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Rok XX.

1.75 groszy.

Cena 25 groszy.

Stanowisko Grabskiego.
P. P. S. wobec rzg u
p.

Zeszłego piątku na posiedzeniu
Sejmu tow. poseł dr Emil Bobrowski
złożył imieniem Związku posłów PPS
ńastępujące oświadczenie:

I) W debacie budżetowej podczas
drugieKo czytania przedstawiciele ZPPS
przeprowadzili na podsta wie bogatego
materjału faktycznego dowód, że klasa
robotnicza, skutkiem nie właściwego kierunku polityki skarbowej i gospodarczej
rządu, ponosi c ężary senacji skarbu
i gospodarki społecznej, od których zdołały się w znacznej mierze uchylić klasy
posiadające.
Dochody skarbu państwa
w drobnej tylko .części płyną z podatków
bezpośrednich, płaconych przez kapitalistów i obszarników; lwia cześć tych dochodów, w postaci podatków pośrednich
I opłat, kładzie się nieznośnym ciężarem
na barki klasy robotniczej w mieście i na
wsi, obniżając' jej stopę życiową.
Nędza milionowych mas ludności
robotniczej w mieście i na wsi oraz małorolnego włościaństwa przyczynia się do
zaostrzenia przesilenia gospodarczego,
zwężając do granic katastrofalnych pojemność wewnętrznego rynku zbytu i rzucając coraz nowe rzesze bezrobotnych
na pastwę głodu i rozpaczy.
Domagamy się od rządu zmiany polityki sM:arbtJvyej w kierunku bezwzględnego
wykonywania ustaw podatkowych, obcią
żających klasy posiadające, a przede'
wS7.ystkiem energicznego ściągania podatku majątkowego. Domagamy się ini.
cjatywy rządu w kierunku obniżenia stawek podatków pośrednich na artykuły
pierwszej potrzeby, oraz obniżenia cen
tych artykułów na rynku. Domagamy
się wysiłku ze strony rządu w kierunku
zmniejszenia Idęski bezrobocia przez dą
żenie .do uruchomienia przemysłu, przez
popieranie ruchu budowlanego, wreszcie
przez wydatną pomoc dla bezrobotnych.
2) Klęska gospodarcza jaką kraj
przeżywa. zachęcita kapitalistów do za·
atakowania klasy robotniczej na gruncie
uzyskanych przez nią zdobyczy w zakresie ustawodawstwa społeczneKo. Atak na
B-godzinny dzień pracy, na ubezpieczenia
robotnicze, na urlopy itp. prowadzony
przez kapitalistów pod wodził Lewiatata,
mimo życzliwego poparcia jakiego udzielił
Lewiatanowi
p. minister
przemysiu
i handlu, został przez klasę robotniczą
solidarnym jej wysiłkiem zwycięsko odparty. ZPPS domaK. się od rządu zaję
cia jednolitego stanowiska w sprawie polit~·ki społecznej, a mianowicie energicznej
obrony i przestrzegania ustaw o B godzinnym dniu pracy, o urlopach robotniczych, o pracy kobiet i młodocianych itp.,
oraz rozwijania instytucji ubezpieczeń
społecznych.

3) Polityka rządu w zakresie adminiatracji wewnętrznej, prowadzona bez
jasnej myśli przewodnie;, lecz z widocznem i wciąż rosnącem uleganiem wpły.
wo~ reakcji, domaga się gruntownej
zmiany. Zd'e moralizowany bezkarnością
aparat administracyjny i policyjny, którego tak często bezprawną działalność
ludność miast i wsi odczuwa, szereg bezcelowych dokuczliwych szykan, musi być
z gruntu przebudowany. Miejsce lekkomyślnej ustępliwości min. spr. wewn.
wobec samowoli, a nawet jawnych prze-8tępstw jego podwładnych urzędników,
,musi zająć decydowana ~ola naprawy
administracji wewnętrznej państwa przy
~ezwzględnem usunięci. z administracji
I policji państwowej czynników bezpraWia, samowoli i przestępstwa.
Policja
polityczna, w której oddawna panuje
-system wprowadzania w bl_d władz są
dowych przez składanie fałszywych zeznań pod przysięgą .łużbow_, oraz jak to
niedawno stwierdzono ' w interpelacji
ZPPS rozwija się prowokacja E coraz

stkich narodów do zabezpieczenia poko- wszystko,. c~ leżeć ?ędzie w jego mocy
ju powszechnego, wzywa rz_d do dal- dla s~ełn~e~lla w?,razónYll:h ,powyżej posz.e~o. pro.wadzenia polityki pokojowej, stula.~ow I ząda Jednocześn~e, jako gwazdązaJąceJ systematycznie do ostateczne- rancJI dobrej woli rządu w . tej mierze
gO." ,usunięcia grożby wojennej, nękającej ustąpienia ministra pr, ;zemysłu i handl~
dZI~ narody. Podstawę polityki pokojo- i p. minis.t ra spraw wewnętrznych.
weJ Rzeczypospolitej winien stanowić
ZPPS oświadcza, że zachowując
większą zuchwałości_ i dotąd wciąż
!la,dal protokół genewski, który wszedł wobec rz,du stanowisko krytyczne i
bezkarnie, winna być poddana całkowitej
~~z dZls w skład narzędzi budowy poko- uzależniaj~c nadal to stanowisko od wzreorganizacji. - Tchórzliwa pobłażliwość
JU , powszechnego, prowadzonej przez g~~dów rzeczowych, oczekiwaniu decyw tej mierze ze strony min. spr. wewn. d~mokrację.
Z)I ze strony rz~du, wstrzymuje się od
obciąży cały rząd brzemieniem odpoZPPS oczekuje, że rząd uczyni głosowania nad budżetem.
wiedzialności nie do zniesienia.
. 4) Samorządy znajdują się w pań
stwie całem w stadjum przesilenia które
grozi im ostatecznym upadkiem. Szereg
ważnych zadań administracyjnych i gospodarczych, sprawowanych dotąd całko
wicie przez państ~o, złożono teraz ze
względów oszczędnościowych na barki ~,
samorządów nie dając im jednocześnil'!
, Przemówienie posła tow. Ziemięckiego.
dostatecznych środków na spełnianie
t~ch zadań. Skutkiem tego samorządy
FATALNE POŁOŻENIE ROBOTNIO tern, jak lekkomyślnie p. generainy
me są w stanie sprostać dziś temu szeKuW.
refer~n.t podaje cyfry i fakty, świadczy
rokiemu zakresowi spraw, które ustawy
nakazują im wypełniać.
Wysoki Sejmie I
Na Min. Pracy choc!azby ~akl f~kt, że wynalazł ubezpieM
Położenie samorządów pogarsza oko- W okreSie obecnym spada rola niezmiernie cZ~Ule .o.d Inwalidztwa w b. dzielnicy au.
lIczność, że są całe rozległe dzielnice ważna. , Już po~rz~~ni mó~cy z ' naszego strJ3ckle]. Każdy, kto się trochę z tern
państwa, jak np. Małopolska i woje- ~\lłbu tOW. Barhckl t tow. Zuławski mó- styka,. wie, że niestety tego ubezpieczenia
wództwa wschodnie. gdzie samorząd tak wil~ o. dężk~em m~terjałnem położonieniu, tam mema . . P. Zdziechowski również je
w mieście, jak na wsi istnieje tylko na W Jakiem Się znajduje klasa robotnicza. tam ~na~azł I w ten sposób te ciężary wypapierze, a w rzeczywistości czynności Zarobki nawet wykwalifikowanych robotni- glą~aJą Je~zcz~ bardziej imponująco. Gdywładz samorządowych spełniają korni. ków obniżyły się znacznie w -porównaniu bysmy WZlę!J mną gałąź przemysłu, gdzie
sarze rządowi, przed ogółem obywateli z.. zaro,bkami przedwojennemi, - jeżeli zaś koszty robocizny stanowią znacznie mniejnieodpowiedzialni. Rząd ujawnia kary- chodZI O zarobki robotników niewykwałifi szą część, doszlibyśmy do faktu, że np.
godną
obojętność wobec tego stanu kowanych, to te są na takim poziomie, w hutnictwje obciązenie socjalne stanowi
rzeczy i zdaje się nie przywiązywać że nędza robotnicza jest przeraźliwa. I proc. z małym ułamkiem, w przemyśle
1.8 proc.
już
razem
wa~i do przywrócenia stanu p rawne~Q 5 tOQunki te są za m,,:/o ~adane prlez nasze w/dkienniczym
. Wedle p. Zdzi"'chowskiego,
w mstvtuCJach samorządowyC f.
T ~o J -:-1" . >' ~ ,:.)p1'q.. łi~ p,zez Min. Pracy. zw urło'pa~i!
gormctwle naSlern obciążenie dochoUstawy samorządowe, złożone w Fakty, o ktorycn my, Jako posłowie rodzi
do 8 proc" faktycznie zaś tylko
Sejmie przez rząd, dotąd nie są uchwa- botniczy wiemy, są istotnie przerażające.
6
proc.,
w przemyśle wlókienniczym tylko
Io~e, ~hięki stanowisku stronnictw pra- Ustawodawcze u3talenie plac minimalnych dla
1.8
proc.
wlcy l klubu Piasta, które chcą skorzy- robotników jl!sl już dziś kwestją zupełnie
stać ze sposobności uchwalenia tych aktual~ą, W ~ takiej chwili musi nas napa- KASY CHORYCH I. WALKA O NIE.
ustaw, aby zadać cios zasadzie równości wać m~poko~em zachowanIe się wysokiego
praw obywatelskich w Polsce przez urzędmka Mm. Pracy, głównego inspektora
Co wypada na jednego ubezpieczo-wprowadzenie pluralnego prawa wybor- Pracy, który w krytycznym momencie dla n~go ,u n~s? W Niemczech wypada znaczczego. Rząd nietylleo nie wypowiedział robotników rzuca swój głos na szalę me wIęceJ. Gdybyśmy zaś brali ogólną
się za równością prawa wyborczego do w kierunku obniżenia zarobkdw rohotniczych. sumę w stosunku do ludności, to w Niemwszystkich ciał ~amorządowych, lecz na- Jednocześnie z tern obniżeniem zarobków czech wypadnie siedmiokrotnie więcl!j, niż
wet w oświadczeniu min. spr. wewnętrz- już jest znaczne zwiekszenie pracy robotni- u nas, owych ciężarów socjalnych. Mówicie
nych udzielił poparcia zamachom na ków. I w górnictwie i w przemyśle włó- niby to niewinnie o nowelizacji ubezpiezasadę równości obywatelskie..
k~enniczym zwiększenie wydajności osiąg- czeń społecznych. a w rzeczywistości
Domagamy się od rzllldu pn.:ywró- męto bl!ż żadnych ulepszeń lechniczych.
chcecie je obalić. bo nowocześnie pomyślacenia samorządów w Małopolsce i na
Poprostu robotników i robotnice zmu~ ne ubezpieczenia społeczne muszą być
~resach, usunięc~a komis~rzy rz,dow~c~ sza się do większej pracy. A wobec zwięk. oparte ~a. tych podstawach, o ktorych
I ~rzepr?wadz~nta wyborow do rad mle)- szonego ciężaru pracy _ ochrona robotni- nam m0:-V~~ p. Mtn. Sokal w swojem expose
sklch I ą-mmnych.
Doma~amy ~ię ków musi być równiei zwiększona. Ale w KomISJI. Przymua i powszechność,
o.d rządu Jasnego w Yp o W I e d z e n I a Z tych samych !;fer, które się domagają to są te kardynalne podstawy. Ks. poseł '
SIę z~ zas~d_ po".:"'szech~ego, ró~nego wzrostu pracy i zniiki zarobków, słychać Styczyński nie znalazł w instytucjach'ubezbezposrednlego, tajnego I proporCJonal- ciągłe głosy, zwracające się przeciw tym pieczenia nic, prócz agitacji partyjne j.
n.ego prawa wyborczego do wszystkich właśnie instytucjom, które są przeznaczone A tymc~asem . katdy człowiek nieuprzecIał samorządowych, oraz oparcia się do ochrony zdrowia, życia i bezpieaeń- d~ony przyznale~ że nDwet .przy \\:szys~zamachowi reakcji na te prawa.
stwa robotników. '
kich brak~ch,.kto.re w okreSIe organlzllcYJ5) Bralei administracji wewnętrznej
nym są meu01kOlone, ,Kasy Chorych przyodczuwane są szczególnie dotleli wie przez REAKCJA PRZECIWKO UBEZPIE- ll1osł~ o~ro~ną korzysć lobotnikom. Gdy- .
ludność ukraińską i białorusle, wojewóCZENIOM SPOŁECZNYM.
by..n~e lstmał'y Kasy Chorych, to przy
dztw wschodnich letórej przywiązanie do
Jeieli chodzi O
h'
. któ
dZ1Srejszych ntkłych zarobkach i ogromnym
· .'
.
u upleczenra,
re wzroście koszt' l
.
b "k b
" le
, ow eczenta, f o otnl a soR zeczypo.s~o l!tej przez popier~n.ic: j,ej do- właśnie są trwałym, planowym wyrazem
bro~ytu!. Jej leultury narodowe) l Je) or- tej ochrony, słyszeliśmy przed chwilą z ust lutme. t.I mogłby. korzystać ~ pomocy l~
KaOlza~Jl społecznych winno stanowić ks. posła Styczyńskiego opinje, zmierza- karskIeJ. Propozyqe wyłączenia poszczegolszcze~olną tros~ę rządu..
jące do ograniczenia i wyko81awienia uhu- nych ~rup z Kas , Cho.~ych, u,tworzeI: Ja
St?.'ą c zasa~Olc~o .na stanowIsku auto- pil!czeń spoll!cznych. Ks. Styczyński powo- sart,lodzlelnych kas, fa~ryLzł1ych . Itd. zmlen~mJl terytorJalneJ ziem kresowych, za- tuje się na opinję, wyrażoną w general- rzaJą. d? rozdrobntema, . do fInl!nso~ego
mleszkanyc~, na ~~art~ch. obsżarach , nym referacie p. "Posła Zdziechowskiego. osłablema Kas" d~ tc:g o I~e~łu, o. ktoryl?
przez lud?osc ukramsk, I białoruską; do- Tutaj muszę skorzystać ze sposobnośCi ks. poseł ;Styczyns.kl mowlł, mianOWICIe
magaI?Y się inicjatywy rz,du w kierunku ażeby wyra~ić zdumienie, że generaln~ do odd~naa tych, In.tytucj~ \11'. ręce praorgaDl.cznej napra~y ~tosunk.ów admini- sprawozdawca' hudżetu tak Iakkomyślnie i nie- c~dawco\ll' I Boh was to 1 nIe podoba
st.racYJnych w w?Je:nodz~wach ~schod- objektywnie podal dane cyfrOWI!. P. poseł SIę ~am; zwłaszc.za to, że ,w K~sa.ch <:h? Olch .oraz usumęcla n~eodpowledniego Zdziechowski tendencyjnie wykazywał 'ak rych i ~ mstytu~lach ubezpleczen CI wlas me,
materJału urzędniczego, znienawidzonego rzekomo wi~lkie są te ci~żary socj~l~e dla. ktorych te Instyt~ICJe ~'l. prze z naczon~J
prze.z ludn?ść miejSCOWI! i szkodliwego a my moźemy powiedzieć _ obowiązki mają prze~agę. Cllcleli.bysCle dop ro~' ad~lć
dla mteresow państwa.
socjatne. Wybrał specyficznie jeden prze- do oddanta Kas zup~łn:e Ila łaskę I .nIe6) Zaostrzenie prądów nacjonali- mysł, gdzie koszta socjalne są stosunkowo łaStk~ przem~~ło;~~w
O t ta~ą zm Jan~
a
stycznych i reakcyjnych w Europie za- większe. Podaje górnictwo, iż ono ma ~~ ,awy 7 m c o Zl "ć
us bawl~ są brało ,
chodniej oraz wzmocnienie żywiołów -45- 50 proc. kosztów robocizny w koszor,e ,na e y poprawI, są
raki w ty ch
monarchistycznych w Niemczech wpły- tach produkcji, a ubezpieczenIe daje do, ~łasnt~ bunktach, w których ustawa wam
nęło na zaniepokojenie stosunków mię- 8 proc. obciążenia produkcji. Nie wystar- SIę po o a.
dzynarodowych ipądało w wątpliwość cza, że wybrał ten przemysł specyficzny
ZALEGŁOŚt:I SKARBU.
!rwałość ' i skuteczność. wysiłle~w, zmieża~ ale zalicza .do obciątenia produkcji nietylk~
Muszę nadmienić jeszcze, ' że u nas
J~cych do ugruntowama pokOJU po wsze- to, co .płaci przemysł, ale i to, co płaca świadczenia ze strony Skarbu Państwa na
c~neą-o, epartego. na zgodnem. współży- robotnICY II! Dlacze~o jesz~ze nie zaliczyć rzecz ubezpieczeń są znacznie mniejsze,
ClU rownouprawDlonych narodow
np. tego, co robotmk płaCI na związki za- anizeli w innych państwach. Jeżeli NiemZPPS, stojllc na ' gruncie ~iędzyna- wodowe, spółdZIelnie robotnicze, albo na· cy łożą 25,000,000 na ubezpieczenia cho.
rodow~j solidarności robotnileów całego wet na part je robotnicze, - to by jeszcze rych, jeteli znaczna część kosztów leczenia
świata i dążlIc wraz.?: robotnikami wszy- bardziej obciążyło produkcję I
w Anglji jest pokrywana ze skarbu pań-
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stwa, to u nas mizerQa suma 350.000 zł.
nie pokryje kosztów położniczych świadczeń w Kasach Chorych , Na dobitkę
należność ze Skarbu Państwa dla Kas Ch 0rych nie jest wpłacana! Tworzą się już
wielkie zaległości, które nie są wstawiane
do budżetu l Nawet pod tym względem
instytucje ubezpieczoniowe ~ą ustawicznie
krzywdzone.

