~
ków w warsztatach okr~towych w Wił-

P .ogrzeb.
środę odbyła się eksportacja
zwłok zmarłef;!o prezydenta rzeszy do
Heidelbergu.. W uroczystości żałobnej
wzięły udział olbrzymie tłumy. W przybranym kirem domu prezydenta zajęli

W

miejsca przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, wśród nich poseł polski 01szowski, przedstawiciele parlamentów zal!ranicznych, rządu Rzeszy i rządów krajów związkowych, przedstawiciele stron.nic~w socjalistycznych
wielu państw,
wśród nich poseł tow. Diamand i deputowany francuski Renaudeł, delegacje
armji i floty, świata przemysłowego, naukqwego, artystycznego, prasy itd. O godz.
3 pp. orkiestra ode~rała marsza żałobne~
go Beethovena .,Heroica". Gdy unikły
to~y marsza, zabrał głos kanclerz Luther,
zwracając się z wyrazami współczucia
do żonv zmarłego prezydenta. Po przemówie~iu kanclerza kondukt żałobny ruszył VI stronę Reihhstagu. Pochód otwierał oddział policji konnej, za którym po~
stepOWAła kompanja honorowa. Za trumną
szli naihliższi członkowie rodziny zmar. łef;!o, dalei przedstąwiciele rządu Rzeszy,
ciała dyplomatyczńego z nuncjuszem papieskim na czele i inne osobistości, które
brały udział w ceremoniale żałobl"v·

w pałacu prezydenta. Na końcu konduktu postępowali przedstawiciele rozmaitych związków i stowarzyszeń, mię
dzy któremi wyróżniała się szczególnie
wielotysięczna grupa organizacji republikańskiej Reichsbanner. Kondukt zatrzymał się przed parlamentem, z którego
stopni prezydent Reichstagu Loebe, pożegnawszv zmarłego w imieniu Reichstagu
i podkreśliwszy pochodzenie prezydenta
Eberta z ludu pracującego, wspomniał
o tragicznym losie prezydenta, który, zvskawszy sobie uznanie całego narodu
niemieckiego w okresie rewolucji, był
następnie tak namiętnie zwalczany zarówno z prawej, jak i lewej strony. Prezydent Ebert zakończył mówcazmarł w chwili, gdy praca jego zaczęła
dawać owoce i gdy Niemcy zbliżają się
znów do należnego im' mielsca w świe
cie. Następnie kondukt wrócił na dworzec Anhalcki, skąd zwłoki przewieziono
do Heidelbergu.
Wśród licznych wieńców, złożonych
na trumnie prezydenta Eberta, zwracały
uwagę wieńce od króla Wielkiej Brytanji,
od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
od królowej holenderskiej, ambasadora
amerykańskiego i cesarza j"lp-.:."t-i ..--.,.
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Paul Boncour podczas interwiewu w powyższych sprawach oświadczył, że kontrola wojskowa Niemiec, o ile nie ma
być iluzoryczna, musi opierać się na artykule traktatu, postanawiającym, że
wszelkie zaatakowanie zdemilitaryzowanej strefy Nadrenji będzie uważane za
akt wrogi, powodujący natychmiastowe
sankcje.
W obec tego mówił Paul
Bonceur - Liga Narodów powinna w tej
strefie utworzyć stałe organy kontroli,
któreby mogły niezwłocznie ustalać fakty
choćby najmniejszych dokonanych pogwałceń

obowiązujących

postanowień

i natychmiast informować o nich Ligę
Narodów. Jedynie pod tym warunkiem
Francja może się zgodzić, zdaniem Boncour'a, na wycofanie się z linji Renu.
W końcu wywiadu Paul Boncour wyraził
przeświadczenie, że na wet i w tym wypadku, gdyby się zaniechało w chwili
. obecnej przyjęcia protokułu genewskiego,
ograniczając się zawarciem regionalnego
paktu bezpieczeństwa, to jednak później
nadeszłaby chwila, że powróciłoby się
z powrotem do idei protokułu genewskiego.

o mi~~lJnarO~OWym ·rUnU laWO~OWJm.

-

helmshafen. Sprawa ta była powodem
głośnego przed kilku tygodniami procesu
w Mandenburgu, w którym sędziowie
pruscy wprawdzie zasądzili oszczerceredaktora pisma nacjonalistycznego ale
równocześnie orzekli, że Ebert "pośrednio"
dopuścił się zdrady stanu. Ta oszczercza
kampanja z wiązku z próbą wniesienia
Eberta w aferę Barmatów podziałala na
Eberta tak deprymująco, że trapiąca go
oddawna choroba sercowa wzmogła się.
W ostatnich dniach zaostrzyła sie też
jego choroba kamieni żółciowych, do
której przyłączyło się zapalenie ślepej
kiszki. Dokonana operacja nie zdołała
go uratować, a bezpośrednim powodem
śmierci było zapalenie opon brzusznych.
Ebert po uchwaleniu konstytucji
wejmerskiej w maju 1919 został wybrany
pierwszym prezydentem republiki niemieckiej. Na stanowisku tern miał pozostać jeszcze do maja br. Jak w ostatnim czasie oświadczył, ponownego wyboru nie byłby przyjął.
Ebert miał 2 synów i córkę. Syn
jeden. zginął na· wojnie, drugi poświecił
się zawodowi kupieckiemu i pracuje
w banku. Córka jest zamężna za urzęd
nika gabinetu prezydjalnego Jenickego.

rozbrojenie Niemiec.

trywała

Zgon towarze Eberta.
Dnia 28 lutego o ~odzinie 10m. 15
rano umarł prezydent Rzeszy niemieckiej
Ebert, nie odzyskawszy przytomności.
Pogorszenie stanu zdrowia prezydenta
Eberta nastąpiło koło godziny 4 rano.
Lekarz dyżurny zauważył o tej porze
niepokój u pacjenta. Wezwany do łoża
chorego prof. Bier stwierdził o godzinie
wpół do 6-ei rano znaczne pogorszenie
i wezwał członków rodziny prezydenta,
oraz sekretarza stanu Meissera. Zapalenie otrzewnej oddziałało źle na czynność
serca. O godz. 8 zapadł w sen i zmarł
nie obudziwszy się.
Wiadomość o śmierci prezydenta
Eberta wywołała w całym Berlinie przygnebiajace wrażenie. Przedstawienia zostały odwołane. Giełda była nie czynna.
Z wielu budynków prywatnych i publicznych powiewają flagi żałobne.
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czajnej uchwały. Uchwałę tę ma powziąć
reichstag na posiedzeniu w dniu 6 marca.
Gdyby się okazała potrzeba ponownego
głosowania, to odbędzie się ono 26
kwietnia.
"Rote Fahne" donosi, że centralny
zarząd niemieckiej partji komunistycznej
w Niemczech wystawić ma kandydaturę
osła do parlamentu komunisty Ernesta
almana na prezydenta Rzeszy.
Na środowem posiedzeniu sejmu
pru skiego przy przepełnionych trybunach,
a pustych ławach narodowych socjalistów i komunistów. Odbyła się manifestacja żałobna, poświęcona pamIęCI
Eberta.

Odczyt tow. posła Zuławskiego.

W Warszawie w przepełnionej sali
matalowców przy ul. Leszno, odbył
się niezmiernie ciekawy OdClyt tow. posła
Z. Żuławskiego o międzynarodowym ruchu
zawodowym.
Na wstępie mówca charakteryzował
Zw.

przedwojenną Międzynarodówkę Zawodową
wskazując, że była ona luźnem skupieOlem

cen1ral zawodowych poszczególnych krajów, nie opierała się na żadnych ogólnxch
zasadach i nie podejmowała żadnych wlęk
szych akcji międzynarodowych.
Gdy w r. 1919 na Kongresie w Bernie przystąpiono do odbudowania Między
narodówki zawodowej, organizacje zawodowe, rozumiejąc, iż wadą poprzedniej Mię
dzynarodówki była luźność organizacyjna
i niewysuwanie ogólnych zasad postano~i
ły stworzyć ściślejszy Związek wszystkIch
central zawodowych poszczeg-ólnych krajów; związek w którym uchwały przechodziłyby większością głosów.
Ta nowa
Międzynarodówka z siedzibą w· Amsterdamie, oparta została na zasadniczych hasłach ekonomicznych: walka o bezwz~lędne
przeprowadzenie 8 gcdz. dnia pr.acy: o
angielską sobotę; o urlopy· robotmcze; o
ochronę pracy kobiet i młodocianych; o
określenie minimalnych płac robotniczych,
a oprócz tego, na ogólnym haśle bezwzględnej akcji przeciwko wojnie.
Tow .. Żuławski przypomina obłudę
działaczy enpeerowskich, którzy napadają na socjalistów za współdziałanie

z robotnikami innych krajów. a którzy
sami w r. 1920 zabiegali skwapliwie
o to, aby ich przyjęto dó Międzynaro
dówki zawodowej, przedstawiając siebie, jako jedynych rzerzywistych prz.edstawicieli polskiej klasy robotniczej!

Trzeba było wówczas dłuż~zych starań
i zabiegów Kom. Centr. Zw. Zaw. w Polsce, aby rozpró~zyć wynikłe wskutek tego
zamieszanie. W r. 1920 Zw. Zawodowe,
zorganizowane w Kom. Centr. Zw. Zaw.,
zostały przyjęte do Międzynarodówki, gdzie
mają należne uznanie, a dawne brednie,
orzedstawiając nas w zt10ełn ie fałszywem
świetle, straciły wszelki kredyt.
S c h a rak t e r y z o w a w s z v
pokrótce dotychczasowe Kongresy Między
narodówki zawodowe;, mówca zatrzymał
się
obszernie nad sprawa, która wysunęła
się na jedno z oierwszych
miejsc na ostatnim Kongresie zawodowym w Wiedniu,
a mianowicie: nad sprawą stosunku Mię
dzynarodówki Amsterdam~kiei do Rosji.
Podcza<; Konqresu lomlvńskie!!o, gdy w
Międzynarodówce Amsterdamskie; były jeszcze silne sym pat je dla rewolucji bolsze-

wicklej, komuniści odpowiedzieli na objawy sympatji - listem otwartym do robotników całego świata, w którym to liście
obrzucono obelgami i oszczerstwami przywódców Międzynarodówki, oświadczając iż
obowiązkiem robotników jest rozbić Amsterdam, jako związek organizacji żółtych,
stojących na żołdzie
przemysłowców 11
Tow. Żuławski obszernie omówił działal~
ność Moskwy, robiącej w ciągu lat wszystko, aby rozbić ruch zawodowy na Zachodzie: podkopac się pod Międzynarodówkę
Amsterdamską; wywołującej walki strejkowe wó·..:czas, gdy nie mogły one mieć
żadnego
powodzenia; wysuwającej hasła
nie do spełnienia po to, aby zrzucać potem winę za niepowodzenie na socjalistyczne organizacje zawodowe i t. p. Mówca
scharakteryzował stosunek Międzynarodów
ki Amsterdamskiej do tych wichrzeń moskiewskich, zatrzymując się specjalnie nad
ostatnią uchwałą, powziętą na posiedzeniu
zarządu Międzynarodówki w Amsterdamie,
a odrzucającą jakiekolwiek pertraktacje ze
związkami
rosyjskiemi, o ile nie przyjmą
one belwzględnie zasad i statutów Mię
dzynarodówki. Amsterdamskiej. Ze swej
strony, tow. Zuławski wyraził przekonanie
że komuniści gotowi są zrobić wszystko,
aby dalej prowadzić destrukcyjną agitację
i w tym celu nawet mogą wyprzeć się
obłudnie swoich istotnych dązeń, ale rzeczą Komisji wybranej przez Międzynaro
dówkę Amsterdamską do prowadzenia rokowań ze związkami rosyjskiemi (o ile
zgodzą się one na żądanie Międzynaro
dówki) bedzie uniemożliwić im jakiekolwiek podejście.
Tow. Żuławski wspomniał o zaproszeniu, jakie związki rosyjskie wysłały do
Komisji Centralnej Zw. Zaw. w Polsce,
prosząc o przysłanie delegac1i do Rosji
i przyrzekając - rewizytę w Polsce. Na
list ten Kom. Centr. odpowiedziała między
innerni, i7; chętnie skorzystałaby z zaproszenia, ale nie w obecnych warunkach,
tylko o ile delegacja taka miałaby zagwarantowaną pełną swobodę ruchów. Co
zaś do obiecanej rewizyty-to "delegacje"
sowieckie, (t. i. ajenci sowieccy) i tak
przyjeżdzają do POlSKi zbyt często.
Odczyt swój tow. Żuławski zakoń
czył podkreśleniem znaczenia organizac.ji
międzynarodowych i stwierdzeniem, iż robotnicy utrzymać mogą swoje zdobycze
tytko wówczas, o ile istnieie solidarna
międzynarodowa akcj a robotnicza.
Zebrani
uczający

gorąco dziękowali
~d.