niezmiernie daleko. To wezwanie do
p. min., które usłyszeliśmy tutaj, było
naprawdę czemu zdumiewającem nawet
w ustach przedstawiciela Zw. Lud. Nar.
Związek powiada: Zw. robotników rolnych prowadzi występną agitację. Występna nazywa się agitacja strajkowa,
która wszędzie na Zachodzie (G/06: nie
w6zędzie) jest uznana za rzecz zupełnie
Domagamy się ' rozwoju ubezpie- leKalną. A jakie środki proponuje ks.
czenia społecznego .
pos. Styczyński. Pyta: panie ministrze.
dlaczego pan nie zawiesił Związku rolJako jeden z naczelnych postulatów nego? Proszę panów, art. 14 dekretu
wysuwamy, aby ta kategorja ubezpieczeń, o Zw. Zaw. pozwala zawieszać Zw.
która w b. dZIelnicy pruskiej istnieje, a nie Zaw. tylko mocą wyroku sądowego. To. do
istnieje w 2 innych dzielnicach, była jak- czego ks. poseł wzywa p. min. jest czynem
~airy~hlej ~prowadzon~ . . D.omagamy się nielegalnym. To właśnie nazwałbym wyjakna]rychle]szego. wm~slema
prOJektu 6tępnq agitacją, bo pan nawołuje ministra
~staw:y o ubezplecz.e~lI~ na ~ypad~k do nielegalnego działania (Okrzyki: Zawiesić
IDwahdztwa, ataroscl I zabeZPIeczenIa, księdza. Wesolo$ć).
wdów i sierot po robotnikach. (P. Ch,dzyński: Prosimy oto od la t kilku
NOWE USTA WY.
i nie możemy się doczekać).
Jeżeli chodzi o nuze postulaty,

REAKCJA W WALCE PRZECIWKO zgłoszone pod adresem obecnego miniUSTA WIE O OCHRONIE PŁA~Y.
stra pracy, to musimy stwierdzić, że nie
Przychodzę teraz do drugiej ważnej
kwestji - do czasu pracy. Już się
w tej chwili na prawicy nie mówi o cał
kowitem .uchyleniu ustawy o czasi~ pracy.
Nawet p. pos Wierzbicki i ksiądz pos.
, Styczyński takich postulatów nie zgłaszają.

Niedawno nawet p. pos. Wierzbicki wypowiedział się jako zwolennik konwecji
waszyngtońskiej o czasie pracy, ale widocznie. przejrzawszy ją dokładniej, we
wczorajszym przemówieniu już o tern nie
mówił. Ale chcecie obalić ustawę przez
robienie prawidła z wyjątków, które ustawa dopuszcza. Te wyjątki są robione
i, niestety, są robione w sposób często
niezmiernie nie właściwy. Zagraża to, że
wyjątki te będą i n t e rp r e t o w a n e
w
s p o s ó b r o z s z e r z aj ą c y, i że
wyłomy w ustawie o czasie pracy mogą
wogóle całą ustawę rozwalić. Bo i orzeczen ia sądowe zmierzają w kierunku
rozszerzającym, powiada się np. w orze·czeniu Sądu Najwyższego o pracy nocnej
w piekarniach, że praca ta jest dopuszczalna dlatego, (że art. 11 punkt a) po·
wiada o zakładach użyteczności publicznej; podciąga się tę pracę pod ten artykuł.
Ale nlljgroźniejszy jest w ustawie właśnie
ów art. 6 punkt d, do którego stosowania nawoływał i p. pos. Wierzbicki i ks.
poseł Styczyński.
Już w poprzedniej
praktyce były wypadki, że z zupełnie
niezrozumiałych powodów robiono użytek
z tego artykułu. Cóż to była za "konieczność narodowa" aby w S"Woim c asie
zezwolić specjalnie tartakom na dłuższą
pracę, albo na pracę w cukrownictwie
z roku na rok?
W r, 1918 cukro wnie z wróciły się,
żeby im pozwolić przedłużyć dzień pracy
na jedną tylko kampanję.
Pozwolono,
zwracając uwagę, że to tylko na jedną
kampanję i że na później mają się przystosować. Tymczasem Gl. insp. pracy.
który hojnie szafuje temi zezwoleniami,
z roku na rok przedkłada wnioski o robieniu użytku z tego punktu, a panowie
teraz chcecie, aby ten artykuł był jaknaj szerzej stosowany. Ks. Styczyński powiada: przyszedł momet "konieczności
narodowych"-można niemal dla wszystkich gałęzi przemysłu zrobić użytek
z tego artykułu. W tym punkcie ustawa
nasza jest mniej jasna od konwencji waszyngtońskiej. Proszę panów, ta ostawa
nasza była w tym samym czasie opracowywana mniej więcej, co i konwencja
waszyngtońska. W konwencji waszyngtońskiej jest artykuł, który mówi: w razie wojny i w razie okoliczności, zagrażających bezpieczeństwu narodowemu - tak głosi art. I 4 kon~encji waszyngtońskiej. Art. 6 p. d w naszej ustawie zawiera myśl tę samą, ale - wbrew
naszemu sprzeciwowi - nadano jej sformułowanie mniej wyraźne i teraz chce
się to wyzyskać. Chodzi wam o takie
stosowanie tego artykułu, aby na zawołanie mieć przedłużenie dnia roboczego.
Apetyty panów przemysłowców co
do zmiany na niekorzyść robotników
ustaw robotniczych rosną.
Niedawno
czytaliśmy w pismach o zjeżdzie majstrów
budowlanych, którym dokucza nietylko
maksym. czas pracy, ale dla nich jest "krę
pującym« rozwój przemysłu budowlanego,
jest nawet prawo o dwutygodniowem
wymówieniu. To jest miarą tego, jak
daleko posuwają się obecnie te zachcianki panów przedsiębiorców.
Jeżeli znowu i w tych punktach zestawia się objektywnie stan rzeczy u nas
i stan rzeczy na zachodzie, to tak samo
jak w dziedzinie ubezpieczeń, trzeba
przyznać, iż te wszystkie uwagi,
myś
my prześcig'lęli zachód-nie wytrzymują
krytyki.
KS. STYCZyŃSKI WZYWA DO ROZ-

chodzi nam tyle o blichtr różnych nowych ustaw w dziedzinie robotniczej, ale
pewne ustawy uważamy za palącą potrzebę, a więc ustawę o ubezpieczeniu,
o której mówiłem, o płacach minimalnych, nową ustawę o umowie pracy.
Nie chodzi jednak tyle o nowe ustawy,
bo widzimy, iż wiele ustaw robi się tu
tylko na pokaz dla zagranicy, ale się
ich się nie stosuje. (Ks. pos. Styczyński:
Kto temu winien ?). Winny temu przedewszystkiem organy wykonawcze' i winien w dużym stopniu Sejm, że upośle
dza pod względem personalnym, pod
względem materjalnym niektóre te organy. (Głos: Brawo).

INSPEKCJA PRACY.
Mówimy o inspekcji pracy.
Zazwyczaj traktowaliśmy inspekcję pracy
bardzo życzliwie, ale proszę Panów,
jeśli chodzi o zadania, które ona speł
nia, to widzimy, że w dużym stopniu
rola, którą ma spełniać inspekcja pracy,
jest fikcją. Inspektorzy pracy co rok
ostatnich latach zwiedzali 20 proc.

w

większych

zakładów

przemysłowych.

Niezmiernie małą ilość zwiedzano dwa
razy.Okazuje ~ię więc, że do jednej fabryki inspektor pracy trafia mniej więcej
o ile to będzie szło w tym tempie, raz
na pięć lat. (Pos. A. Chądzyński: A do
rządowych fabryk wcale nie może trafić ...)
bo tam go nawet nie puszczą. Proszę
panów, czy wobec tegr., ~e "6tosow..ani~
ustaw ochronnych, przepisów o ochronie
robotnika jest kontrolowane w danej fabryce raz na pięć lat, - czy ta kontrola
nie jest fikcją? A potrzeba wizytacji jest
ogromna, bo okazuje się, że mniej wię
cej około 4 wykroczeń wypada na jedną
wizytację inspektora. Jedno z zaleceń
międzynarodowej organizacji pracy domaga się, żeby inspektorowie przynajmniej raz do roku zwiedzali każdy zakład pracy. Nasi inspektorowie zwiedzają raz tylko co 5 lat. Jest tu niezmiernie dużo do zrobienia, w przyszłych
budżetach musi to być uwzględnione. bo
ilość naszych inspektorów jest znacznie
mniejsza, mz ilość inspektorów w innych krajach.
Sam charakter, samo zrozumleme
zadań ze strony inspekcji pracy musi
być w znacznym
stopniu zmienione.
Mamy cały szereg inspektorów, którzy
zwłaszcza w' tych ostatnich zatargach
wykazali niezrozumienie potrzeb robotników, wykazali, źe nie umieją spełnić
obowiązków, które na nich leżą.
Sanacja pod tym względem musi być bardzo
gruntowna.

REZOLUCJE.
Pozwolę sobie złożyć rezolucję, powtarzającą już to wezwanie, które niejednokrotnie stosowaliśmy do Rządu, a
mianowicie: Sejm wzywa Rząd do jak-

najrychlejszego wniesienia do Sejmu
ustawo ubezpieczeniach na wypadek
inwalidztwa. starości i śmierci.
Proszę· panów. Ponieważ ustawa
ta niewiem, czy będzie rychło przedłożo
na Sejmowi do rozpatrzenia, uważam,
że jest konieczną rzeczą rozpoczęcie, a
w każdym razie zwiększenie doraźnej
opieki, ktorą Rząd winien roztoczyć nad
inwalidami pracy. W związku z reorganizacją pracy w fabrykach mamy ogromną ilość starych robotników, którzy
są zupełnie pozbawieni środków do żyCIa, Dlatego zgłaszam poprawkę do art.
14 pierwszego
działu, ażeby kwotę,
przeznaczoną na opiekę nad niezdolnymi do pracy, podnieść do kwoty 500.000
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strony Skarbu Państwa zrozumienia, że
to jest ustawowa należność, którą należy zwrócić Kasom Chorych, przeto zgła
szam następujacą rezolucję:
"Sejm wzywa RZl\d, ażeby na podstL wie dokładnego obliczenia kwoty na-

rzemysł

i

Przemysłowcy.

Przemówienie posła tow. Żuławskiego.
(w skróceniu).
(Dokończenie).

JAK BARONOWIE WĘGLOWI
OKRADALI SPOŁECZEŃSTWO.
A teraz chciałbym w krótkich sło
wach scharakteryzować gospodarkę w poszczególnych gałęziach przemysłu. Weżmy
węgiel. P. min. mówił dużo o reorganizacji, o uzdrowieniu przemysłu i t. d.,
a ja panu przedstawię następujące fakty:
w sierpniu 1924 r. pracowało w górnictwie 220,000 ludzi i wydobywało przeciętnie 3,000,000 ton miesięcznie. W paź·
dzierniku ta cyfra robotników została
zredukowana o 70,000, a pozostałych
150.000 górników wydobyło więcej, bo
3,200,000 ton. Przedtem jeszcze w lipcu
zniesiono podatek od węgla. Proszę
więc obliczyć: 100 zł. miesięcznie zarabia robotnik, co dla 70.000 robotników
wyniesie 7,000,000 zł. Na samej więc
redukcji robotników, przy utrzymaniu tej
samej produkcji przemysłowcy zarobili
7 miljonów złotych' Oprócz tego, zaoszczędzono 10"procentowy podatek wę
glowy, to jest blisko 4 i pół miljonai z przeprowadzonej w tym samym czasie obniżki zarobków o 10 proc. - l i pół
miljona. Zatem razem blisko 15,000,000 zł.
miesięcznie otrzymał przemysł węglowy

w prezencle.
Pan powiada, panie mInlstrze, że
kiedy Rząd zniósł podatek węglowy, to
cena węgla obniżyła się. Tak przecie
nie było. Te wszystkie rzeczy. jak zniesienie podatku węglowego, oszczędność
na robociźnie i redukcja robotników nastąpiły w jesieni 1924 r., a cena spadła
dopiero na wiosnę 1925 r. W chwili
:zniesienia podatku i redukcji cena nie tylko
nie spadła, ale przeciwnie - podniosła
się.
Górnictwo
otrzymywało
zatem
9"~e2; 6 miesi~cy w prezencie po ) 5 miljonów zł.. razem 90 miljonów zl. Min.
nie zrobiło wówczas nic,
aby cenę
węgla obniżyć. I naraz,kiedy jeszcze
przy poprzedniej dyskusji budżetowej
wskazywałem tu, z tej trybuny, na tę
nadmierną cenę węgla i kiedy p. min.
Kiedroń twierdził wówczas, że cena ta
nie jest nadmierna, że 27 czy 28 zł.
za tonę. bo już nie mówię o notowanej
cenie 3 I zł. za tonę, jest ceną zupełnie
normalną, - naraz ' w marcu b. r. zaszedł
fakt następuj~cy : Min. Przemysłu i Handlu
uznaje cenę 27 zł. za tonę, za normalną,
a Min. Kolei płaci za węgiel 14 zł. 80 gr.
za tonę. Co to znaczy? Ktoś kogoś
chciał okraść. Albo Rząd chciał okraść
biednych przemysłowców i dał im za
niskę cenę, albo przemyslowcy okradali
biedną ludność przez 6 miesięcy i, mogąc sprzedawać węgiel za 14 zł., brali
za niego 27 zł.
.
Ja nie posądzam Rządu o chęć wyzysku. Tę zbrodniczą politykę prowadzili przemysłowcy. Lecz jaki rezultat?
Jeżeli Rząd uznał w marcu za dostateczną
cenę na węgiel 14,80 zł. a w okresie
między marcem a październikiem stosunki produkcji absolutnie się nie zmieniły, dlaczego
Rząd pozwalał przez
6 miesięcy brać tego rodzaju haracz od
społeczeństwa?

NAFTA ..
Biorę teraz drugą gałąź przemysłu naftę. Tak samo kryzys. ale kryzys

specjalny, czytamy bowiem oficjalnie
daty: w roku 1924 produkcja wynosiła
6,100 cystern miesięcznie, obecnie zaś
wynosi 6,700 cystern miesięcznie. Gdzież
więc ten kryzys? Więc niema kryzysu.
Ale przedsiębiorcy przerwali wiercenia.
T o jest strajk przemysłu!

RUDA.

Zatrzymano wszystkie ltopalnie rudy,
a przecież wydajność na tych kopalniach
była nie mniejsza od przedwojennej, była
większa. Wydajność robotnika wzrosła
o 18 proc. podczas, gdy płace sparłły
przes7.ło o ) O proc. A mimo to kopalnie
złotych.
rudy są zamknięte. Jest mała kopalnia
Wreszcie w związku z ową sprawą K1ty pod Chrzanowem. Kopalnia ta, pozaległych należności ze strony Skarbu siadająca największą za~artość ołowiu
Państwa dla Kas Chorych, ponieważ \,7 rudach, jest zalana przez 5 lat. Rząd
WIĄ ZANJA ZW. ROB.
ROLNYCH. kwota umieszczona w obecnym budże- kupuie rudę ołowianą _ w Chinach połu
Naturalnie ks. pos. Styczyński chciał cie jest zupełnIe niewystaJlczając-a i pO-I dl'liowych, w Indjach" w Chili; ~upuje
by w stosunku do klasy robotniczej iśc nieważ dotychczas nie widzieliśmy ze rudę 30 proc., a w Kątach ma najlepszą

ze

leżnej Kasom Chorych ze Skarbu Pań
Stwa uzyskał na ten cel kredyty dodatkowe i zwrócił Kasom Chorych należ
ność ze Skarbu Państwa"
(Oklaski na
lewicy).