W"

JO

mówcy 7a

4

Nr. 10 (491)

LODZIA~IN

Plzem 'le

KlasOllJE9 O s9tuacii lIJ

StralK leKarz7 w Kasie Chor7ch. - W7ga6niłlcie umOW7 arbitrażoweł.
Nędza robotnicza.
Zapowiedź nowej walKi. - MOW7 tow. posra SzczerKowsKiego i Fr. Kalut7óaKiego.

W środę, dnia 4-go marca o godzinie
7-ej wieczorem na zebraniu delegatów i po
borców Klasowego Związku Włókiennicze
go omawiano sprawy organizacyjne, strajku lekarzy kasowych i sytuacje w przemyśle włókienniczem.

Po przemówieniach przedstawicieli Za-

rządu Głównego i dyskusji przyjęto do
zatwierdzającej wiadomości regulamin w
sprawie walnych zebrań oddziałów.,. w Ło-

dzi.
/'
Zebrania odbędą się w niedzielę, dnia
22-go marca i prawo głosu będzie miał ten
członek związku, który ma opłaconą skład
kę członkowską przynajmniej za miesiąc
styczeń r. b.
Sprawę strajku lekarzy kasowych referował towarzysz F. Kalużyński. Mówca
poza znanemi już argumentami skierowanemi przeciwko lekarzom, wskazał, że niezawsze jednakowo należy traktować . program organizacji, która przybiera nazwę
"Związku Zawodowego". Nazwa ta, tak
popularna dzisiaj wszędzie, nie zawsze stanowi o treści działalności stowarzyszenia,
a bardzo często jest dobierana po to, by
maskować istotne cele i dążenia zorganizowanych. - To w całości można powiedzieć
właśnie o związku zawodowem lekarzy.
państwa polskiego.
Związek ten przywłaszczając sobie sym
paŁyczną nazwę, a następnie formy walki
obrane przez wszystkie związki zawodowe,
dąży wbrew stanowisku robotników do rozbicia Kas Chorych, do objęcia wpływów,
na całokształt gospodarki Kasy w myśl
czarnych interesów osobist. swoich człon
ków. Większość rządząca tym związkiem,
to element nawskroś reakcyjny, konserwatywny, broniący bezwzględnie swoich materjalnych interes6w, kosztem unicestwienia społecznego lecznictwa zapoczątkowa
nego przez Kasy Chorych.
Lekarze w większości to mali przedsię
biorcy, którym zależy na tym by ich przed
siębiorstwa - gabinety prywatne i lecznice własne miały zyski. Stąd walka z kasami i ze społecznem lecznictwem, które
prowadzi do upadku ich przedsiębiorstwa.
Po dyskusji przyjęto uchwałę tej treści:

"Zebrani solidaryzują się w całości
z zajęlem stanowiskiem Zarządu Kasy w
sprawie lekarzy kasowych".
O sytuacji w przemyśle włókienniczym
mówił towarzysz poseł A. Szczerkowski.
Tow. Szczerkowski wskazał, że kryzys
sanacyjny przedewszystkiem obarcza klasy
pracujące, a w szczególności wł6kniarzy.
Na 170,000 bezrobotnych otrzymuje zapomogi 80,000 - reszta bezrobotnych żad
nych zapomóg nie otrzymuje. Wśród tej
masy bezrobotnych największą ilość stanowią włókniarze. Nędza wśród tych bezrobotnych przechodzi ludzkie pojęcie.
Stan przemysłu włókienniczego nie rokuje naogół poprawy. Zamówienia rządo
we dla woj ska zostały niesprawiedliwie
podzielone, ponieważ nie uwz~leniono istotnych warunków bezrobocia, jakiem okręg
łódzki jest najbardziej dotknięty. Winę
tutaj ponoszą bezwzględnie przemysłowcy
łódzcy, którzy kalkulują na duże zyski.
Przemy~łowcy łódzcy więcej zajmują się
polityką a nie swoimi warsztatami pracy,
co pozwala wyprzedzać ich przez przemysł
z innych okręgów. Obecnie mają się roz• • • • • • • • • II II II
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począć konferencje z Niemcami i Czechosłowacją nad zawarciem traktat6w handlowych. Sprawa ta jest bardzo ważna
dla włókniarzy. Polska part ja socjalistyczna wystąpiła do rządu z projektem, aby
w skład, komisji traktatowej wszedł przed-

na tAWI( o~KARionl[H...
We wszystkich trybunałach we wszystkich izbach sądowych, we wszystkich
sądach wojennych, wszędzie we Francji
(i nie tylko we Francji) - gdzie skazują
kogo w imię porządku, w imię rodziny,
w imię własności, religji, moralności publicznej, ponad sędzią, patrząc na niego,
znajduje się krucyfiks.
Zaiste, gdy sędzia zasiada na swym
trybunale, gdy podnosząc wzrok, spotyka
się z tem spojrzeniem, powinien mieć
pewne wątpliwości i chwilę zastanowienia; bo ma przed sobą dziewiętnaście
stuleci, wołających na Kaifasza, na Piłata,
na śprawiedliwość ludzką: "Możesz się
pomy1ić. To ty, skazując innego, możesz
być winowajcą! Wyobraź sobie, że ci
przyprowadzają jezusa między dwoma
żandarmami - nie, bez wątpienia, ty go
nie ukrzyżujesz; ale ty zastosujesz do
niego cały szereg artykułów kodeksu
karnego, które razem skażą go na dożywotne więzienie".

A więc, sędzio I Siedzisz na ~ "'vm
'1U11 .. le!'
j .I"'·\68!

nowy typ inwalidów (7 robotnic w f.br.

Poznańskiego wskutek pracy na 4 krosnach dostały krwotoku), oraz zwiększy

i tak już olbrzymią masę bezrobotnych,
bo sięgającą trzydziestu tysięcy. Z powyższych względów zasadniczych zwią
zek klasowy jest przeciwny wprowadzestawiciel klasowego ruchu zawodowego na
niu reorganizacji pracy tak długo, póki
co rząd się ~odził. Przedstawicielem tym
maszyny nie zostaną odpowiednio techjest tow. poseł Diamant.
To samo uczynili tow. niemieccy i równicznie ulepszone, a rząd i przemysłowey
nież otrzymali zgodę swojego rządu. Jest
nie zapewnią pracy tym bezrobotnym,
wobec tego nadzieja, że traktaty będą uwzktórzy od roku i przeszło pozostają bez
ględniały objektywnie interesy robotników
pracy.
obydwu krajów.
T owo poseł Ziemięcki podkreślił
Orzeczenie arbitrażowe w sprawie pła
również z naciskiem, iż w dobie wzmocy traci swoją moc obowiązującą z dnia
żonego bezrobocia zbrodnią jest redukcja
31-go marca r. b. Robotnicy muszą zdwoić
robotników, przeprowadzana przez przeswoią karność organizacyjną by mogli pomysłowców, spowodowana wyłącznie tyllepszyć swój byt. Trzeba zastanowić się
ko ' chęcią powiększenia swych zysków.
nad sposobami walki o poprawę bytu, gdyż
Pan minister Soka} stwierdził, że
sprawa jest ważna i pilna. Musimy dążyć
wobec jednolitego stanowiska związków
z całych sił, by otrzymać większe zarobki,
zawodowych co do reorganizacji pracy,
by została powiększona ilość dni pracy, by
nie widzi możności zlikwidowania zatargu.
zaniechali przemysłowcy dalszych redukZatarg mógłby być jedynie zlikwidowany
cji robotników. Wtedy gdy Zarząd Gł6w
na zasadzie nie redukowania robotników
ny zastanawia się nad rozpoczęciem akcji
przy przeprowadzaniu reorganizacji pracy.
o poprawę bytu, mamy z drugiej strony
na co możeby przemysłowcy się zgoatak przemysłowców, którzy wprowadzają
dzili, ~dyby przedstawiciele zw. zawod.
reorganizacje pracy właśnie w tych fabry; i".-;;;;;-:;:~--;;"';";-;;;-,~;;~ ......:-••
~. mi ...................
oświadczyli, że przeszkód w tej reorgakach, gdzie Związek Klasowy nie ma pranizacji stawiać nie będą.
wie, że żadnego wpływu na robotników.
W
Tow. Walczak w imieniu związku
Ciemnota robotników w wielkich fabrykach .
Jak już donosiliśmy w Łodzi, w dwuch klasowego oświadczył, że póki są masy
bawełnianych, zawsze nam przeszkadzała
największych fabry kach t. j. Gajera i Zjedn. bezrobotnych i póki maszyny nie zostaną
w walce o poprawę bytu. Obecnie w tych Zakł. K. Szeiblera i L. Grohmana wynikł ulepszone, póty zw. klasowy na reorgafabrykach przemysł. narzucają robotnizatarg i strejk na tle wprowadzania t. zw. nizację sie nie zgodzi.
kom warunki pracy na które w żadnym
Przedstawiciele innych związków
reorganizacji pracy, polegający na porazie zgodzić się nie możemy. Robotnicy
większeniu ilości maszyn obsługiwanych złożvli takie same oświadczenia i na tem
ci, nie należąc do związków podjęli walkę
konferencję zakończono bez rezultatu.
na własną rękę. Walki takie osłabiają przez jednego robotnika, co miało pociągnąć za sobą redukcje robotników
········KOMtj·ś"WiE·CĄ·GwiA·ZDy·.········
związki zawodowe, są zatem szkodliwe z
punktu widzenia organizacyjnego nie pro- około 700 w Zjedn. Zakł. Szeiblera. Wobec niemożliwości zlikwidowania zatargu
Świecą gwiazdy, świecą,
wadzą do celu. Widzimy, że już się koń
przez czynniki miejscowe, Minister Pracy
Na wysokim niebie ...
czą przegraną robotników.
p. Soka) wezwał przedstawicieli związków
leno nie myśl, chłopie,
Niewątpliwie, że i w innych fabrykach
zawodowych na konferencje do Warsza'Że i to dla ciebie! ...
przemysłowcy będą się starali narzucać no
Ta jasna z tysiąca,
we warunki pracy. Dlatego też musimy wy w dniu 28 lutego r. b.
Zarząd Główny związku klasowego
Co wschodzi od boru,
przygotować się do walki bezwz~lędnej
Tako skrawek słońca
aby niedopuścić do pogorszenia położenia delegował na tę konferencję tow. Walczaka, który przed konferencją w MiniTo pana ze dworu.
włókniarza. Tylko przez związek zawodo·
A niżej ta druga
wy można się skulecznie bronić. Muszą to sterstwie Pracy konferował z sekretarzem
Centralnej Kom . Zw. Zaw. tow. ZdaZe złota szczerego,
pami(!tać wszyscy robotnicy!
Co nad stawem mruga.
W tej sprawie przemawiał cały szereg nowskim.
Sekretarz Centr. Kom. po zapoznaProboszcza naszego.
delegatów, niektórzy z nich wskazywali
A trzecia co w pobok
na konieczność oddzielenia w akcji nowej niu się z istotą zatargu oświadczył, że robotnicy nie powinni godzić się na narzuRzuca snop ognisty
przemysłu wełnianego od bawełnianego, w
kt6rym robotnicy są niezorganizowani i po- coną przez przemysłowców reorganizację
Jako srebrną kądzieJ,
pracy bez odpow.ednich ulepszeń techsłuszni kapitałowi. Następnie przyjęto naGwiazda organisty
nicznych, lecz wskutek minimalnych ilości
steoujące uchwały:
W szystkie przed oe-zyma
1. Wzywa się Zarząd Główny do przy człon,ków zw. klasowego, w tych fabryPalą się jak zorze ...
gotowania odpowiednich danych charakte- kach Kom. Centr. ignorować w załatwie
Tylko twojej niema.
niu zatargu nie może.
ryzujących położenie robotników w przeChłopie ty, nieboże ł
Po otrzymaniu powyższe~o oświad
myśle wł6knistym pod względem materjalPowiadają ludzie.
nym i przedstawienia tego materjału na czenia tow.' Walczak udał się do gmachu
Ze z dawne; dawności.
zebraniu delegatów w środę, dnia 11-go Min. Pracy na konferencje, która rozpoPan Bóg wszystkie gwift'Zdy
częła sie o godz. 11 rano pod osobistem
marca r. b.
Zapalił w równości.
2. Wzywa się ' Zarząd Główny, by na przewodnictwem p. ministra Sokala. któNi chłopa, ni pana,
zebraniu w dniu l1-~o b. m. przedstawił od rv na wstępie prosił przedstawicieli Zw.
Nie było na niebie ...
powiedni plan akcji w przemyśle, w celu ' Zaw. o wydanie swej opinji oprzepro·
Każdy człek swą własną
wlldzanej reorganizacji pracy, oraz o wskawydźwignięcia z nędzy robotników w prze
Gwiazdkę miał dla siebie.
zanie sposobu zlikwidowania zatargu.
myśle włóknistym.
Ale jak się' zactz"ł
3. Wzywa się Zarząd Główny do
Tow. Walczak w imieniu związku
Kurczyć lud ubogi,
wszczęcia akcji u miarodajnych czynników
klasowego w dłuźszem przemowleniu
Poszły gwiazdy z nieba
w sprawie powiększenia ilości dni pracy
wskazał, iż reorganizacja pracy nie jest
Na rozstajne drogi ...
w fabrykach oraz przeciwdziałania reduopartą na żadnych ulepszeniach techniczAle te pańskie świecą,
kcji robotnik6w.
-nych maszyn, a tylko dąży do większego
jako talar biały ....
4. Zebranie delegat6w i poborców wzy wyzysku robotników i stworzy, wskutek
A te chłopskie w rok
wa wszystkich robotników do wstępowa- przeciążenia robotników nadmierną pracą
Jak łzy pospadały! M. Konopnicka
1 • •
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nia w szeregi związku klasowego i podejmowania walki tylko przy pomocy związku.
Zebranie zwraca uwagę wszystkich robotników i robotnic, że podejmowanie walki o
prawa i byt klasy robotniczej żywiołowo
jest szkodliwe dla organizacji zawodowych
i nigdy nie prowadzi do celu a przyczynia
się do rozbicia klasy robotniczej.
5. Zebranie zwraca uwagę wszystkim
robotnikom i robotnicom, że z dniem 31-go
marca r. b. traci swoją moc obowiązującą
orzeczenie Komisji Arbitrażowej w sprawie płac i że klasa robotnicza, chcąc wydź
wignąć się z dotychczasowej nędzy, musi
działać jednomyślnie i solidarnie w szeregach związku zawodowego, okazywać karność i posłuch przedstawicielom związków
zawodowych.
6. Zebranie przyjmuje do wiadomości
stanowisko Zarządu Gł6wnego zajęte w
sprawie reorganizacji pracy podjętej w ostatnich dniach przez łódzkie firmy i zajść
w zjednoczonych zakładach Szaiblera i
Grohmana; oświadcza się przeciw takiej
reorganizacji pracy, polegającej jedynie
na bezgranicznym eksplautowaniu sił robotnika; nie solidaryzuje się z takiemi metodami walki i uważa je za niecelowe.
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Nazwisko pańskie?
- jezus Nazareński.
- Profesja pańska?
Mesjasz.
- Oskarżony! Proszę się zachowywać
przyzwoicie i pozostawić te
głupstwa dla głupców, których pan masz
w swym orszaku. Przyznajesz Się pan,
żeś głosił proroctwa?
- Tak.
- Dobrze. Artykuł 479 kodeksu
karnego: 15 franków grzywny.
- Dowiedziono, żeś pan urządzał
niedozwolone zebrania publiczne, zes
pan założył niedozwolone towarzystwo:
rok więzienia.
Ale to nie ~szystko jeszcze. U-