75 proc. rudę, ale nie ma mocy, ażeby
zmusić przemysłowców, aby zmusić bogate Towarzystwo
wodnienia kopalni.

Giesche'go do od-

PENSJE LANDSBERGÓW.
A jeżeli tę gospodarkę przemysłowo
faktami. że reprezentanci przemysłu w chwili, gdy robotnicy giną z nędzy. mają wszystkiego
wbród - to będziemy mieli prawdziwy
jej obraz. Weżmy takie fakty: wyrzucony ze służby państwowej dyrektor
otrzymuje w prywatnej fabryce włókni
stej, która ciągle się skarży, 50,000 dol.rów rocznej pensji - 250,000 złotych
rocznej pensji. (Głos: Landsberg?) Tak
- p. Landsberg i drugi p. Ciszewski,
dyrektor na Śląsku, pobiera tylko 17,000
złotych miesięcznej pensji I Na takich
2-ch gentłemenów (wesołość) pracuje tysiąc kilkuset ludzi. Tyle potrzeba pracy.
żeby tych dwuch gentlemenów utrzymać
w naszem Państwie!
oświetlę jeszcze takiemi

WYDAJNOŚĆ, CZAS PRACY. PŁACA.
A przemysł ten tak gospodarowanyumie tylko jedną śpiewkę: o obniżeniu
kosztów produkcji, o podniesieniu wydajności pracy, o przedłużeniu dnia roboczego, o obniżeniu płacy.
P. min.
Kiedroń powiada to samo: trzeba podnieść wydajność.
Panie ininistrze, pan
jest górnikiem, pan wie o tern, że to nie
tak prosto podnieść wydajność górnika.
Przecie pan doskonale rozumie, że wzrost
wydajności pracy, która wynosiła w lipcu
6,5 centnara na robotnika, a dzisiaj wynosi 10 z górą, nie mógł się przecież dokonać przez zmianę usposobienia robotnika z miesiąca na miesiąc. Nie, tam
się dokonalo co innego. Robotnik górniczy pracował i pracuje z tą samą zupełnie intensywnością w czerwcu, co
i w październiku, bo go zmuszono do
tego, Patrz pan, taki Knurów produkuje
6 i pół centnara dziennie na głowę,
a Siersza 13 cantnarów na głowę. Czy
pan myśli, że ten robotnik sierszański to
jest taki patrjota, ofiarny człowiek, a knurowski - to próżniak? Nie, to tylko inne
przedsiębiorstwo, inna organizacja pracy.
Wydajnośc 13 centnarów na głowę to
w całej Europie środkowej - przy lepszych pokładach węgla - najwyższa wydajność.

Mówiłem z pewnym Inzynierem,
który powiedział mi: Panie, niema mowy
o podniesieniu wydajno·ści. My z trwogą
patrzymy na to, co się dzieje. Górnik,
który robi trzy, lub cztery szychty i zarabia na szychtę cztery lub pięć złotych.
nie moźe się już odżywiać. Jedynem pożywieniem - są ziemniaki. Górnicy biorą
ze sobą ziemniaki pieczone do kopalni
- i jakże mogą pracować? Jak pan.
panie ministrze. jako inżynier górniczy
wyobraża sobie, że górnik, który cały
dzień żyje pieczonemi ziemniakami, bę
dzie pracował ~ I czy w tych warunkach
Rząd, który dawał miljonowe prezenty
przemysłowcom, ma prawo mówić o podniesieniu wydajności pracy?
A wreszcie parę słów chcę powiedzieć o czasie pracy.' Niejednokrotnie
lUZ
wskazywałem, że tam, gdzie pracę
ograniczono do dwu, trzech lub czterech
dni w tygodniu, kwest ja dziennego czasu
pracy dla produkcji jest zupełnie obojętna. Tu nie o czas pracy idzie, lecz
o obniżenie zapłaty. Jesteśmy świadkami,
że dłuższy dzień roboczy wprowadzono
w cynku, żelazie, cukrze i żadnego pozytywnego rezultatu co do obniżki cen
tych produktów nie osiągnięto; przeciwnie. ceny tych produktów poszły w górę.
Powołujecie się panowie na .Niemcy. Jest
pewien ważny moment, na który chciał
bym, żebyście T)~nowie zwrócili uwagę.
W r. 1924 w Niemczech pracowało ponad 8 godzin 68 proc. robotników, dziś.- ·
pracuje tylko 17 proc.
Proszę panów kwest ja czasu pracy
nie jest kwest ją decydującą dla eksJ:ortu.
Niejednokrotnie tu z tej trybuny powtarzałem i powtarzam jeszcze dzisiaj, że
panowie nie wskażą mi ani jednego kraju
o długim dniu roboczym, który by ekspor-
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Poseł JAN STAŃCZYK.

straży

Kapitalił[i W!UIOWi lIDWO lrowakoil ~traikl
. Zdawało się, że dwumiesięczne
wrzenie wśród robotników w przemyśle
węKlowym spowodowane wysunięoiem
prze~ przemysłowców szeregu niesłychanych żądań, zostało zawarciem umowy'
zakończone. Ale baroni węglowi mimo
zawartej umowy prowokuj, wygłodniałych i zrozPllczonych
robotników w
dalszym ci_gu. Bo oto zaraz po zawarciu umowy wywieszaj, po kopalniach
ułożony przez liebie bez porozumienia
ze Zwi,zkiem tak zwany reKulamin .łui:bowy, który poza różnymi paragrafa'mi
traktującymi robotników wprost iak niew.,lników. przedłuta wbrew obowi_zującej ustawie czas pracy. Wywieszanie
tego regulaminu wywołało wśród robotników wprost żywiołow, burzę.
Na kilku kopalniacb robotnicy natychmialt porzucili pracę. domagają~ się
usunięcie tych Ik,ndalicznych. łami_cych
karygodnie obowiązuj"ce ustawodawstwa
regulaminów. Na reszcie kopalń robotnicy pOItanowili potraktować te regulaminy jako nie obowiązujące i pracować
normalnie, zKodnie z przepisami umowy
i ultawy o czasie ptacy. W tych wypadkach Zarządy kopalń oświadczyły
robotnikom. że ich do kopalń nie wpuszcz_. czyli ogłosiły formalny lokaut.
Postępowanie takie baronów węglowych
może mieć jak najfatalniejsze następstwa. Robotnicy już od kilku miesięcy
pracuj_ tylko 3 dni. zarabiaj_ tak mało,

że me są w stanie wyzyc, a tu przychodz_ przemysłowcy i chc_ czas pracy
dziennej przedłużyć I ! To
drażnienie,
jakiemu przemysłowcy stale poddają
znękanych robotników może się wyłado
waĆ w tak szalonej burzy, że nikt nie
będzie jej w stanie opanować.
Nerwy robotników tej stałej prowokacji nie wytrzymaj_o Tem więcej,
że władze, których obowiązkiem czuwać
nad ochron_ obowiązuj,ceKo ultawoda witwa, nie poleciły zdj,ć tych narusujących ultawę o cza.ie pracy regulamin ów. Robi to wśród robotników wrazenie, jakgdyby władze były w cichej
zmowie z kapitalistami.
Zwi,zek Kórników zwołał na lobo tę
konferencję przedltawicieli wszYltkich
kopalń Zagłębia D4browlkieKo i Krakowskiego, celem naradzenia się nad
sposobami odparcia teKO nielłychanego
bezprawia baronów węglowych.
Zwi"zek górników zgodnie z opinj_
wszystkich do żywego oburzonych roBotników. zdecydowany jelt najostrzejszemi srodkami zareaKować na gwałty
sowietu baronów w·ęKlowych.
Jeżeli
władze nie chc_ bronić obowiązuj"cych
w państwie praw. to górnicy będą musieli lami spełnić ten obowi,zek i to tak
gruntownie, aby się baronom węglowym
raz na zawsze odechciało prowokowania
głodnych robotników.

[ała tó~t ~~łoni!

Dyskusja doprowadziła do momentu,
w którym r. ldźkowskJ, zgodziwszy ~ię
w zasadzie z wnioskiem r. Nowackiego,
zażądał, by komisja uchwaliła przyznać
straży ogniowej subsydjum pod warunkiem, że w jej, zarządzie zasiądzie... czło
nek magistratu.
Przeciw temu właśnie warunkowi r.
ldźkowskiego wystąpił r. Nowacki, którego
sam pomysł poddania ochotniczej straży
ogniowej kontroli magistrału zirytował
i wprowadził następnie w doskonały
humor.
- Panowie, oszczędźmy magistratowi
nowej kompromitacji i nie dopuśćcie, by
straż ogniowa poniosła szkodę. Członek
magistratu w zarządzie straży, natychmiast
skompromituje tę instytucJę, jak każdą,
gdzie zasiada. Bo popatrzcie panowie, co
się dzieje
tam, gdzie magistrat m
reprezentantów.
Oto posłano członka magistratu do
rady nadzorczej gazowni i dlatego ta gazownIa jest instytucją najgorszej i najszkodliwszej gospodarki, i dlatego ta
gazownia wprost się rozlatuje.
Członek magistratu dostał się do zarządu tramwajów i natychmiast wzrosła
cena biletów jazdy tramwajami.
Członek magistratu wziął się do spraw
Elektrowni i bez zwłoki zaprzepaścił ją,
oddawlzy ją w ręce farbowanych szwajcarów, naraził miaslo na straty niepowetowane i na wltyd w oczach całe«o
kraju.
A teraz chcecie członka magistratu
magistratu wysłać do zarządu ogniowej

000

(Z miejskiej komilji finan.owo - budże~
towej).
Na jednem z ostatnich posieduń radzieckIej komisji finansowo·budżetowej rozpatrywano wniosek radnego Nowackiego
(Z. L. N.) o udzielenie łódZkiej ochotniczej
straży ogniowej rocznego sL!.bsydjum w wysokości 180 tysięcy złotych. Dyskusja ta,
objąwszy działalność nasz) ch władz samorządowych, stała się znakomitą ilustracją
opinji, jaką sobie magistrat wyrobił, jego
nieudolności
n i e n a g a n n e j,
wich·
rzenia i niszczycielstwa w całej sferze
działalności magistratu.
W rozprawie tej
brali udział reprezentaIlci obe nej WIęk
szości rady miejskiej i jej mężowie zaufania z magistratu. Tern też znamienniejszem jest. iż właśnie ta większość, która
sama tylko rządzi miastem, wYPowIedziała
o magistracie tę prawdę, że magistrat
niszczy wszystko, do czego się weźmie
i że należy już wziąć go w kuratelę, by
uratować to, czego s'ę jeszcze
magistrat
nie dotknął.

Najsurowszy sąd o magistracie wypor. Nowacki, staruszek z wszystkimi zaletami i przywarami weredyka, który
nie chowa prawdy pod korzec. wtedy nawet, gdy ją trzeba powiedzieć własnym
przyjaciołom. Tym razem r. Nowacki powiedział magistratowi całą prawdę i przyznać trzeba, że wypowiedział sąd najzupełniej uzasadniony.
wiedział
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ochotniczej? Panowie, na miłość
nie czyńcie tego, - przecież jutro
~ał.a Łódź Ip~o~e! Nie. czyńcie ,tego
I Ole sprowadzajcie na miasto katastrofy
n!ehyb~eji, bo z tego pożaru żywa noga
l
Ole WzY)dd"l .e !
d
. h
N
0la IWy were yzm I umor r.
wackiego oszołomił początkowo obecnych,
lecz za chwilę cała komisja ~yknęła śmiechem. Wszystkich opanowała taka \Vesołość, że dalsza dyskusja stała si~ zbyboską,

I

teczną.

Radny Nowacki przekonał komisję,
że gdyby pan wiceprezydent Wojewódzki
wszedł imieniem Magistratu do zarządu
ochotniczej straży ogniowej, Łódź cała
spłonęłaby doszczętnie, a pozostałyby tylko
,ruzy taksamo, jak nic nie pozostało z Elek-

trBwni, gazowni, z jego wydziału przedt. d.
.
Już przed opuszczeniem posiedzenia

siębiorstw miejskich i

Pierwuy

z radnych zauważył, te przeciC'ż nie
magistrat zagraża e2zystencji miasta.
Ale i ~a to r. Nowacki się nie zgodził
i odparł:
_ Ale ja pozostaję przy mojem
zdaniu.

cały

I r. Nowacki ma rację.
Lecz czy pan r. Nowacki pomyślał
o tern, jak się będzie można śmiać, jeteli
p. Wojewódzkiemu i znakomitemu dziedzicowi Bednarczykowi uda się wysadzić
z fotelu prezydenta Cynarskiego i zająć
jego miejsce, do czego p. wiceprezydent
tak ogniście dąży? I czy .jest kOlllisja,
która i to zrozumie, że z intryg N. P. R.,
cały magistrat już dzić płonie?
W każdym razie musimy przyznać,
że krytyka magistratu udała się p. Nowaekiemu i że r. Nowacki to człek wesoły ...

1D1~~i liu~

Dnia 17 b. m. przed południem odw sali Rady miejskiej w KrakowIe ur. czyste otwarcie l.. polskiego
zjazdu przeciwKruźliczego, ria który
przybyło około 400 lekarzy i delegatów
rozmaitych inltytucyj z całej Polski, nawet z najdalszych jej kresów. Zagaił
i powitał zjazd proł. dr. Orłowski, prezes komitetu organizacyjnego zjazdu,
podnosząc w przemówieniu, że głównem
zadaniem zjazdu jest walka z grużlicą,
która w samym Krakowie zabieca roczme przeszło tysi_c ofiar, tak, że co ósmy człowiek w Krakowie umiera na
gruźlicę. Inne wolne narody już dawno
zorganizowały u siebie walkę z gruźlic_o
Z żalem podnosi mówca brak na zjeżdzie
trzech mężów. którzy położyli wielkie
z.asługi w walce z gruźlicą: prof. Walerego Jaworskiego. dra Alfreda Sokołow~
ski ego i prof. Józefa Wiczkowskiego.
Zjazd uczcił to wspomnienie żałobne
przez powstanie. Dalej omawiał mówca
wystawę hygieniczną w Domu Towarzystwa walki z gruźlicą przy ul. Radziwiłłowskiej
l i w Towarzystwie lekarskie m przy tejże ulicy L. 4. Wystawa miała obejmować znacznie więcej pokazów. ale z powodu krótkości czasu
i braku odpowiedniego lokalu musiano
się ograniczyć do mniejszej ilości eksponatów. W końcu mÓwca podziękował
;re ;nrzystwu walk: z gruźlIcą, instytutowi dla Curie-terapji w Krakowie, kra.k.
T ow. lekarskiemu za udzielenie lokalu
na wystawę ' i organizatorowi wystawy
dr. Zamorskiemu Wystawa jest publiczna i bezpłatna. Dalej dziękował mówca
prezydjum miasta za oddanie sali na
obrady, wydatną subwencję pieniężną,
przyjęcie dla członków zjazdu i oddanie
części biletów na poniedziałkowe przedstawienie w teatrze im. Słowackiego,
Wydziałowi lekarskiemu U. J., Tow. lek.,
krak. Tow.hygjen. krakowskiemu i Tow.
technicznemu, polsko - amerykańskiemu
komitetowi pomocy dzieciom i wszystkim magistratom miast, które obesłały
wystawę, wreszcie
prasie za bardzo
chętne umieszczanie licznych komunikatów przedzjazdowych. W końcu powobyło się

ktoś

IfleliwuroUiUY.

lał na przewodnicz_ceKo zjazdu prot'
AntonieKo Gluzińskielo. Sekretarzam
honorowymi zjazdu wybrani zOltali mię
dzy innymi tow. dr. Kłuszyń.ki, lekarz
naczelny Ka.y chorych w Łodzi i tow.
dr. Kellel-Krauz, lekarz naczelny Kasy
chorych w Radomiu.
Przewodnicz_cy pro f. Gluziń.ki. podziękowawlzy za wybór, podkreślił, że
zjazd ten jest pierwlzympolskim zjazdem w wolnej ojczyźnie. zaznaczajllc, że
widzi dwa dobre horoskopy, przyświeca
jące zjazdowi tj. równoczesność ze zjazdem działaczy sanitarnych samorządo
wych, mającym te same cele co zjazd
przeciwKrużliczy, oraz że obrady odbywaj_ się w mieście, na którego czele
stał jako prezydent znakomity lekarz
prof. Dietl, który pIerwszy rozpoczął
walkę z chorobami.

Imieniem tymc?!asowego zarządu
miasta powitał zjazd wiceprezydent Rolle,
ImIeniem generalnej dyrekcji służby
zdrowia dr. Wroczyński, imieniem min.
spraw wojsk. dr. Rudzki, ImIeniem
Związku miast prezes dr. Zawadzki,
lmlemem min. pracy dr. Krakowski,
ImIeniem urzędu wojewódzkiego wojewoda Kowalikowski, imieniem tymcz . Wydz.
samorz. dyrektor szpitala św. Łazarza
dr. F uks, imieniem uniw. wileńskiego
prof. Jasieński im. Wydz. 'ekarskiego
uniw. Jag. prof. Maziarski, im. Naczelnej
Izby lek. warszawskiej dr. Bogucki, im.
Tow. techn. krak. tnż. Seyfert. im. Tow.
lek. w Wilnie prof. Opoczyński, im. Tow.
lek. w Lublinie dr. Wąsowski, im. Wydziału lek. uniw. poznańskiego prof.
Gantkowski, im. lwowskiego Tow. walki
z gruźlicą i lwowskiego Tow. lekarsk.
dr. Zabłocki, kióry żaprosił zjazd do
Lwowa na rok przyszły, im. lwowskiego
Tow. hygienicznego dr.' Węgrzynowski.
Przewodniczący prof. Gluziński odczytał
telegramy powitalne.
Szereg referatów rozpoczął dr. Se~
weryn Sterling z Łodzi. Obrady toczyły się do niedzieli wieczór, rano i popoI.
Ilość wygłoszonych referatów
bardzo
znaczna .
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sennych nocach. niosą mu tutaj do okopu
bracia, Polacy. Czyź wzniesie morderczą broń przeciwko rodakom, walcz",cym
za wolnosc ojczyzny~ Czy przeciw .. swo~
im", przeciw Moskwy szeregom~
W duszy jego stoczył się bezkrwawy bój między obowiązkiem szeregowca
rosyjskiego. a uczuciem, między rozkazem rosyjskiego jenerała a miłością ojczyzny. Ojczyzna odniosła zwycięstwo.
Szeregi wrogów chwieją się, po
chwili tu i owdzie daje się słyszeć szamotanie, ostatni jęk i na pobojowisku
prócz rannych i trupów zostają zwycięscy.
Na okopie powiewa Orzeł Biały w
czer~ onem, krwistem polu.
Późno w noc siedzi nasz żołnierz w
ziemiance, gdzie przed chwilą gościł
Moch- Najezdca i słucha opowiadań o
Kraju rodzinnym. o Polsce, o Łodzi,
O tern, jak Komendant organizował
Legjony i dJ:iś je w bój krwawy wiedzie.
Kilka razy cisło mu się do ust pytanie, co robi Wanda? mały Jasiek? ...
Kogóż p~ tać?

Legjoniści

oddawna są w polu i sa-

mi nie wiedzą, co się dzieje w izbie ro- mu. ..Pamiętajcie obywatelu, źe obo- słonko? Czy on odczuwa to ożywcze
wiązkiem naszym jest rozkuwać kajdany działanie jego promieni?
botnika łódzkiego.
Pozostało jedynie milczeć, walczyć Ojczyźnie, walczyć za jej wolność- rzekł
Na duszę jego padł mrok.
z wrogiem i czekać "chłodniejszych" dni, ściskając mu na pożegnanie dłoń komendant-wracajciel Czekamy was!"
by odwiedzić Łódź.
I poszedł do komendanta, by w boju
szukać śmierci, boć taka już jego dola.
Niejeden bój legionowy zapisał się
Śpiesznym krokiem wbiega po scho~
w pamięci naszego bohatera, blizny orały dach, drżący ,z radości, zatrzymuje się
oblicze, kule oszczędzały serce. Padali nieco przed drzwiami swej izdebki, goPolsko! tyś wolna. lecz ileż · dzieci
towarzysze, a on szedł zawsze chłodny, rączkowym ruchem chwyta za klamkę i
twych
synów zginęło z głodu~
rzekłbyś, ponury za komendantem.
.,taje: drzwi zamknięte. Silnem szarpnię~
Iluż robotników-żołnierzy, tak, jak
Z iluż płowych szyneli jego kule ciem otwiera je jednak i straszny widok
ten, straciło swe dziatki i żony?
wypłoszyły życie~ On szedł· taki sam rzuca mu się w oczy. Na podłodze leżą
Czyś była matką dla tych najsłab
w krwawy taniec z wrogiem, z myślą je- dwa trupy: żony i dziecka; trupy tych,
szych,
najmłodszych i najnędzniej żyją
dynie o Polsce i swych najdroższych w do których dzień i noc dążył, dla któcych
swych
dzieci~
Łodzi.
J ych chciał żyć.
.
Tylu ojców poświęciło dla Cię włas
lołnierz, nieulękły w boju, zadrżał, ne i najdrożozych życie, a czyś ty im
Nareszcie-po ofiarnych zmaganiach noai . odmówiły posłuszeństwa i runął o- dała choć odrobinę szczęścia? spokoju?
Legjony-miał odejść na zasłużony wypo- koło drogich mu zwłok.
czynek.
Czemuż nie przybył przed kilkunaGłód, nędza i krzyże, to obraz OjNie o nim marzyć naszemu boha~ tu godzinami. Zastałby ich może przy czyzny robotnika polskiego. Na podwaterowi - serce jego rwało się teraz do Ż) CłU.
linach krwawych trupów robotnicz ch
Wandy, Jaśka; tam na poddasze łódzkie
Nazajutrz stał nasz żołnierz - nę wzniesiono świątynię Molocha:
dzarz zadumany nad wspólną mogiłą:
A na grobie Jaśka zakwitają rĆJie ...
Kury ' piały, gdy stanął do raporty żony i syna. I cóż ma czynić? ...
z prośbą o zezwolenie na wyjazd do do- .
Czyż dlań świeci jeszcze dziś to
J
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Przemów;ienie, wygłoszone w generalnej debacie budżetowej.
(w streszczeniu).