-

rządzałeś pan buntownicze zbiegowiska;
na podstawie prawa z dnia 7: częrwca
roku 1848 skazuję pana tylko na szesć
miesięcy więzienia ,

winieneś

-

ale być może, że popan za to być skazany na 10 lat.
Nie zaprzeczysz pan, żeś się

dopuszczał różnych wichrzeń, zmierzają
cych do zakłócenia pokoju publicznego.
Według prawa z dnia 27. lutego r. 1858:
dwa lata więzienia.
Włóczęgostwo
pańskie
jest
Artykuł 7 l: szese miesięcy

stwiprdzone.
.

i 10 lat dozom policyjnego.

II II
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sprawie reorganizatjl praty.
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- Nie zaprzeczysz pan, że w czasie
pańskiego wyjazdu do Jerozolimy banda
pańska wydawała okrzyki buntownicze
na pańską cześć a pan nie tylkoś temu
nie przeszkadzał, ale jeszcze do tego zachęcał. Podług artykułu 8 prawa z 25.
marca roku 1822: dwa lata więzienia.
- Nie zaprzeczysz pan, żeś zdolny
do pracy, a żebrałeś publicznie. Podług
art. 275: dwa lata wiezienia.
- Wzywałeś pan niejednokrotnie
obywateli do nienawiści i pogardy przeciwko innym obywatelom, jak to poświadsczają świadek Łukasz

25; VI. 24- 25; XII. 49- 52)

(XVI, 19i

świadek
Według

Mateusz w kilku miejscach.
art. 7 prawa z dnia II sierpnia 1858 r.
dwa lata więzienia.
- Szyd~iłeś pan z religji, uznanej
przez państwo, Artykuł I prawa z dnia
25 marca 1822 r.: pięć lat więzienia,
Sługi kościoła nazwałeś pan
"grobami pobielanymi" więc ich obraziłeś. Art. 6 prawa z dnia
sierpnia
1848 r.: dwa lata więzienia.
- Napadałeś pan na własność, .boś
powiedział: .. Sprzedaj wszystko co masz,
rozQaj między ubogich (jak poświadcza
świadek Mateusz IX. 21-24); biada wam
bogacze. bo będziecie jęczeć i plakać

l'

(jak pnświadcza świadek Łukasz, XVI.

II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II ...... II . . . . . . . . . . . . . . . .
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19-25 etc. etc.) Trzeba naśladować
ptaki niebieskie, które nie sieją a zbierają; Bóg je żywi, on i was żywić bę
dzie" etc. Art. 3. prawa z dnia lI-go
sierpnia 1848 r.: trzy łata więzienia.
- Zaczepiłeś pan prawa rodziny,
boś powiedział: "W przyszłości w każdym
domu z pięciu osób będzie trzech przeciw dwom, a dwóch przeciw tnem ...
opuść ojca swego i matkę swoją. żonę
swoją i dzieci sw.oje i t. d. H
Art. 3 prawa z dnia l! sierpnia 1848 r.: trzy Jata
więzienia.

- Nareszcie broniłeś pan czynów,
uznawanych za zbrodnię, boś powiedział:
"Nie ja przyszedłem na ziemię, aby przynieść pokój. lecz miecz", jak to pQświad
cza świadek Mateusz (X. 3.......-35), a .kUM
kakrotnie wypowiedziałeś pan grożby
przeciwko miastom: "Biada ci Chorazinie! Biada ci Betsaido!· et. Art. 3 prawa z dnia 27 lipca 1849 roku: dwa lata
więzienia.

Zrzekam się dalszego wyliczania.
pan odejść, bo przestępstwa,
których panu powiedziono, pomijajłłc te,
których ściśle nie określono, pociągają
dla pana za sobą więcej lat więzienia,
Możesz

niż możesz żyć.

-

landarmi

rżonego!

odprowadżcie ' oska-
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Nr. 10 (490)

nadzwvczajn9 zj zd delegatów
pracownikófll miejskich fil Polsce.

Listy

Z okręgu łódzkiego.
Korespondencja własna.
wadzi niespełna 3 miesiące i zjednywa so·
bie zaufanie świadomej ludnośd.
Przytaczamy kilka przykładów z działalności Magistratu: w łaźni, która była
przedtem nie czynna, pTzeprQwadzono remont i Dbecnie zQstała UTUchomionaj przeprowadzDnD pewne inwestycje w szkołach,
w szczegóLnDści w inwentaTZUj podwyż
SZDnD dDdatek do pDborów nauczycielskich
D 35% j podwyższono również pobory 0.chro:1iarkGm D 25%; zor·ganizowanD pomoc
lekarską; kontrOolę lekarską dla dzieci
szkDlnych (w tym celu Magist-rat zaangażował stałego lekarza, którenul również
pDruczonD udz,ielanie pDmocy lekarskiej
najbiedniejszym bezpłatnie na kDszt miaslaj rozszerzono opiekę społeczną dla starców; Qrganizuje się bezpłatnie kursa dla
analfabetów i t. d.
Miasto dotychczas wcale nie było. OŚ
wietlDne, Gbecnie Magistrat umieścił 7 dużych lamp żarowych. Z powodu Gddzielenia KonstantynOowa Dd g m i n y, Magis,t rat był zmuszony z01'ganizewać całe
biura i zakupić meble.
Obecnie d:liięki staraniom Magistratu
i PQparcia posłów soc;jalistycznych, Konstantynów otrzymał 36,000 złotych na odbudowę miasta, z funduszu daniny leśnej.
Dalej odbywa się staranie u rządu o udzielenie odpowiedniej długQterminowej poży
czki na odbudowę domów zniszczonych
z powodu d·ziałań wojennych.
Z powyższego wynika, iż gospodarka
miasta posunęła się znacznie naprzód dzię
ki staraniom obecnego. Magistratu.
Przypus.z czamy, iż ludność miasta oceni
dotychczasOową ,dz,iałalność Magistratu robDtniczegD, co się winno pTzyczynić do
zwiększenia wpływów P. P. S. p1'"zy obecnych wybDrach do. Rady Mie;skiej.
Gc,ly PQrównać poprzednią działalność
Magistratu na czele z burmistrzem 'Doliwką
(N. P. K), a Dbecną działalnością Magistratu z tDW Gryzłem na czele, to. trze.ba stwier
dzić, że Gb e cny Magtistrat wykazał dużo
inicjatywy i zainteresowania, CQ się uwydatniło. w s·p osób pierwszorzędnego znaczenia w gospodarce miasta.
Obecne wybory winny wykazać, że
klasa rQbQtnicza jest zainteresowana losami miasta i nie pójdzie na pasku N, P. R"
która w sojuszu z burżuazją żydowską rozbiła Radę Miejską o większości demokrat y c z n e j . A . S.