Nieuchwalajcie fikcyjnych

sierpnia 1923 roku i wogóle do roku
1924, do czasu stabilizacji waluty i wabudżetów.
loryzacji podatków, nikt nie powie, że
Szanowna Rado Miejska: Stawiając jakikolwiek samorząd mógł racjonalnie
pytanie na wstępie posiedzenia pod rządzić nie mając ustalonych finansów.
adresem Magistratu lub referenta Komi- Mimo tych fundamentalnych podstaw,
sji Skarbowo-budżetowej, domagałem się przedstawione zamierzenia skarbowe nie
poinformowania Radę, jak zrealizowano ujmują tych zadań, jakie samorząd, miebudżet na rok 1924, czy uchwalony bu- niący się robotniczym, winien ujmow.ać
dżet przekroczono i w jakiej wysokości t w swoje ramy.
Zwróćmy uwagę ńa
i dlaczego cały szereg pozycji nakreślo- stosunek procentowy do wydziałów.
nych w tym budżecie nie zostały zrea- W roku ubiegłym wydatki Wydz. Opieki
lizowane. Na pytanie to nie otrzymałem Społecznej w stosunku do całego budże
odpowiedzi, gdyż ani Magistrat, ani re- tu przedstawiały się 8,6% , w roku biecferent nie był i nie jest do tego przygo- żącym wynoszą 12% ogólnego budżetu.
towany. Odp<.lwiedż na to pytanie in- Cieszyłoby nas to bardzo gdyby nie działo
teresuje nietylko panów radnych, lecz się to kosztem takiego Wydziału jak wyrównie* miejscowe społeczenstwo. Wia- dział Zdrowotności Publicznej. Okazuje
domo nam jest, lecz nieurzędowo, że się, że wydatki Wydziału Zdrowotności
budżet ten został przekroczony i to w Publicznej w roku ubiegłym w stosunku
znacznych rozmiarach. Wiadomo nam, do roku bieżącego, wynosiły 2 ł, ł %, pod.że cały szereg pozycji nie zostały zrea- czas gdy ·w roku bieżącym wynoszą ł 8,
Jjzowane - dlatego też przystępując do 8 proc. ogólnego budżetu. Wynika z tego,
uchwalenia nowego budżetu, nie wiemy że panowie podnieśliście wydatki w Wydz.
jaką się polityką kierować, niemając te- Op. Społ. kosztem tak poważnego wygo obrazu z roku przeszłego. Co bę- działu jak Zdrowotność. Chyba panowie
dzie za realny skutek, że uchwalimy bu- nie uważacie za stosowne dowodzić, że
dżet na rok bieżący w takich lub innych miasto nasze jest w takich dobrych warozmiarach, że uchwalimy szereg pozy- runkach sanitarnych, iż można okroić,
cji, które tylko będą · martwą literą w że miasto nasze jest w takich dobrych
tych 360 stronicach przedłożonego nam warunkach sanitarnych, iż można okroić
budżetu, zaś cały budżet będzie tylko fik- budżet tego wydziału. Magistrat ąosko
cją z którą Magistrat absolutnie się nie nale wie, że Wydz. Zdr. Publ., ma bardzo
liczy. Nie wyobrażam sobie jak mógł szerokie zadanie tymbardziej w momencie
referent Komisji Skarbowo-Budżetowej tym, kiedy nie mamy kanalizacji i wowystąpić z wnioskiem przyjęcia budżetu dociągów, kiedy nie mamy ani jednego
na 1925 rok, nieznając tych kardynal- gmachu wałsnego szpitalnego, kiedy nieomal
nych wiadomości co do których nietyl- co rok stajemy przed grozą epidemji,
ko każdy radny, lecz przedewszystkiem dzięki antisanitarnemu stanowi jakim
członkowie komisji skarbowo-budżetowej się cieszą nasze podwórka. Więc okrapoinformowani być pQwinni. Jest to Wać budżet tego wydziału, zdaniem naszem,
warunek i zasada od którego Rada win- jest to samo co godzić w zdrOWie mieszkań
na uzależnić uchwałę budżetu na rok 1925. ców Łodzi.
Zeszłoroczna

równowaga

budżetu.

Uchwalając budżet w roku ubiegłym
rządząca większość Rady Miejskiej jak
również część społeczeństwa i niektóre

organa ' prasy miejscowej, zasugestjonowane były jednym · hasłem: - równowaga
budżetu i samowystarczalność.
Przyznać należy, iż jest to bar<ho poważne
zadanie gospodarki miejskiej, nad któ.r ym w dobie obecnej głowią się nietylko działacze samorządowi lecz przedewszystkiem rządy wielu państw europejskich.
.
Pod sugestją tego hasła rządząca
większość Rady odrzucała najaktualniejsze wnioski złożone przez waszą frakcję.
Odrzucono wniosek o zasiłkach Jla bezro6otnych, odrzucono wniosek o faktycznym
realizowaniu budowy Domu Robotniczego, o
subwencję dla
Towarzystwa
Uniwersytetu
Robotniczego, o podwyższenie stawek dla odżywiania dzieci. przyznania subwencji Robotniczemu WydziałOWi Wychowania Dziecka,
budowy tanich mieszkań dla robotników i wiele innych aktualnych chćby najmniejszych stawianych przez lewicę wniosków,
rządząca większość Rady szablonowo

odrzucała,
motywując, iź równowagę
budżetu należy utrzymać. Jak iluzorycz-

ną była ta "równowaga" świadczy

fakt

iż

w parę tygodni po zatwierdzeniu budżetu,
Magistrat przyszedł do Rady z wnioskiem o

prze!uoczenle

poszczególnych pozycji w bustworzenie nowych pozycji. Cel był jasny: subwencjonowanie
instytucji wyznaniowych lub społecznych
. o zabarwięniu politycznym obecnej
- większości Rady Miejskiej. W , parę tygodni "równowaga" , budżetu została
nietylko zachwianą lecz zdruzgotaną·
Dlatego też, prosżę panów, uważam, że
dzisiaj nie można wierzyć tym hasłom,
któremi Magistrat chce ponownie sugestjonować Radę Miejską, lecz każdą pozycję należy przyjmować więcej krytycznie.
dżecie, względnie

Fundament gospodarki.
stała waluta.
Najważniejszą podstawą dla obecnie rządzących frakcji w naszej Radzie,
jak również wogóle dla wszystkich instytucji samorządowych, czy społecznych,
jest ustabilizowanie pieniądza. Bez ustabilizowania pieniądza, w momencie tej
. ciągłej dewaluacji, w momencie chwiejnościwaluty, zrozumiałem jest, że ża
den samorząd nie mógł należycie realizować swoich postulatów. ' Wy, panowie jesteście w tern szczęśliwem położe
niu, że możecie się oprzeć na zdrowej Walucie, jak również na ustawie, która jest podstawą zasilania finansów
mieiskich.
Do

Inwestycje miejskie.
Zwróćmy uwagę na zamierzenia magistratu w dziale inwestycji miejskich. Proszę panów! Ktokolwiek zad3ł sobie trudu
i przejrzał budżet Wydz. Budownictwa ten
przekona się, iż oprócz wykończenia gmachu magistratu, którego "wzorowa" buoo\Wl
jest znaną p. p. radnym, a który narazie
znów pochłania dalsze 111,834 złotych;
projektu budowy domu wychowawczego
w Chojnach, oraz wykończenia zapoczątko
wanych przez poprzedni magistrat gmachów szkolnych - źadnych nowych inwestycji magistrat nie przeprowadza.
Jeżeli w roku ubiegłym istniało cały szereg pOZyCji w budżecie, które, co prawda,
były tylko pozycjami otwariemi, bo przeznaczony był zaledwie 1 złoty, to w roku
bieźącym
pozycje te zupełnie skreślono.
Skreślając te pozycje, które wstawione były
do budźetu na skutek uchwały Rady Miejskit'j, Magiśtrat i Komisja-Skarbowo-Budżetowa dopuściła się samowoli anulowania
uchwał
Rady Miejskiej.
Zrealizowanie
skreślonych pozycji jest palącą koniecznością dnia wszystkich mieszkańców Ło
dzi, a klasy robotniczej w szczególności.
W roku ubiegłym istniała pozycja "Budowa tunelu", na który to cel wyasugnowano aż 1 złot}'l. N J rok bieżący pozycję
tę skreślono z budźetu.
Nie wiem, czy
Magistrat uważa, że sprawa budowy tunelu, który ma łączyć we wschodniej
stronie dwie dzielnice miasta południo
Wll i północną, przez połączenie ulicy
Tramwajowej z Wysoką, przez odbudowę
tego tunelu uzależniona jest również dalsza budowa linji tramwajowych jest tak
małego znaczenia, iź nietylko że nie przeznacza się żadnej sumy, lecz skreśla się
pozycje zupełnie? Chyba każdy mieszkaniec przyzna, że jest to kwest ja paląca
i nie cierpiąca zwłoki. Skreślenie w budżecie na rok bieżący tej pozycji • nie
powi~kszenie jej do należytych rozmiarów, uważam za wielki błąd tak
ze strony Magistratu, jak i Komisji

Skarbowo.Budżetowej.
Następnie, w roku ubiegłym na budowę baraków dla bezdomnych przeznaczyliście panowie również jeden złoty.

aby wmówić w społeczeństwo, że naprawd<:
budujecie· kanalizację i wodociągi i to ż zaoszczędzonych . miej.s~!ch .- pieniędzy. jest
to wprowadzame 0PIllJ.l społecznej w błąd.
Na budowę kanalizacji i wo·dociągqw przeznaczyliście pięć milionów, lecz . jest to
tylko pożyczka, którą spodziewacie się
otrzymać od Skarbu , Państwa. l gdyby nit!
te 3,200 tysięcy, które Skarb Państwa
wam pożyczył Jako pierwszą ratę nie by~
łoby nawet mowy , o tym naśllldowaniu
budowy kanalizacji wodociągów. A gdzie
są te oszczędności? A gdzfe sumy z okrojenia wydatków w poszczególnych wydziałach, gdzie zaoszc1.ę.dzone sumy z niepJzeprowadzonych i powstrzymanych inwestycji
miejśkich? Budowa kanalizacji i wodocią
gów miała zmniejsżyć stan bezrobocia
w Łodzi, o tym trąbi magistrat, ą naiwni
w to wierzą. W jakim stopniu prowadzone
roboty kanalizacyjne przez magistrat zmniejs~ai~ bezrobocie, niech posłuży fakt, iż na
dzień I kwietnia r. b. przy robotach kanalizacyjnych zatrudnionych było z górą /20 osób,
jeszcze paru z rUch, jak' oświadczył mi jeden
z inżynierów, przed świętami zwolniono z pracy ~ powo~u nadmiernego przyjęcia; Pan
WOjewódzki chyba przypomina sobie, iż poprzedni magistrat nie krzycząc o tern. że
buduje kanalizację i wodOCiągi, nie chwalił
się i nie reklamował na całą Polskę a w roku
1919 i 20·tym zatrudniał przeszło 400 robotników przy zapoczątkowaniu tych robót, mianowicie, przy regulacji rzeki Łódki
i Jasienia, których Jo regulacja jest w ści
słym związku z budową kanalizacji (wicepr.·
Wojewódzki: p. Skrzywan wstrzymał te roboty). Dziś pan Skrzywan wstrzymuje to,
co prowadził p. Szenfeld jako naczelny
inżynier, kto wie, czy nie przyjdzie jaki
inny pan Skrzywan i nie będzie wstrzymywał
tego, co rozpoczął i zapoczątkował obecny.
Takie zarządzenia mogą być niebezpiecznymi eksperymentami dla miasta, dlatego
Ile miasto daje na budowę szkół, też należy zapewnić się komu należy zaufać, gdyż tak jeden iak i drugi odpowiaile na utrzymanie policji.
dają za swe prace, jako naczelni inżynie
Spodziewam się, iż odpowiecie mi, rowie.
że jeżeli nie przeznaczyliśmy na inwestycje
Ażeby naiwnych więcej wprowadzić
o których przed chwilą mówiłem, to zwró- w błąd i "pokazać" kanalizację, słyszymy,
ciliśmy uwagę na budowę większej ilości iż magistrat wkrótce ma przystąpić do razszkół. Oto jak się przedst,awiają wydatki kopania jednej z ulic, aby się poszczycić,
wasze na .budo,wę gm~~how szkolnych: że "coś" robi. Panowie, czy to jest poPodług. zamlerzen KomiSJI Skarbowo-Bud- ważne traktowanie robót wodociągowo
żetowej, Rząd ma ~yasygncw.ać w roku kanalizacyjnych? Nie potrzeba fachowca
1925 na budo~ę szkoł .",: ŁodZI I ,430,000 i specjalist~ w. tej dziedzinie, lecz laik. nazł~tych, natomIast magistrat, d? tego d~- wet rozumIe, ze budowa wodOciągów l kadaj~ .43.4,OO~ ~ł. Cyfry te sWIad~zą naJ-I nalizacji, która trwać będzie lat kilkanaście,
lepieJ, ze Mt,l1lsterstwo na rok bleząc~ n~ nie polega jej zapoczątkowanie na rozkob~dowę szkoł ~a p~zeszło 200 pro~. wIęcej paniu jednej ulicy w śródmieściu, podczas
nIż samorząd łodzkl (r. Wa.sz~le~.lcz.: To gdy budowa głó .vnych kanałów wylotosą s~my z roku t 924). W tej chwlh me de: wych, ponipy ciśnień, przeprowadzenia rur
batuJemy nad budżetem na rok 1923, ant wodociągowych na przestrzeni 40 kilo2~, uchwal~my budżet na ro~ 19~5. . ~ó- metrów, zajmie więcej czasu, niż 2 lata. RoWI~ o sumie, kt?rą wg. zamle.rzen panow bicie więcej dla ulicy, niż dla mieszkańców
Panst~o wypłacI w roku 1925 1 w s.to~unku i dla tej realnej korzyści, jakie miasto z tej
do t~j sumy, w t.Y~ roku asygnujecie. za. bu.dowy kanalizacji i wodociągów powinno
ledWie 434 tyslą~e .z~otych. (r. Pfetfer: OSIągnąć. To jed tylko bluff wyborczy, żeby
Suma n~ szkoły wynosI 1,864,000 złoty~h). pokazać mieszkańcom. że magistrat CO! robi.
-:- .Tak jest. W wyda~kach to pr~ewldu- To jest tylko tanie zdobywanie głosów wobec
JeCie, lecz należ,y odJąć. od tel. ~umy zbliżających się wyborów. Lecz jest to bar1,430,000 zł., ktor~ wpłaCIĆ m~ Mlntster- dzo niebe~pieczny eksperyment i bardzo
stwo, to otrzymacie pozostałosć 434,000, mesmaczny.
którą tylko asygnuje Magistrat. (Hałas na
Je' ell' poprzed' m
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os~ przer~waJą. dOS~ę pa!1~w. wadzał tak wielkie dzieło, jak powszechne
sa l.
Trudno mi odpowiadać .wszystklm, Jezeh szkolnictwo, nie słyszeliście panowie, żeby
w,szyscy r~zem przerywaJą,.a pr,zed~wszyst. reklamy i krzyki rozbrzmiewały na ulicach
klem p. wlceprezy~ent. \yoj~wodzkl, g~ne- miasta. Wielkie to dzieło powstało bez
ralny referent. PfeJfer I lOnt... (r. PfeJfer: krzyków i reklam ulicznyeh. Dopiero po
!'lauczył~m SI~ od pana). Wypaczył pan realizacji tego szkolnictwa panowie patrzyI źle pOjął ~oJą. naukę, żał~Ję bardzo, ~~ cie na skutki. Dlatego też, sprawę budowy
mam ~ak otepojętego ucz ma. (~esołos.c kanalizacji należy poważnie traktować, a nie
na. salt). - W. tym samJ:m budżeCIe znaj- tanią reklamą i krzykami ulicznemi Jeżeli
dUle." S1E~ pozYCJa następująca: "Na utrzy. b d
d . ,
.. k
.
w ~~ra wie. u owy wo. oClągow . I ~nal.l. e policJ'j" 1 113 053 . ł t ch Pra d
~am
..
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Z' o y .
.w. a~ zacJI frakCja nasza zajmowała I zajmuje
stanowisko
jeżeli
ze ~ą .to sWla.dczema . nakazane, ~ec~ jezeh jaknajprzychylniejsze
na $.wladczel1la obOWiązkowe moze~le pa- byłem jeden z pierwszych na pi~rwszym
nowle ta~ kol.os~ln~ ~umy wstaWIać dl) posiedzeniu Komitetu Budowy Wodociągów
bud~etu I realiZUJeCIe je, t? dlaczeg.o~ sum i Kanalizacji, gdzie usilnie popierałem rozchocb~ w tym stosunku me w~tawlcle na poczęcie tych robót i dodawałem magistracele . nte?dłączne z wy~ogaml klasy r?- towi bodźca do rozpoczęcia tego wielkiego
bot?lczej?
samą ~olrcJę, podług zamre- dzieła - to jednakże, nie pozwolimy aby
rzen ~om .. S arb. Budzetów,. na rok /92?, tumanioGo opinję społeczną, aby robiono
wydacre bl,sko 200 proc. wrę~szą sum~, mz wielki gest wyborczy anie powa 'nie trak-

sięcy złotych,

lecz niestety, z sumy lej nie
wydano ani jednego złotego. Vv budżecie
na lok bieżący pozycje tą zupełnie skreślono.
Widocznie zdaniem obecnej więk
szości Rady, wydatki na inwestycje, z których korzystaią szerokie masy robotnicze
są zupełnie
nie realne, są nie na czasie.
Nie wystarczy na transparentach podczas pochodu nosić napisy żądania ianich mieszkań dla robotników. K.iedy
możecie zapoczątkować to piękne dzieło,
nietylko, iż nie przeznaczacie sum, lecz
w ogóle skreślacie pozycje i anulujecie
uchwały Rady Miejskiej.
Podobna historja przedsta wia się z budową Domu Robotniczego.
W roku ubiegłym przeznaczyliście demonstracyjnie 44
tysiące złotych, z których
napewno nie
wydano ani grosza. W roku bieżącym nie
przyznano żadnych sum, (prezyd. Cynarski:
tytuł
11 poz. ł O). Poprzedni magistrat
przygotował piękny plan i kosztorys, podług
którego można było przystąpić do realizacji
budowy. Panowie zanulowaliście te plany,
jedynie tylko dlatego, aby sprawę tą odwlec na czas nieograniczony. Natomiast
kosztem majątku miejskiego pozwalacie
budować domy dla związku jednego kierunku politycznego t. j. enperowców, lub
instytucji klerykalnych i wyznaniowych.
A sprawa Parku Ludowego? W roku
zesżłym była pozycja otwarta,
na którą
był przeznaczony ł złoty.
Może panowie
będziecie łaskawi wska7ać w której pozycji
przyznajecie fundusze na założenie Parku
Ludowego? Pozycja na ten cel w budżecie na rok bieżący zupełnie nieistnieje
(głos: Ale będziemy robić).
Jeżeli tak
traktujecie uchwały budżetowe, to wogóle
szkoda naszego drogiego czasu, pocóż
uchwalać nam budżet! Na podobne traktowanie uchwał budżetowych może sobie
pozwolić tylko obecny magistrat.
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Wnioski nasze o odpowiednie powięk wasza budowa szkół w świetle rzeczywistych
A teraz zwroc,ny uwagę na stosunki
szenie tych otwartych pozycji szablo- faktów
.personalne, jakie dzieją się w tym wynowo odrzucaliście, zasłaniając się tą
.
dziale. Doprawdy, jest to coś, czego Łódź
fjkcyjną "równowagą" budżetu.
Byliśmy Kanalizacja na wybOry. Polityka nie zna wogóle, a Zachodnia Europa
przekonani jednak, że w roku bieżącym personalna. - Wstręt do związków w szczególności. Jeden jedyny Wydział
pozycja fa będzie znacznie powiększona,
zawodowych.
Wodociągowó-Kanalizacyjny na terenie Ło
aby zamierzenia te zrealizować. Jednakie
dzi nie uznaje związków zawodowych. Jeden
okazuje się, iż pozycji tej nie powięk
Wstrzymaliście wszystkie inwestycje, jedyny, który uważa, że rozpoczęcie perszono, lecz wogóle została skreślona. alarmujecie spoJeczeństwo, i~ wszystkie traktacji ze związkami i plzyjmowanie roRównież podobny los spotkał pozycje rzekome oszczędności pochłania budowa botników za pośrednictwem związków zabudowy kolonji robotniczych. W roku kanalizacji i wodociągów. Te krzyki i alar- wodowych, zburzy budowę kanalizacji. To
ubiegłym · na ten cel przeznaczono 100 t y- my są po to, aby n oujać o .Jinję spJteczną, Jest cpś niesłychanego, aby instytucja ko-
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czym. Jest wręcz przeCIWDle.
I
Niemcy, na które aię panowie tak lubicie
powoływać, są jedynym krajem, który
wobec Polski jest w bilansie handlowym
krajem biernym. My wywozimy do Niemiec towarów za 536,000,000 zł., a przy·
wozimy z Niemiec tylko za 506,000,000.
Przy ogólnym bilansie biernym mamy
więc bilans handlowy czynny wobec
kraju, który . rzekomo konkuruje z nami
długością dnia roboczego.
Jako charakterystyczny przykład podam panom jeszcze cukier. W Ameryce,
a nie mówię tu o cukrze trzcinowym,
lecz o buraczanym, wyprodukowanie
1 kilo cukru buraczanego wymaga w Ameryce 27 sekund pracy, w Europie zachodniej 125 sekund, a w Polsce 600,
z tego tylko w jednej cukrowni w Brześciu
Kujawskim 1 kg. cukr.u produkują w 136
sekund. Pomijając Amerykę, wezmę tyl~o
125 sekund zużywanych na produkowa.
nie 1 kg. cukru w Zachodniej Europie
i porównam je z 600 sekundami, potrze:
bnemi na to w Polsce! Proszę policzyć,
czy tę różnicę można czasem pracą nadrobić? Przyznacie chyba, że to niemożliwe.