Jak wiadQmo, w naszem mieśde nOWDwybrana Rada Miejska na skutek wystą
pientia z niej frakcjti radnych N. p.. R. i frak~racownicy miejscy przeciwko obniżeniu poborów.
cji radnych żydów (nacjonalistów burżu
W niedzielę, dąia l-go marca r. b. w lo- samorządu, ograniczają go w prawach, do.- azyjnych) została rozbita. Z tego pOWQdu
kalu Związku prac. inst. użyŁ. publ. w Pol- tyczących regulowania pracQwników miej- WQjewództwo Łódzkie było zmuszone fDrsce, przy ulicy Wareckiej 7, odbył się zwo- skich, - że dotychczasowe zarobki praco- maInie b. Radę Miejską rozwiązać i zarzą
wników miejskich, wywalczone przez or- , dziło nQwe wybDry, na podstawie dawnych
łany przez zarząd główny tego związku,
nadzwyczajny zjazd delegatów pracowni- ganizacje zawodowe, mają być dostoso- list wyborczych. WybQry te odbędą się
ków miejskich w Polsce dla rozważenia wane do płac pracowników państwowych, w dniu 15 marca r. b.
rozporządzenia p. Prezydenta Rzeczypoktóre są j ak powszechnie wiadomo., nie doMiejscowa organizacja N. P. R. zwrócispolitej Polskiej z dnia 30-go grudnia 1924 stateczne, że rozpQrządzenie to zamyka ła się pisemnie do P.P.S. z propozycją poroku o dostosowaniu płac pracowników ko- granice PQborów do pewnej maksymalnej rozumienia, w celu wystawienia do Rady
munalnych do płac pracowników pań kategQrji zależności od wykształcenia i ilo- Miejskiej przy obecnych wyborach jednej
stwowych. .
ści mieszkańców ustanawiając całe minilisty polskiej. Lokalny komitet P. P. S. wiNa zjazd przybyło 70 delegatów z róż mum płac, - że dostosowywanie zarob- dząc, że w tej propozycji kryje się cała 0nych miast Polski, m. inn. z Łodzi, Krako- ków pracowników miejskich do płac pra- hłuda N. P. R' propozycję tę odrzucił.
f
wa, Lwowa, Wilna, Grodna, Równa, Ko- cowników państwowych odbiera możność W poprzedniej Radzie
Mieskiej enperowcy
brynia, Poznania, Chełmna, Torunia, Pa- pracQwnikom miejskim do walki o popra- w sojuszu z radnymi burżuazji żydowskiej,
bjanic, Końskich, Zgierza, Rawy Mazowiec- wę warunków bytu i uzależniałoby ich od robili wszystko, ażeby nie dopuścić do. wykiej, Tarnowskich Gór, Koła, Kalisza, polityki finansowej każdego rządu, - nie bDrów Magistratu Q większości robatuiSkierniewic, Radomia, Garwolina, Sierpca, kwapiącego się do poprawy warunków by- czej, na czele z bUtrI11iskzem sQcjalistą. A,
tu pracowników państwowych. - Nadzwy- że N. P. R. celu swego nie Qsiągneła, więc
Złoczowa i Opoczna.
Zjazd zagaił przewodniczący zarządu czajny zjazd delegatów pracowników miej- rozbiła Radę Miejską i obecnie ma jeszcze
skich, zwołanych przez Zarząd główny Gdwagę mówić Q... porozumieniu z P. P. S.!
głównego związku, tow. Preis, proponując
ze strony komitetu wykonawczego do pre- związku pracowników instytucji użytete
Słuszne [ zdecydDwane stanowisko
zydjum następujących delgatów: tow. Ku- czności publicznej w Polsce.
P. P. S. dQprowadziłQ do tego, iż obecnie
1) wyraża uroczysty prQtest wobec
rowskiego {Warszawa}, tow. Kowalskiego
w miejscOowym enpee'l"Ze nastąpił zatarg na
Sejmu i Rządu za wkraczanie w dzie,dzinę
(Łódź), tow. Godwoda {Wilno}, i na sekretle taktyki tej partji f co ją poważnie komtarza zjazdu tow. Bociana (Kraków). Po samorządu i jego wewnętrznych stosun- promituje, a mianowide:
Przy układaniu
zaakceptowaniu przez zjazd zaproponowa- ków, - hiurokratycznych czynników, się listy kandyda!ł:ów do Rady Miejskiej wię
nego składu prezydjum, przemówienia po- gających do odebrania osiągniętych przez kszość członków N. P. R. opowiedzilało się
witalne wygI. I. tow. T. Toeplitz i imieniem pracowników miejskich, zdobyczy,
za Kulą, Komarem i Kłocsem jako kandyda2) wzywa Komisję Centralną Związków
Komisji Centralnej, tow. A, Zdanowski, potami na czołQwe miejsca, a mniejszość za
czem po odczytaniu nadesłanych depesz Zawodowych i Kluby socjalistyczne w Sej- b. burmistrzem DDliwką, około któ'l"e~o
i listów z miast, które delegatów nie przy- m.ie do przedłożenia Sejmowi projektu u- grupują się zWQlennicy władz centlfalnych.
słały, wyczerpujący referat w
sprawie . stawYf zmieD'iającej postanowienia zawar- KDlega DoHwka widząc, że niema w!i.ęksZQ
te w omawianym rQzpo'l"ządzeniu, odnośnie
rozporządzenia z dnia 30-go grudnia 1924
ści, zDrganizGwał własną !:istę i jego przeroku, wygłosił sekretarz generalny związ płac pracowników miejskich,
ciwnicy zorganizowali drugą listę. Jest
3) wzywa wszystkich pracowników
ku, tow. Józel Gonerko, który w dokładny
możliwe, że N. P. R. zgłosi 2 listy kandysposób omówił skutki tego rozporządzenia, miejskich w Polsce i ich organizacje zawo- datów do Rady Miejskiej.
dQwe do pDprurcia wysiłków ~omisji Cengodzące w zasady regulowania zarobków
Czy spomniane grupy dojdą do. porDZUpracowników miejskich drogą zawierania t'l"alnej i sQcjalistycznych klubójY w Sejmienia, trudno przewidzieć.
przez związki umów zbiorowych z samo- mie,
Również wśród ludności niemieckiej torządem.
4} wzywa Zarząd Główny Związku pra
Po wygłoszeniu referatu rozwinęła się cDwników instytucji użyteczności publicz- czy się walka, czy ma być jedna lista 0nej w Polsce do rozpoczęcia energicznej gólnQ-niemiecka, czy N. P. P. ma iść sażywa i obszerna dyskusja, w której wszyscy mówcy wypowiadali się przeciwko ogło akcji w celu osiągnięcia zmiany prze,z Sejm modzielnie i wystąpić z własną listą.
Wybrany przez pGprzednią Radę Miejszonemu rozporządzeniu, poddając ostrej tego rozporządzenia, a także oznaczenia
krytyce tendencje biurokracji polskiej, sta- minimum płac pracowników miejskich, na ską Magistrat w składzie burmistrza tow.
podstawie ustalonego. przez Komisję do Fr. Gryzła, wiceburmistrza tow. Edwarda
rającej się wkraczać głęboko w dziedzinę
iycia samorządowego.
badania kDsztóW utrzymania przy G. U. S. Stehra (N. P. P.) i jednego. ławnika Utza
Po dyskusji, trwającej kilka godzin, minimum kosztów utrzymania rodziny '1"0.- (dwóch ławników nie wybrano pQZDsta.
wiając ich dla N. P. R.) dotychczas wyzjazd przyjął jednogłośnie następującą re- botniczej" .
zolucję:
Na tern przewodniczący zjazd zakQń wiązuje się dobrze z gospDdarki, któ'l"ą prDczył, składając podziękowanie kGmitetowi
Zważywszy, że rozporządzenie p. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia wykonawczemu za zwołanie i zorganizQ30-gQ grudnia 1924 roku, godzi w istotę wanie zjazdu.

Zarząd .Kas~
We wtorek, dnia 3 marca r. b.
odbyło się pod przewodnictwem tow. Kałużyńakiego kolejne posiedzenie Zarządu
Kasy Chorych m. Łodzi.
Na wstępie odczytane zostało oświad
czenie kierownictwa Kasy w osobach
Dyrektora' D-ra Arcta oraz Wice-dyrektorów inż. Szustra i D-ra Kłuszyńskiego,
które nawiilzując do ataku i inwektyw,
jakie poszczególnych członków kierownictwa spotkały na ostatnim posiedzeniu
Rady, zastrzega się przeciwko podobnym
szkodliwym i obniżającym autorytet kierownictwa, a daj~cym powód do nieuzasadni()Dych oskarżeń publicznych wystą
pieniom.
Nad oświadczeniem kierownictwa wywiązała się obszerna dyskusjsz, w wyniku
której oświadczenie powyższe przyjęto
do wiadomości, jak również przyjęto
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następującą rezolucję jednogłośnie:

"Zanęd wyraża żal z powodu nietaktownych wystąpień w stosunku do
pp. D-ra Arcta, D~ra Kłuszyńskiego i inż.
S'z ustra i wzywa ich do solidarnej współ
pracy na korzyść Kasy Chorych".
. W dalszym ciągu Dyrektor przedstawił sytuację, jaka wytworzyła się na
skutek strajku lekarzy, podkreśla ląc, iż
ruch chorych w ostatnim tygodniu zwięk
szył się. W ostatnich dniach ub. m-ca
przystąp'iło do pracy w przychodniach
Kasy kilku lekarzy wojskowych.
Następuie po dłuższej dyskusji postanowiono na wniosek tow. dra Weiss-

Chorych.

berga upoważnić kierownictwo Kasy do
zaproszenia straJkujących . lekarzy na
wspólną konferencję. Na konferencji tej
kierownictwo Kasy ma obowiązek zobrazować stale pogarszanie się stanu
finansowego instytucji i wezwać lekarzy
wobec tego do powrotu do pracy na
warunkach ostatnio zaproponowanych.
Pozatem wysłuchano referatu przewodniczącego Komisji finansowo-gospodarczej tow. Purtala, przyczym postano-.
nowiono co następuje:
1) zaakceptować ofertę jednej z
miejscowych firm na wykonanie dołu
biologicznego na posesji centrali Kasy,
W ólczańska 225,
2) przeprowadzić remont lecznic
l-ej, II-ej i V-ej,
3) przystąpić do budowy 2-ch sanitarek
4) uregulować sprawę ubezpieczenia niestale zatrudnionych, w myśl. art.
art. 17 i 52 Ustawy z dnia 19 maja 1920 r.
W związku z referatem tow. Purtala, uchwalono na wniosek tow. dra
Weissberga rozpisywać publicznie konkursy na roboty i dostawy dla Kasy Chorych, których koszty przekraczają sumę
1.000 zł.
W końcu przyjęto do zatwierdzają
cej wiadomości preliminarz budżetowy
za m-c luty r. 6. i upoważniono kiero·
wnictwo Kasy do zaciągnięcia w b. m.
zobowiązań wekslowych do sumy 30.000 zł.

Pogrzeb tow. Brantinga.
P@grzeb tow. Brantinga był wspaniałą
manifestacją hołdu całego społeczeństwa
dl. zasług wielkiego męża stanu Szwecji.
Poseł Wysocki złożył imieniem rządu
polskiego kondolencję rządowi szwedzkiemu i rodzinie Brantinga i wraz z całym personelem poselstwa wziął udział
w ceremonji pogrzebu, poczem złożył
wieniec o barwach polskich na grobie
zmarłego.

W pogrzebie tow. Brantinga
również udział

król i

wziął

członkowie

ro-

dziny królewskiej. Nad trumną przemawiali przedstawiciele ' Ligi Nar., porównywując Brantinga z Mojżeszem, prowadzącym lud do Ziemi obiecanej, dalej
reprezentanci rządu, parlamentu, stronnictw socjal-demokratycznych Skandynawji i innych krajów, podkreślając, iż
zmarły był jednym z największych bojowników idei pokojowej współpracy narodów, a przez śmierć jego idea pokoju
i demokracja całego świata odniosły niepowetowaną stratę.
.
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Nowy kodeks prawa kanonicznego
z r. 1917 zmienia i lagodzi w znacznym
stopniu stare przepisy kościelne o poście
i o umartwieniu ciała grzesznego. Chociaż prawo kanoniczne jest konserwatywne, to jednak stanowi ono znaczny
postęp w stosunku do kodeksu starego,
bardzo surowego i nie liczącego się. z ży
cIem.
Nowy jednak kodeks-kodeksem, ił gło
wy i mózgi kleru pozostały jak dawniej
tempemi i zakutemi. Kler i dzisiaj niezna życia szerokich mas i nie uwględnia
rzeczywistości. Dla kleru istnieje dusza
i ciało grzeszne, które należy chłostać
i głodzić, a nie istnieje człowiek pracujący, którego należy nakarmić i odziać
i ratować przed śmiercią głodową.
Proboszcz parafii św. Krzyża w Ło
dzi zwraca się publicznie, w gazetach do
ludu pracuj~cego z upomnieniem, by
w czasie 40-dniowego postu nie jadać
mięsa, tłuszczów, zup mięsnych, jak rosół, by przyjmować natomiast pokarmy

postne, jak ryby i tłuszcze raz na dzień
do sytOości. Duszpasterz ten pisze przytem, że dozwolone są napoje do sytości,
jak wino, i że w niedzielę mogą wierni
jeść do woli lak jak przez rok ca:y.
Księżulku mileńki, pasterzyku 'drogi,
czyż nie wiesz ty G tem, że w łodzi kilkaset robotników nie widzi mięsa i rosołu przez rok cały, że do syta tylko
głodować musi. A ty, szlachetny duszpasterzu każesz mu pić wino do syta
i potem chronić ciało 'przed chorobami
i niedomaganiami?
Czyż nie wiesz o tem, księże proboszczu, że w Łodzi robotnicy puchną
i umierają z głodu, a dzieci . ich z głodu
również chorują i mrą bez ratunku?!
Czyż niemógłbyś księże proboszczu
skierować swoich upomnień pod właści
wym adresem: braci duchownych i ka~
pitalistów, którzy chorują z przeżarcia,
gdy lud nie widzi miesiącami chleba?
Pomyśl o tem, dobry duszpasterzu 1. ••

Mussolini postrzelony?
Z Rzymu nadeszły wiadomości, że
wódz faszystów prezydent ministrów
Mussolini jest ciężko chory. Dzienniki
donoszą, że lekarze o.dmawiają wyjaśnień
o rodzaju choroby dyktatora, a nawet,
kiedy Mussolini będzie mógł wrócić do
pracy urzędowej. Prócz lekarzy i sekretarza prywatnego nikt niema przystępu
do chorego.
Wbrew twierdzeniom, że Mussolini
przechodzi influeDcę, to znowu, że go
pogryzł młody lew, z którym się często
bawił, coraz uporczywiej utrzymuje się
pogłoska gazet wiedeńskich, że na Mussoliniego urządził zamach rewolwerowy
włoski następca tro.nu, który nie mogąc
znieść dyktatury premjera, wpakował mu
kulę w piersi.
..Wiener Allg. Zeitung"
zaprzecza, jakoby Mussolini uległ atakowi apoplektycznemu - bo i taka była
pc.głoska - i utrzymuje, że następca tronu

postanowił usunąć
nał zamachu.
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Mussoliniego i doko-

Jeżeli ta pogłoska okaże się prawdą,
to okażę się z niej, że i królowie i następcy tronów są również rewolucjonistami. Pozostanie tylko pytanie, czy
istniejące kryminały zbudowano także
dla nich, czy nie.
W każdym razie, chociażby wlesc
o tym zamachu rewolwerowym na Mussoliniego była nieprawdziwą, to mimo to
samo rozszerzenie jej przez prasę włoską
świadczy, że Włochy myślą o możliwości
takiego końca rządów dyktatora.
O tej pogłosce można powiedzieć
języ kiem włoskim: si non e vero, e ben
trovato, to znaczy, - chociaż to może
nie prawda, to jednak rzecz tę dobrze
opowiedziano. Śmierć jest zwykle tam,
gdzie się o niej mówi ...

ŁODZIANIN
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nowa ie~noU "lhrzei[jań~ko-naro~owa".
Powszechnie znaną jest taktyka
czynników, nazywających siebie chrześcijańsko-narodowymi polakami i przypisując stale lewicy łączenie się z mniejszościami narodowemi. Prawica nazywa
to zdradzaniem interesów narodowych« .
Ofiarą tej taktyki padł śp. Prezydent Narutowicz. Ta sama jednak prawica łą
czy się z mniejszościami, jeśli tylko wymaga tego jej interes własny. Przykła
dów jest moc, a obecnie mamy nowy
i to niezwykle dobitny. Oto w .Łodzi
odbyły się w dniu 27 lutego b. r. wybory
delegatów nauczycielskich do Rady Szkolnej i Urzędu Dyscyplinarnego. Wystawiono dwie listy: jedną bezpartyjną
Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół
Powszechnych, drugą - Chrześcjańsko
Narodowe Stowarzyszenie Nauczycielskie.
J oto dzieje się rzecz charakterystyczna.
Stowarzyszenie Ch.-N., widząc się w mniejszości, zawiązuje blok z nauczycielami
żydowskimi i niemieckimi celem pobicia
kandydatów Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. Nowa
ta "szesnastka« wydaje do swoich człon
ków następującą odezwę: "Obrona wspólnych ,praw zawodowych. Obrona wspólnych interesów materjalnych. Wszyscy
za jednego, jeden za wszystkich I Podpisy: Chrześcjańsko-Narodowe StowarZYlzenie Nauczycielskie, Stowarzyszenie Nauc;tycieJi Niemców, Stowarzysze-

•

nie Nauczycieli Żydów. Lista kandydatów: Dobrzeniecki Wł., Mahlzahn,
Nowacki Gincburg, Kronenberg, Stankiewicz. .Łódż, 27 -II-1925 r."
Widzimy więc, jak uprawia się politykę bałamucenia naiwnych członków
organizacyj "chrześcjańsko-narodowych."
Rzeczą

oczywiście

nieprawdopodobną

jest, ażeby blok Chrześcjan łódzkich z 'lydarni i Niemcami usposobionych
wszakże fanatycznie nacjonalistycznienastąpił bez poleceń i wskazówek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycieli Szkół
Powszechnych,lub bez zezwolenia Związku
Ludowo-Narodowego czy Chadecji.
Wyobrazić sobie nalaży, co za rozpacz panuje u t. zw. Narodowych chrześcjan, skoro wybory te przyniosły im
całkowitą klęskę, a Związkowi PNSP
znaczne zwycięstwo, bo oto na 1115 gło
sujących do Rady Szkolnej 704 głosy
padły na listę Związkową, reszta 411 (ży
dzi, niemcy i "narodowi chrześcjanie" na listę zblokowaną. Do Urzędu Dyscypl.
głosowało 926 osób, z czego znowu na
Związek padła większość, gdyż 477 gło
sów. Blok więc dobranego towarzystwa
żydowsko - chrześcjańsko - niemieckiego
spalił na 'panewce. przyniósł jednak zwycięstwo świadomej opinji społecznej, która
obecnie zdaje sobie dokładnie sprawę
z krętactw prawicy.

Ustawa o ubezpieczeniu od bezrobocia
pracowników umysłowych.
Rząd licząc się z obecnem położe
niem pracowników umysłowych, przygotował projekt tymczasowej usta wy nowelizującej ustawę z 18 li pca 1924 r. i rozcią
gającej obowiązek zabezpieczenia na pracowników umysłowY<;h. W projekcie ustalono, że zasiłki wypłacane będą pracownikom umysłowym z funduszów, powstałych
jedynie z wkładek pracowników i pracodawców bez udziału skarbu państwa. Z
tego to względu podntesiona została dla
pracowników
umysłowych
procentowa
norma wkładek do 2 i pół proc. zarobków
z czego na pracownika wypad'ł 2/5 wkła
dek, czyli 1 proc. zarobku, resztę dopłaca
pracodawca. Mając na względzie wyższe
zarobki pracowników umysłowych, obni-

żono jednocześnie
dla nich procentowe
normy zasiłków, które wynoszą od 25 do
40 proc. przeciętnego zarobku dziennego,
przyczem, jako naj wyższą normę dziennego zarobku przy obliczaniu wkładek i wypłaty zasiłków, ustanowiono 8 zł. Niezależnie od tego zastrzeżono, że w razie
otrzymania przez pracownika umysłowego
przy rozwiązaniu stosunku pracy odszkodowania, zasiłek będzie mógł być mu wypłacony naj wcześniej od dnia następują
cego po ukończeniu okresu, za który otrzymał odszkodowanie. Z uwagi na tymczasowy charakter projektowanej ustawy
ustanowiono dla niej dwuletni okres mocy obowiązującej od dnia jej ogłoszenia.

Przetrzymywanie warjata w WIęZIenIU.
Podczas zajść w zakład. Szajblera
w dniu 23 u. m. na ulicach przylegają
cych do terytorjum fabrycznego gromadziły się tłumy, które policja konna usiłowała rozpędzić. W czasie rozpędzania
tłumu, jeden z uczestników ściągnął policjanta z konia. jak się okazuje, jest to
ni ejaki Marjan Banaszkiewicz, zam. przy
ul. GubernatorskieJ Nr. 41, młodzieniec
lat 19, bez pracy, syn robotnika z fabryki
Barcińskiego, umysłowo chory i z tego
powodu niemogący pracować. Banaszkiewicza aresztowano i jak niektórzy
twierdzą, pobito, gdyż nie pozwolił ododprowadzić się do Komisarjatu p. p.
Ojciec aresztowanego na trzeci dzień

I złożył

W Komisarjacie XI p. p. ul. Pusta
13 dowody, iż aresztowany był wysłany
do szpitala dla umysłowo chorych przez
Kasę Chorych, w którym przebywał dłuż
szy czas i nie został wyleczony. Pomimo
złożenia dowodów o niepoczytalności
a!esztowanego, prokuratorja trzyma go w
więzieniu niewiadomo dla jakich powodów. Dobrzeby było, gdyby prokuratorja
oddała chorego do odpowiedniego szpitala i dopomogła w ten sposób biednej
rodzinie do wyleczenia chorego, zamiast
przetrzymywać go w więzieniu i zabijać
w nim resztki życia i tak już podciętego

ciężką chorobą.

Umowa z aptekarzami W Kasie Chorych.
W dniu 26 lutego r. b. odbyła się
pod przewodnic't wem tow. F. Kałużyń
,ki ago konferencja w sprawie żądań cennikowych i umowy głównej dla pracowników aptekarskich w kasie. Ze strony
Zarządu Kasy byli: t. Kałużyński, Dr.
Arct, Dr. Kłuszyński i inż. Szuster. Zw.
Zaw. reprezentowali pracownicy Kasy
oraz przedstawicielO. K. Z. Z.
Po zagajeniu i zreferowaniu propozycji Zarządu Kasy przez tow. F. Kału
żynskiego, oraz po przemówieniach przedstawicieli Zw. Zawodowych
delegaci
związków zażądali przerwy w obradach,
celem naradzenia się nad propozycjami
Zarządu Kasy. Po przerwie przedstawiciele Związku farmaceutów z ul. Sienkiewicza, oświadczyli, że propozycje Zarządu Kasy przyjmują w całości, nato-

miast przedstawiciele Zw. Klasowego
żądali dla prowizorów większej podwyżki.
Po wzajemnych wyjaśnieniach
i odwołaniu się tow. Kałużyńskiego, aby
i Klasowy Związek przyjął propozycję
Zarządu Kasy. związek ten oświadczył
również swoją zgodę. Wobec osiągnię

cia całkowitego porozumienia w Kasie
Chorych otrzymują: za m. grudzień 10 pr.
podwyżkę; za styczeń pomocnik zł.
350; prowizor zł. 400; kierownik apteki
zł. 500 miesięcznie. Poczynając od lutego pomocnik apteki zł. 370; prowizor
zł. 442; kierownik apteki zł. 532.25 miesięcznie. Stawki powyższe obowiązują
na nieokreślony czas. Umowę główną
nie omawiano, z powodu niewykończenia
jeszcze odpowiedniego konceptu Kasy
Chorych.

Kolega Dworzniecki - dobry kierownik.
W lecznicy III-ej Kasy Chorych, ul.
46, kierownik tejże Lecznicy
p. Dworzniecki przybywa stale zrana
późno do biura, a interesanci zmuszeni
są oc:eekiwać na p. kierownika nieraz do
godz. 10 rano. T o samo powtarza się
prawie codziennie po przerwie obiadowej. Podczas gdy pra.ca w lecznicy rozn"''''n,"", ";f'! o godz. 2 i pół po południu,
'l_ q
o tei godzinie nigdy
Łagiewnicka
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później nieraz dopiero o godzinie 4-ej
popołudniu. Mimowoli odnosi się wrażenie, że p. kierownik Dworzniecki będąc
enperowcem, nie jest obowiązany do
punktualnego stawiania się do pracy
i może popełniać takie nadużycia do-

wolnie.
Wzywamy Zarząd Kasy do położe
nia kresu tym niesłychal.lym nadużyciom
.. kolegów"
. . ..,

la nieoJła[enie JO~atków - konia. l m~em.
Mowa pOIła Moraczewlkiego.

~ie od dziś wiadomo,

że

nasi rol-

nicy - wielcy i średni - nie lubią pła
cić podatków. Ta ich w laściwość jest też
jednym z powodów ich niechęci do p.
Grabskiego, którego cichaczem podkopują, bojąc się jawnie przeciw niemu
wystąpić. Rolnicy tę swoją "antypatję
podatkową" próbują ubrać w
formę
prawną. Przy każdej okazji staWIają
wnioski, aby taka, czy owaka -- w każ
dym razie znaczna - ilość ziemi była
wolną od podatków. Podobne zajście
miało miejsce na środowem posiedzeniu
Sejmu i dało tow. posłowi Moraczewskiemu okazję do doskonałego dowcipu.
Mianowicie przy dyskusji nad nowelą do podatku dochodowego poseł
Moraczewski stwierdził, że trzecią część
tego podatku pokrywają ci, którzy nie
mają majątku, lecz płacą z uposażeń
służbowych. Wynika to z ustroju naszej
ustawy, która przewiduje znaczne ulgi
dla podatku od dochodów fundowanych
(opartych na własności). Płacenie pół
roczne i miesięczne obniża podatek z dochodów fundowanych, a nie wpływa na
obniżenie podatku z dochodów służbo
wych. Przy tern ujęcie dochodów służ
bowych jest o wiele łatwiejsze, niż do'
chodów fundowanych, które wykazywane
są zwykle nieprawdziwie. Gdyby podatek od dochodów fundowanych był równie
uczciwie płacony, jak podatek od dochodów z uposażeń, który wynosi 25 miljonów zł., to cały podatek dochodowy
dałby około 200 miljonów zamiast 75
miljonów, czyli, że około 125 miljonów
zł. zostaje zdefraudowane.
W dalszym ciągu pos. Moraczewski
wskazał, że w poprzedniej ustawie minimum egzystencji było ustalone na 3200
złoto Obecnie rząd obniża to minimum
na 3000 zł., komisja zaś jeszcze więcej
je zniża, a równocześnie podnosi się minimum wolne od podatku dla wsi. Przecież pos. Szapiel (z Wyzwolenia) domagał się wczoraj, aby gospodarstwa poni-

żej 50 morgów były

wolne od podatku
dochodowego l jeśli p. Szapiel chciał
wszystkich przelicytować w demagogji,
to ja mogę i je~o przelicytować i zgło
sić następujący wniosek:
"W olna od podatku jest cała wiejska
posiadłość gruntowa, należąca do wła
ścicieli, posiadających ogółem nie wię
cej, jak 180 ha. Właściciele gospodarstw,
nie większych, jak 35 ha, obszaru, otrzymują każdy jako ekwiwalent za zwolnienie ich od obowiązku płacenia tego podatku z wpływów tego podatku w ciągu
1925 r. "Konia z rzędem". (Powszechna
wesołość).

Myślę, że przelicytuję tern p. Szapiela i masy pójdą nie za nim, lecz za
mną, a co się z państwem stanie, co to
obchodzi? (Wesołość). jeśli się na prawicy zwalnia towarzystwa akcyjne od
podatku, to nie można się dziwić takim
wnioskom p. Szapiela.
Ten jako humorystyczny, pomyślany
wnisek pos. Moraczewskiego nie był poddany pod głosowanie, gdyż -' jak marszałek dowcipnie oświadczył - na konia
z rzędem niema pokrycia w budżecie.
T o zajście świadczy dobitnie, jak pp.
rolnicy wyobrażają sobie swoje stanowisko wobec państwa. A niema tu róż
nicy między radykałami z Wyzwolenia,
a zacofańcami z Piasta - na punkcie
nie płacenia wszyscy są zgodni.
50-morgowe gospodarstwo to dziś
znaczny majątek. jeżeli robotnik, pracownik państwowy czy umysłowy musi
już od dochodu 2500 zł. rocznie płacić
podatek. to chyba każdy wie, że 50-morgowe gospodarstwo przynosi więcej niż
200 zł. miesięcznie!
O prawicy niema co mówić. Ona
przecież jest zawodową przedstawicielką
wielkich przemysłowców i wielkich rolników, którzy znają państwo tylko wtedy,
gdy żądają od niego kredytów. .Ciężary
niech ponoszą maluczcy - to Jest porządek kapitalistyczny.

Kler rozbijaczem "Ogniska".
Chojny, 5 marca.
Lotem błyskawicy rozeszła się wieść w
Chojnach o założeniu "Ogniska" przez Robotniczy Wydział wychowania dziecka i
opieki nad nim, które cieszy się wielkiem
zaufaniem tak u rodziców jak i u dzieci.
Ksiądz proboszcz Karbowski postanowił za wszelką cenę rozbić socjalistyczne
"Ognisko", a na jego gruzach postanowił
stworzyć "Ognisko" chrześcijańskie.
Postanowił w tym celu zwołać parafjalne zebranie w dniu 1-ym marca,
na którym to zebraniu kilka dewotek i tercyjarzy "żywej róży" postanowili opodatkować wszystkich mieszkańców na dokoń
czenie od kilkunastu lat budowanego koś
cioła po jeden złoty z mieszkania. Ciekawem jest bardzo, kto będzie płacił tę przy
musową daninę. Chyba, ci sami, co ją uchwalali. Dalej ksiądz proboszcz w swem
przemówieniu powiada, że stary kościół
rozbierze i pobuduje z niego na ziemi kupionej pod cmentarz dom pod "Ognisko"
dla dzieci chrześcijańskich a wtenczas socjalistyczne "Ognisko" musi się rozlecić,
- "bo widzicie, kochani paraf janie, socjaliści nie mogą do siebie przyciągnąć starszych, to przyciągają do siebie dzieci, by
zaszczepić w te młodociane serduszka zarazę socjalistyczną".
Stwierdzić musimy, że jesŁto brednia, jakiej żaden człowiek o zdrowym .umyśle
nigdy nie wymyśli, chyba tylko ksiądz w
Chojnach, który jest być może naj czarniejszym reakcjonistą w całej Rzeczypospolitej Polskiej. Dzieci w "Ognisku" na
Chojnach w przeciągu kilku miesięcy nauczyły się tyle różnych rzeczy, czego byliśmy świadkami w dniu 1S-go lutego w sali
Jochna, że rodzice ze łzami w oczach patrzyli na swą dzieciarnię i oczom własnym
wierzyć niechcieli, by ich dzieci w tak krótkim czasie mogły się nauczyć tylu tak
ładnych rzeczy.

Stwierdzamy kategorycznie, że kierowniczka "Ogniska" nie miała nawet w myśli pytać się którego dziecka, czy ojciec
jego należy do partji politycznej i jakiej,
a w szkole powszechnej przy ulicy Trębac
kiej dzieją się takie rzeczy i nawet zabrania się' dzieciom chodzić do "Ogniska",
bo nie uznają takiej szkoły panowie z pod
znaku Boga - i Ojczyzny.
A teraz jeszcze chcę zwrócić uwagę' na
jedno księdzu proboszczowi. .
Kiedy ksiądz Karbowski nastał. do Cho
jen, postarał się podobno u Jochna o salę
na urządzenie ochronki dla dzieci, lecz
upłynęły od tej chwili już cztery lata i
ochronki niema, ale za to otrzymało salę,
Koło Młodzieży im. A. Mickiewicza, Tow.
Sokół no i Towarzystwo Rozwój. Tylko
Socjaliści nie otrzymali, chociaż się cią
gle głosiło, że sala jest społeczna. Dopiero po kilkakrotnem interpelowaniu w radzie gminnej otrzymaliśmy salę na urzą
dzenie przedstawienia i popisu dzieci
"OgIńsk". Dalej jeszcze ksiądz Karbowski kupił sobie sześć mórg ziemi i to w
bardzo ładnem położeniu, a możeby ksiądz
proboszcz był tak wspaniałomyślny i zamiast budować "Ognisko" na ziemi cmentarnej, zechciał na swojej własnej pobudować piękną szkołę i ochronkę dla tych
biednych dzieci, których los tak mocno
księdza obchodzi.
Wszak ksiądz proboszcz głosząc naukę
Chrystusa zapomniał pewno jedno z nauki
jego. Gdy Chrystus rzekł, prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż bogaty ksiądz do królestwa niiebieskiego i
dalej rzekł Chrystus do pewnego bogacza,
gdy go zapytał, co mam czynić, abym otrzymał królestwo niebieskie. A
Chrystus
rzekł, rozdaj swój majątek na biednych
i chodź za mną. Radzilibyśmy księdzu proboszczowi iść śladami Chrystusa, a nie
wcibiać nosa w sprawy dalekie od kościoła.

Parafianin,

Pod adresem Zcirz. Kasy Chorych ffi. Łodzi.
Na ostatniem posiedzeniu Rady Kasy Chorych dnia 27 lutego, Komisja rewizyjna w sprawozdaniu swojem wykazała wielkie nieporządki w wydziale
buchalterji, gdzie kierownikiem jest kolega p. Dziamarski, mający zupełną autonomję w wydziale, ubiegający się w swoim czasie o stanowisko dyrektora Kasy,
a zdyskwalifikowany z powodu braku
wymaganego wykształcenia.
Ksi"żki buchalteryjne. jak wynika

z sprawozdania Komisji rewizyjpej, są
prowadzone w niedopuszczalny sposób,
cała masa zaległości nieusprawiedliwiona.
Domagamy się od Zarządu Kasy'
aby czemprędzej zbadał stosunki, panując:e w tym wydziale i doprowadził ten wydZIał, podobno fachowo kierowany, do

I

należytego porządku, gdyż wśród ogółu
upezpieczonych wywołuję to zrozumiałe

obaw"

Nr. tO (410)
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Robotnik 'wyąalony z .fabryki otrzymuje ksią'Ż~czkę obrachunkową i 2;aświad
czenie, na 'lctól'em, pisze mu , się ' zasatłni
czą stawkę; " nie ' zaś ', faktyczny j~o zarobek. Biurp ,wypłaty zapomóg odbiera
'od robotnika ' zaświadcz'enie i na podstawie tello' wypłaca mu zapomogę, nie , wni~
kając w to, czy właściwy ,zarobek robotnika jest dobrze określony w zaświad
czeniu. A gdy robotnik zwraca si~ do
panów wypłacających, że mu zamało
wypłacąj" to nie kieruje się go na wła
ściwą drogę" , lecz każe mu się iść do
Boga na skargę.
.
Jako przykład może posłużyć następująty fakt.
Robotnica M. K" zwolniona 'z firmy
K. Eiaert, Karola 19, otrzymała zaświad
czenie, na które m była podana stawka
.. zł. 5 gr. Zasiłek, obliczony podług tej
stawki wynosił 8 zł. 50 gr. tygodniowo.
Faktyczny zaś~zarobek jej wynosił
w ostatnim tygodniu 31 ·zł. 74 gr., co
dzielone przez 6 dni daje 5 zł. 29 gr.
dziennie, ,to, znaczy, że , 30 pr. zasiłku
winno dać 10 zł. 50 gr. tygodniowo, a nie

,

,

'.

zł. 50, gr. jak wyliczyło
cyjn~ Nr. 9.
.

8

biuro rejestra-

Opierając się na powyższym, podajemy do wiadomości wszystkich zwoli
nlonych robotników, ze · jeżeli o~rzymal
zdwiadczenie, nl;l którem jest podana
tylko stawka ząsa.dnicza, aby się udali.
do firmy, z której byli zwolnieni i zażą
aali zaświadczenia z wymienieniem zarobku ostatniego tygodnia. Z tem należy
się udać do biura pośrednictwa pracy
Al. Kościuszki Nr. 9. Kartkę otrzymaną
w biurze pośredn. pracy należy oddać
w biurze, wypłat, zaś z książką obrachunkową trzeba iść d'o magistratu. Tam
wpiszą w książkę reklamację na dopła
cenie ' różnicy i dopiero wtenczas bezrobotny będzie otrzymywał taką zapomogę, jaka mu się należy w myśl ustawy
sejmowej .
O ile mu jeszcze coś będzie brakować, to mu już resztę Bóg dopłaci, bo
magistrat niestety ,już inaczej i lepiej liczyć nie chce, c:z.y też może nie umie.
,W. Rog,.aaki. '

z.fil ulki robotniczeJ i zflliqzkofil eJ.
Z fabryk.

P1'ołelł

~

: przeciwko zakulom kapitali.
stycznym.
. W' dniu 25.n robotnicy fabryki S.
Rosenblatła przy ul. Karola nr. 36, rozumiejąc bardzo dobrze walkę robotników
fabryk K. Scheiblera i L. Grohmana postanowili w celu poparcia swych towarzyszy, urządzić strajk protestujący jednogodzinny; w tym czasie odbyło się ogólne
zebranie robotników na podwórzu, na
kłórem przemawiali delegaci pr1.eciw·ko
zakusom. kapitału i za racjonalną walką robotników. Następnie została odczytana
i przegłosowana następująca rezolucja:
.
"Pr.otestujemy jednomyślnie przec.iwko
represjom i gwałtom, stosowanym na naszych b'raciach - robotnikach. W Zakła
dach Zjednoczony~h ScheibIera i Grohman8,
które godzą w najżywotniejsze interesy
i pra wa robotników.
Zdając sobie sprawę, że walka ich
toczy się o prawa robotników całej Ło
dzi, wyrażamy niezłomną gotowość przyjścia im z pomocą w każdej chwili, na
pierwszy zew naszych Związków Zawodowych. • _
.
Zw~racali1y się do Zw. Zawod. z ape, lem, aby poczyniły odpowiednie i ener,.czne kroki celem złamania oporu baweł
nianycti panów Łodzi i zapobiegły dalszym
wybrykom, jak pra~a na "-ch krosnach,
gdy t my ·uważamy' to wszystko za gwałt
i złamanie umowy arbitrażowej przed terminem.
Tow. Spokojny.

A panu dyrektorowi radzimy nie występować

tak ostro w·o bec robotników, bo
to co nam chcę zrobić, może spotkać jego
samego.
Robotnik.
Pare dni, a już się opłaciło •..
Robotnicy w fabryce M. Silberszteina przy ul. Piotrkowskiej Nr. 242. od
dłuższego czasu porzucili szeregi związków
zawodowych. Jednakże niski poziom zarobkóW skłonił ich z powrotem do wstą
pienia w zwarte szeregi iorganizowa!1ych
robotników. I oto mają już plon jaki daje
robotnikom organizacja, gdyż na skutek
interwencji związków zawodow yeh i prze.
prowadzonych obliczeń przez klasowy
związek tkacze wyrabiający tkaniny poś.
cielowe otrzymali podwyżki 15 proc. na
krosnach szorokich, 8 10 proc. na krosnach
wąskich, a o inne artykuły petrakŁacje w
toku.
Przekonajcie się robotnicy czem dla
was jest organizacja zawodowa i co ona
wam ' daje.

Jak mało to trzeba dołożyć.
Tkacze z fabryki Br. Fajwlowicz ul.
Dąbrowska 53 zwrócili . się do oddziału
zw. klasowega z zaż!lleniem iż nie wyrabiają stawek cennikowych.
Oddział delegował swego przedstawiciela, który dokonał obliczenia książe
czek zarobkowych z których wynikło, że
rzeczywiście robotnicy przewidzianych stawek nie zarabiają. Po długich pertrąk.
tacjach z upartym kapitalistą, który twierdził, że temu tkacze są winni bo nie
.,um~ą" robić. Tkacze uzyskali podwyżk~
I ~ftÓW przed robotnikiem etaje
od 6 do 10 procent prawie na wszystwidmo głodu.
W dniu ~.1II.25 o godzinie 2 po poł. kich artykułach. P. Fajwlowiez zrozumiał
w lokalu dz. "Lewej" odbyło si*: ·zebranie w końcu że jak jest mało to trzeba doło
. robotników fabr. B. Waksa na Iktórem by- żyć bo rohotnik za darmo już pracować
·niechce.
'
'ła ,omawiana sprawa redukcji ,.robotników
tejte fabryki. Tow. Kaczmarek delegat
wyjaśnił zebranym, że administracja fabryZawiadomienie.
ki słoi na stanowisku ponownej redukcji,
Niniejszym
zawiadamiamy wszystkich
robotników, podobno z powodu braku obstalunków, zaznaczając przy tern że całą członków i członkinie Zw. law. Rob.
j' Rob. Przem. Włókno w Polsce Oddziału
winę ponosi za to dyrektor tej firmy, Dan
Wotitz, któremu zdaje się że jest w Cze- 6 i .. "Stare miasto i Helenów .. ul. Prezychar.h i może z robotnikiem polskim robić denta ' Narutowicza 50, iż począwszy od
to c,o mu się podoba. Po tym referacie dnia 6 marca do dnia 21 marca "r. b.,
włącznie, odbędzie się kontrola książeczek
wywiązała się dyskusja w której poszczególni tow. zabierali głos piętnując stano- i uregulowanie opłat. Wszyscy ci którzy
wisko dyrektora. Między innemi zabrał do kontroli się nie stawią zgodnie z art.
lO-go paragrafu Statutu .związku skreśleni
głos tow. Wożniak wyjaśniając: zebranym
te w czasach dzisiejszych proletarjat musi zostaną z listy członków. · .
Uwaga. a) Powyższa kontrola · dotystaczać walkę nie tylko o to ażeby go nie
wyrzucano z fabryk, ale i musi strzec tego czy równieź i bezrobotnych b) członkowie
co jut zdobył, jak urlopy, 46 godz. dzień Związku pracujący w fabrykach winni
pracy i t. d. Bo kapitał gotuje się do książeczki oddać poborcom względnie dewalki ostatecznej z robotnikiem, ażeby legatom Zw. Klasowego w celu kontroli.
Zarząd.
wsz1stkie te zdobycze przekreślić i z ro~
"'otnika stworzyć potulnego sobie baranka.
Pn przemówieniach jeszcze kilku robotników ·uchwalono następujacą rezolucję:
Robotnicy fabr. Waksa zebrani w
T owarzyaze Dozorcy!
lokalu dz. "Lewej" w dniu 2.m.25 uchwalają co następuje.
Dnia 8 marca r. b., t. j. w niedzielę
Po dokładnym rozpatrzeniu sprawy o gadzinie 3 po południu w sali O. K.
redukcji robotników której wynikiem będą Z. Z., Narutowicza nr. 50 odbędzie się
, nowe' ofIary głodowych śmierci postanana- wielkie ogólne i walne zebranie protesta~jają nie godzić się na redukcję i pracocyjne wszystkich dozorców domowych
wać mniejszą ilość dni w tygodniu ale
m. Łodzi. - Przychodżcie wszyscywszyscy.
niech nikogo nie brakni·e - gdyż spraNaleźy podkreślić solidarne i ofIarne wy bardzo ważne i nagłe! Chodzi o
stanowisko robotników fabryki Waksa wasz byt i dach nad głową!
Prosimy zawiadamiajcie o zebraniu
którzy stają ramię przy ramieniu w myśl
swych sąsiadów dozorców!
hasła "jeden za wszystkich wszyscy za
jednego·. " .:"1
Zarząd Zw, Zaw.~ Dozorców Dom.

omunikaty.

Zwiłlze'k inwalidow,
poszkodowanych przy ' pracy urządza
w dniu 8 marca r, b., to, 'jest w niedzielę
' o godzinie 10 rano w sali O. K. Z. Z .
przy ulicy Narutowicza n~. 50' (Dzielna)
wielki wiec przemawiać &ędą: poseł Ziemięcki b. minister pracy i sekretarz O.
, K. Z. Z. Łatkowski i inni.
Wejście 10 groszy.
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Partji.

Dzielnica Zielona.
W . niedzielę dnia 8 marca o godz.
10 i pół rano odbędzie się k9nferencja
dzielnicowa na której dokonane zostaną
wybory komitetu dzielnicowego i komisji rewizyjnej. Referent tow. Eug. AjInenkiel. Obecność obowiązuje wszystkich członków dzielnicy.
Dzielnica Chojny.
W niedzielę dnia 8 marca o godz.
10 i pół rano odbędzie się 'konferencja
polityczna a nas~ępnie wybór komisji rewizyjnej. Referent tow. Antoni Purtal.
D~ielnica Bałuty.
W niedzielę ąn. 15 marca r. b. o
godz. lO-ej rano w IC?kalu dzielnicowym
przy ul. Aleksandrowslciej 39 odbędzie
się konferencja dzielnicowa, na której
dokonane zostaną wybory nowego komitetu dzielnicowego. Do licznego i punktualnego przybycia wszystkich członków
wzywa
Komitet.

Dzielnica Górna.
W niedzielę dnia 8 marea r. b. o
godz. lO-ej rano w lokalu dzielnicowym
przy ul. 'Suwalskiej l odbędzie się konferencja ściśle partyjna. Wejście tylko
za okazaniem legitymacji partyjnej.
Komitet

WJPaniałe lwy[i~nwo lotiali!łów
w B7dgosZCZ7.
. W wyborach do Kasy Chorych w
B y d g o s z c z 'y odnieśli towarzysze nasi
wspaniałe zwycięstwo nad N. P. R. i chadekami, którzy rządzili się tam jak na "
własnym folwarku.
.
W wyborach tych otrzymali mandatów:
Socjaliści zblokowani 11 (dawniej . lł)
N. P. R.
4 (dawniej 10)
Chadecy złączeni z żółtymi '
Związkami niemieckimi" 3 (dawnie! 6)
Urzędnicy
2 .(dawniej O)

Zwycięstwo

socj alistyczne

w Bielsku.
W Kasie Chorych w Bielsku mieli
nasi. towarzysze 33 mandatów, wszystki,e ,
zaś Inne ugrupowania miały mandatów II ..
W ostatnich wyborach zdobyli naai
towarzysze 34 mandaty, pozostających "
I~ mandatów przypadło pozostałym stronntctwom. Nowych wyborów domagali się
gwałtownie nasi przeciwnicy w nadziei, że , '
zwycięźą. Wynik jednak wyborów stał
się dowodem, że wrogowie robotników
tracą tam grunt pod nogami, że part ja
nasza stale tam zwycięża.
EZZ
................................................................

Cz,.-telników nasz,.-ch, kt6rz,.- nie wnieśli dotąd przedpłat7. prosim7 o uregulowanie zaległej i za miesiąc lut,.-.
Nieopłacone egzemplarze
zmuszeni będziem,.- wstrZ7mać Z dniem 15 marca.

.......................................'........... ....... .......
.l Robotni[zego Wydziału Wy[bowania Ozie[ka.
Na listę Nr. 7 tow. Grobelny 105
nr. 35 tow. Kempnerowa 10 zł., nr
76 tow. Skrzypecka 16 zł., nr. 47 i 49
tow. Ajnenkiel 92 zł.
zł.,

Kronika.
Kinoteatr "Nowości".
Czytelnicy "Ł o d z i a n i n a" zechcą
zwrócić uwagę na pomieszczone w dzisiejszym numerze ogłoszenie kinoteatru
"Nowości", który daje prenumeratorom
naszeg.o pisma bilety wstępu na swoje
seanse o 50 proce'n t taniej, jeżeli ci wy~ażą się kwitem zapłaconej prenumeraty.
Witos w teatrz-e.
Pod tym tytułem pisze czwartkowa
"Prawda" poznańska:
,
"Na wczorajszem przedstawieniu
"Antychrysta" Rostworowskiego w Te·
atrze Polskim zauważyliśmy w loży pie,rwszego piętra ks. biskupa Łukomskiego,
dr. Kiedacza, wojewodę Bnińskiego z żo
ną, posła Wincentego Witosa i p. Marję
Ruszczyńską, redaktorkę "Postępu" (organu chadeckiego w Poznaniu).
,
Pomiędzy licznie zebraną publicznością krążył podczas antraktów ułożo
ny na poczekaniu przez jednego z dzie~
ni karzy następujący czterowiersz:
jak to czasy się zmieniły
Dawniej go endęki biły,
Dzisiaj siedzi zdrów i cały
Z biskupami, pełen ,chwały ... "
Linje lotnicze między
.
a Skandynawją.

Polską

Dzienniki berlińskie podają, że polski • Aerolloyd" organizuje nowe linje
lotnicze między Polską a krajami skandynawskiemi, 'oraz Polską i Anglją z pominięciem Niemiec. Dzienniki nawołują
odpowiednie czynniki do protestu ,prze~
ciwko temu, gdyż' - jak twierdzą 
wszystkie linje lotnicze łączące Europę
północną i środkową, oraz zachodnią
i wschodnią koncentrują się i przebiegają
przez Niemcy.

Wspólna uchwala

loliali,tów pollki[h i gdaólki[h
Przedstawiciele Polskiej Partji 50oraz Socjalistycznej Partji
konferencji ,odbytej w dniu
l marca r. b. w Warszawie, potwierd2'ili
wspólnie powzięte dn. 26-go stycznia
1925 r. w Gdańsku postanowienia.
W dyskusji omówiono obszernie
prawno-państwowy stosunek pomiędzy
, Polską a Gda4skiem oraz obecne gos~
podarcze zatargi pomiędzy obu Państwa
mi. , Omówiono także zagadnienie polskiej mniejszoś.ci w Gdańsku.
Uchwalono, aby na przyszłość obie
part je w ścisłym pozostawały kontakcie
- . celem ułatwienia pokojowego porozumienia się Polski i Gdańska w razie ·wycjalistycżnej
Gdańska na

nikających sprzeczności.

Podfllieczorek.
Dla dzieci "Ognisk" .organizuje Rob.
Wych. Dziecka, w niedzielę 8
od godz. 2-giej do 7 -mej wieczór w sali
tow. Miłośników Muzyki Traugutta 1 Grand
Hotel.
Wydział

Robotnicy, popierajcie
swojego ~,Łodzianina"
urządza

T. U. R.

następujące

odczyty dla

wsz7stRich:
SOBOTA I)
dnia 7. III
o g. 7l /o w.
-

w iokaIu Dzielnicy Widzew, ul. Rokicińska 54Kuczewski n. t.: "KIERUNKI MYŚLI SOCjALISTYCZNEr·
2) w lokalu dzielnicy Górnej
Suwalska l - KieIer na
temat: "SOCjA,LIZM A
LIGA NARODOW" .
3) w lokalu dzielnicy Lewej,
Juljusza 28 dr. Bogusławski na t. "O BUDOWlE MA TER]I".

NIEDZIELA l)
dn. 8. lIl.
aodz. 4 po .p.
..
PIĄTEK l)
dnia 13. III
o g. 7 1/ 2 w.
2)

, SOBOTA l)
dnia 14. III.
o godz. 6 w.
o g. 71/ 2 w. 2)

NIEDZIELA,
dnia 15. III.
o g. 10 rano

w lokalu dzielnicy Czerwonej, Wólczańska 196Chwat na t.: "O PRACY
NA]EMNEj".
w lokalu dzielnicy ·Pra wej
ul. Kopernika Nr. 45 Urbach na temat: SOCjALIZM PO WOJNIE.
w lokalu Dzielnicy Bałuty,
ul. Aleksandrowska 39 Kuczewski na t. KIERUNKI i, MYŚLI SOCjAL1ST. "
w lokalu dzielnicy Chojny,
Rzgowska 141 - Chwat
na t. "ROZWOJ PARLAMENT ARYZMU".
w lokalu dzielnicy Widzew, Rokicińska 54-'dr. Bogusławski ,na t.
"DLACZEGO JEST ŹLE"
W lokalu dzielnicy Koziny, Letnia 1 - Kieler
na temat: "SOCjĄ.LIZM
A LIGA NARODOW" .
I

"

ŁODZIANIN
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Nr. 10 (490)

--~------------------------------------------_. ~--------------------------------.---------.--------------------------------------~~~Więc W takiej chęci
botniczy. D.ł. ze stronice broszury po·
święcone są ot lisowi historji ruchu socja- Wkrótce znaletli się. konkurenci.

Wy~awnittwa

1. U. R.

listycznego, oruz jeg~ rozwojowi między
narodowemu. .
H W drodze do
zwycięatwa", broazura
Opis zagłldnr.eó · polityki socialistyczPosła K. Czapióakiego.
nej po wojnie świ.atowei, oraz najważniej
szych nowych. 'Zadań, k:.tóre stanęły obecnie
Nakładem ruchliwego wydawnictwa
przed kla$1l T.obotniczll wypełnia stronice
Waraza wskiego Oddziału Towarzystwa
końcowe. Takich broszur potrzeba nam
Uniwersytetu Robotniczego ukazała się
więcej. gdyż one przyczyniają się do ponowa, już ósma z kolei broszura posła
głębienia samowiedzy socjalistycznej mas
K. Czapińskiego pod tytułem: .. W drodze
robotniczych.
do zwycięstwa". Autor znany popularyBroszurę zamawiać należy: w Księ
zator i ulubiony wśród mas robotniczych
garni Rc)botniczej, Wspólna Nr. 17, cena
prelegent z' właściwą sobie znajomością
egzemplarza 50 gr. Przy większych zapotrzeb czytelnika robotniczego umiał
mówieniach 25 pr. rabatu.
przedstawić w zwięzłym zarysie w sposób wyczerpujl\cy i ciekawy główne eta- 1"""11":.&'1'11111.1'1'1"""""1."'::""'""";""111
py myśli socjalistycznej, oraz krótką historję międzynarodówek robotniczych.
Autor nie ograniczył się w broszurze tej do opisania historji właściwego
B.~JKA ROMANTYCZNA.
nowożytnego ruchu socjalistycznego. lecz
Rzeczpo spolita - młoda dziewica...
dużą część pracy poświęcił przedstawieChcieli ją swatfć 2;a królewica
niu ważniejszych źródeł idei socjalistyczl namawiali w natrętNym tonie:
nej, jak chrześcjaństwo pierwotne, wiel"Będziesa królewną, siądziesz na tronie,
kie utopje myślicieli wieków 15-go i 16-go. Będziesz mieć króla i królewięta,
Autor zobrazował również dzieje
Lub tyć w czystości, jak Kinga święta l"
ruchów politycznych ku końcowi stulecia
18-go. Wielka Rewolucja Francuska Aby raz skrócić swoją udn;kę
oraz w pierwszej połowie wieku 19-9o
Rzekła DziewiciI: "Oddam swą rękę
- rok 1848, - by przedstawić czytelniNajmądrzejszemu !
kowi tło społeczne i ideowe, na które m
rozwijać się poczyna klasowy ruch ro-

Na czasie.

Wyszedł % druku tom pierwlzy
PAMIĘTNIKÓW IGNACEGO DASZYŃ
SKIEGO. Str. 266, z portretem autora.
CĘNA 6 Zł. Nakładem Z. R. S. S. "Proletarjat", Kraków, 1925.
Do nabycia
w "Księgarni Robotniczej'" , Wspólna 17.
w Administracji "Robotnika" i w spół
dzielniach robotniczych.

.

,

Mądrej dziewicy blaga nie kupi I
I rzekła krótko: ~ Wszyscy są głupi I
Na mego męta niema nikogo,
Lecz ministrami śmiało być mogt\"!

Kruk.

Teatr ~Ia [lłonków i sympatYkÓW 1.0.R.
W poniedziałek, dnia 9 marca r. b.
o godz. 8.45 w. w Teatrz~ Miejskim, ul. Cegielniana Nr. 63, daną bt:dzie. dla człon
kow i sympatyków T. U. R po cenach
najnitszych komedja w 3-ch .aktach Jerzego
Szaniawskiego

"P T AK".
Bilety do nabycia w Sekretarjacie
T. U. R. (Piotrkowska 83) codziennie od
godz. 4.30-7.30 wiecz.

nHitań~la
WYlfle~al
RATY

i za gotówkę
tylko u firmy

na

"WYGODA"
P\otrkowska 23·8 .
Garderoba damaka i męaka w wielkim
wyborze, Ubiory aportowe dla pala
i panów na futrze i zwykłe, z najlep.zych materjałów fabryk Leonhardta
i Borata.
UW AGA: Obstalunki z własnych i powierzonych materjałów wykonywa się
sumiennie i na czas oznaczony.
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OGLOSZEN'I E.
Niniejszym

ogłaszamy, że- w

odbędą się

dniu 22 marca r. b.

Członków .
§ Waln,e Zebrania
Oddziałów Związku, w Łodzi. .
8
C

Szczegóły będą

O

mają być
Związku,

podane członkom oddzielnymi plal(atami.
Wszelkie listy kandydatów Zarządu, Komisji Rewizyjnej. Sądu Koleżeńskiego, orat kandydatów na Zjazd, Delegatów Związku w Oddziałach, jeteli
uznane za ważne j mają być dopuszczone do głosowania, winny być zgłoszone do dnia 9-go marca r.b. włącznie do biura Zarządu Główąego
ul. Sienkiewicza 9, z podaniem męża zaufania listy. jego nazwisko, imię i adres zamieszkania.
Na liŚCIe kandydatów, składanej Zarządowi GŁównemu, musi być podane: nalZwisko, imię, adres, przynależność do Oddziału Związku kandydata:.
Listy, nie :tłotone w tym czasie w sposób wyżej wskazany, nie będą uznane za ważne i nie będą dopuszczone do głosowania.
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Zarząd - Główny

§
O

Zw. Zaw.

Rob. I Robotnic Przem. ""łókn. w Polsce.
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Teatr

świetlny

Dziś

i dni

następnych

Oskarżam ci~, kobi' eło!

Współczesny dramat życiowy w lO-ciu aktach, realizator filmu genjalny

CECIL B. de MILLE. . Produkcja wszechświatowej
wytwórni PARAMOUNT PICTURE. New-York. Realizator filmu i wytwórnia Sil gwarancją, że kto ujrzy ten wspaniały
obraz, z całll rozkosz, będzie go polecac swoim znajomym.
.
, . . ..

róg Piotrkowskiej'i Głównej.

Dla prenulIleratorów "Łodzianina"
ceny zniżone do

~a :;ł~:~~i:jp~:~~~

meraty za miesiąc styczeń lub luty - we wszystkie dni w tygodniu z wyjątkiem niedziel i świllt
ANONS:

Od dnia

połowy.

lO marca .. DZIEWCZĘ Z KARUZELI".

: •• .-.11 ...............................................................................................................:
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CUKIERNIA

I~

JANA HUTNIKA
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Łódź,
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ul. Zgierska Nr. 24.

Poleca wielki wybór czekolady, cukrów j ciast
własnej wytwórni, jako też renomowanych firm .
'
UWAGA: Dzielnicom robotniczym ustępstwo i dogodne
warunki
Specjalne cukierki ziołowa na kaazel, wf. przepisu lekaria.

f~

Firma

egz".tułe

od 1908 roku.
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ogroszeń:
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Dla snlodaiet" dozwolone!
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Cen7

Od poniedziałku 23 lutego 1925 r.

••

Obraz historyczny w 10 aktach.

n.

Ceny miejac: DJ. dorosłych ). miejsce 70 gr ..
bO er.
m. 30 er.
Dla daieci i snlodzie:l"

m,

m.

Pierwszy raz w Polsce

Romerv
H~~)
~
1II11JIJ dl IlJÓI ,

~
.
lIII nllll JllYlllilll,
12.1
..
151 N a . ratY! warunki
b. dogodJ:te~

Ósmy cud świata ' ~ "MODUS" !!I1;...~!li!.~

W"stawa Wemble" w Lond"nle 19S4 r. 6 aktów.
Ce.y miejsc: dla młodzieży I m. 25.
III. 10 er.

II. 20,

Pocz"tek o godz. 3 i 4.45 po poł.

~~i!mi~mił

Miejscowe; DrobDe: za wyraz 5 eroszy (najmnie; 50 er.). Dla poszukuj. pracy i o zacubionych dokumentach za wyraz
I groaz. Zw"caajDea Za 1 milim. ;edDołamowy 10 Ir, (nr. 8 lam.). kOJllunikaty. nekroloci i w tekide

J...

przed kroDik, po 25 er. (etron ... lamowa) , Z.miejscowe - 50 proc. i z.lralliezne o 100 proc. droiej.

~~~~----------~--~------------Reakt.r odpow. Al. Nowakowaki.

Dnk

&'r•• owakie... Łódi Pieł1kewaka .09

,.

,

,

?

Wydawca: Łódzki O.K.R.fP..5.