W PRZEDSIĘBIORSTWACH PANSTWOWYCH ŁAMIE SIĘ USTAWY
O OCHRONIE PRACY.
Rząd,

wyroku
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Trybunału

Haskiego W SpraWIe poczty
polskiej W Gdańsku.

Stały Trybunał Sprawiedliwości Mię

dzynarodowej ogłasza następujący nieoficjalny komunikat:
Na publicznem
posiedzeniu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej w dniu
16
maja 1925 1'. odczytana została jednomyślnie opinja Trybunału w odpowiedzi
na pytania. przedstawione mu przez Radę
Ligi Narodów w sprawie polskiej służby
pocztowej w~ Gdańsku.
Prośba Rady~Ligi o wydanie opinji
doradczej była, jak wiadomo, wynikiem
obrad w następującej sprawie, przedło
żonej Radzie.
Na początku stycznia 1925 r. władze
polskie w Gdańsku zawiesiły na ulicach
miasta poza budynkiem, przyznanym
Polsce dla celów jej służby pocztowej,
pewną liczbę
skrzynek
pocztowych.
Gdańsk uzyskał od Wysokiego KomisQrza Ligi Narodów decyzję, która głosiła,
że krok ten był· powzięty nielegalnie,
gdyż obowiązujące postanowienia zabraniają Polsce rozszerzać swą służbę poza
wspomniany wyżej budynek.
Polska,
która była przeciwnego zdania, zwróciła
się do Rady Ligi z prośbą o uchylenie
tej decyzji.
Zapytania, przedstawione Trybunałowi, mają na celu: uzyskanie orzeczenia
czy istnieje decyzja, któraby rozstrzygała
poruszoną sprawę, o ile wypadek ten nie
zachodzi - rozszerzenia polskiej służby
pocztowej w Gdańsku poza obręb budynku pocztowego, jak również oddanie
tej służby do użytku publiczności.
Trybunał odpowiedział na pierwsze
pytanie negatywnie, natomiast na inne
pytania odpowiedział twierdząco, dodając jednakowoż, iż zakres działania służby
polskiej ograniczony jest
do portu
gdańskiego, pojęcia terytorjum, którego
granice nie zostały jednak dotychczas

tych decyzji, nie dotyczyły istoty sporu.
Nadto Idecyzje, wydane przez Wysokiego
Komisarza z racji pełnienia przezeń funkcji o charakterze prawnym które powierzają mu traktaty, są obowiązujące tylko
w tych sprawach w jakich zwracano się
doń z prośbą o rozstrzygnięcie. Zresztą
motywy decyzji nie dotyczą równiież kwestji spornej. Co się tyczy zaś l stu, wyraża on zdaniem Trybunału, jedynie opinję
osobistą Wysokiego Komisarza, gdyż nie
skupia w sobie niezbędnych elementów
decyzji.
Trybupał
uznaje jednakowoż. że
decyzje, o których mowa, rozstrzygają
w ' sposób ostateczny niektóre sprawy,
dot:llCzące pośrednio sporu, jak np. wówczas, gdy zakazuje Polsce bezpośredniego
przyjmowania do jej wagonów pocztowych zawartości skrzynek, umocowanych
na dworcu w Gdańsku lub w pociągach.
Co

się

tyczy ograniczenia terenu

działania służby polskiej do jedynego bu-

dynku pocztowego, ktbry je) został przyznany,
Trybunał stwierdza, iż niema
o tem mowy w traktatach, które w tym
wypadku mają zastosowanie, a więc
w traktacie wersalskim, konwencji paryskiej (1920 r.) i układzie warszawskim
(1921 r.). Trybunał stwierdza również.
iż w aktach tych niema żadnych danych,
któreby uprawniały do przypuszczenia,
iż polska służba pocztowa ma być ogra·
niczona do użytku władz polskich z wy·
łączeniem publiczności.
Wobec braku
wyraźnie odmiennych postcnowień należy
uznać, że polska służba pocztowa jest
dostępna dla publiczności jako zwykła
służba pocztowy. Otóż we właściwych
tekstach znajdują się raczej dane, wskazujące, iz taka była istotnie intencja. Jednakże wobec tego, że Polska nie ma wedle brzmienia traktaków. prawa do wykonania czynności pocztowych poza granicami portu gdańskiego, jedynie publiczność na obszarze portu może ~ korzystać
ze służby polskiej.
, Wreszcie Trybunał podkreśla, że
praktyczne zastosowanie jego opinji doradczej zależy od wytyczenia granic portu
gdańskiego z punktu widzenia pocztowego, o co jednakże nie zwracano się do

który powołany jest do przestrzegania ustawodawstwa, pozwala przedsiębiorcom
to ustawadawstwo łamać
i sam je łamie w karygodny sposób.
Na poczcie do dzisiejszego dnia,
mimo istnienia ustawy o urlopach, nie
wprowadzonorodnośnej ustawy. 'Wszyscy
pracownicy państwowi otrzymują urlopy
według postanowień ustawy o służbie
cywilnej, robotnicy według ustawy o urlopach,
a poczta swoim pracownikom
urlopów nie daje.
Przedkładam więc rezolucję nast.:
.• Sejm wzywa Rząd, by pracownikom
poczt i telegrafów już na rok 1925 udziewykreślone.
lił urlopy nie niższe od przewidzianych
Motywy, dla których Trybunał dodla wszystkich innych funkcjonarjuszów
państwowych w
ustawie o służbie cy- szedł do tych wniośków, dadzą się streścić
wilnej, nieetatowym zaś w ustawie o ur- w sposób następujący:
Przedstawione dokumenty, mające
lopach z dnia 20- V 1922.
rozstrzygać
punkt sporny - są to dwie
DZIWNE KOMBINACJE.
P. premjer Grabski i p. mlDlster decyzje Wysokiego Komisarza z datami
Pracy . oświadczali niejednokrotnie. że 25 maja i 23 grudnia 1922 r., jak również
uszanują Ismejące ustawodawstwo ro- pismo, podpisane przez niego z datą
Trybunału.
botnicze i że go nie zmienią. P. min. 6 stycznia 1923 r.
Otóż sprawy, stanowiące przedmiot
Kiedroń natomiast
nie wie w czy jem
Iii •• : .. :.:: li: t.::,:" li hhi:: I:' ••!'!'..!"!','!!'!
..~,.!"l',!"!'
..'!!'!
..~.:!"l',~.:"..!!'Ii'!!'!
..!'!'!
..!'!','!!'!
..'!!'!.,!"l'
..!'!','!!'!
..'!!'!
..!'!',!"!'
..'!!'!
..!'!'!
..!'!',!'!!
..'!!'!
..!"l'
..!"!','!!'!
..'!!'!
..!"l',!'!!
..'!!'!
..!'!'!
..!'!'.
imieniu oświadcza, że to ustawodawstwo
trzeba zmienić. W tem samem położe
niu jesteśmy odnośnie do poszczególnych
stronnictw. P. senator Buzek w rozumny
i uczciwy sposób mówi. że nie wolno
z:miemac istniejącego
ustawodawstwa
ochronnego, a kolega jego klubowy pan
Na niedzielę 10 b. m. zorganizował strejkujących n p.' lekarzy, a robotników.
Szydłowski twierdzi, że je trzeba zmienić.
sekretarjat związku zawodowego włók Bezrobocie można zwalczyć przez podNASZE POSTULATY i NASZA
niarzy w Zgierzu wiec bezrobotnych. na niesienie stopy życiowej klasy pracująNIEUFNO~\.:.
Kończę i powtarzam: naszym po- którym miał przemawiać jeden z towa- cej. W por@wnaniu z robotnikami Amestulatem w tej chwili jest przeprowadze- rzyszy posłów. W sobotę zawiadomiła ryki. Anglji, a nawet Francji, polski ronie reformy rolnej, upaństwowienie ko- tow. Kłuszyńska p. Dorosza, zastępcę botnik żyje na niesłychanie niskim popalń, przeprowadzenie kontroli nad pro- starosty, że poseł nie będzie przemawiał ziomie, w głodzie i nędzy ostatecznej.
dukcją, zmiana polityki taryfowej i zniżenie i prosiła o pozwolenie odbycia wiecu Silna organizacja da siłę klasie robotni.
z innym referentem. P. Dorosz zgodził czej do walki z takim rządem, który
stopy procentowej.
Zdajemy sobie sprawę, że pan, pa- się, rozumiejąc, że bezrobotnych nie na- kosztem zdrowia robotników napycha
nie ministrze, tego nie przeprowadzi. Nie leży drażnić gdyż to sprawa zbyt poważna. kieszenie kapitalistów.
Zdobyczy sp 0chcemy zgłaszać wniosku skreślenia po' Tow. KI. wniosła podanie o pozwolenie łecznych bronić będzie proletarjat wszelborów, niech je pan bierze w . całości, na wiec, oddała to wezwanie referentowi kim i siłami. Oklaskami dziękowano tow.
ale imieniem mego Klubu, imieniem PPS, i otrzymała zapewnienie, że wiec może Holcgreberowi za świetne przemówienie.
imieniem pół miljona zorganizowanych się odbyć.
Podczas referatu "pełnił służbę"
W nied'lielę. kiedy tow. Holcgreber pod oknami przodownik Rowiński w asyzawodowo robotników oświadczam, że
do tej polityki. którą prowadzi Min. Prze- i tow. Kłuszyńska pojechali do Zgierza, stencji policjantów. Nie pozwolono namysłu i Handlu, zaufania nie mamy, zastali kilkunastu policjantów z przodow- wet kobietom z dziećmi na rękach stać
i jeżeli to jest prawdą, co pan tu nie- nikiem Rowińskim przed lokalem związku. pod oknami lokalu. Policjanci starali
jednokrotnie powtarza, że pan tak samo P. Rowiński oświadczył, że wiec się nie się wywołać zamieszanie. żeby ropędzić
się liczy z głosem robotników, jak i przemy- odbędzie, bo otrzymał rozkaz od Ko- wiecujący~h.
.
słowców, to sądzę, że to oświadczenie mendanta p o I i c j i powiatowej, Tow.
Na wIecu uchwalono rezolUCję od~zybędzie powodem, że pan wyciągnie z niego Kłuszyńska zapewniła, że starostwo dało taną przez tow. Grodzickę z wezwamem
konsekwencję.
(Głosy na lewicy: Do pozwolenie. To tak zirytowało p. przo· do samorządowych i rządowych o podownika, że zaczął rzucac się, krzyczeć. moc dla bez~obo.tnych.
dymisji. Oklaski).
.
.
Bardzo prędko przywołała go tow. Kłu
W pomedzlałek II-go mterwemoszyńska do porządku.
wała tow. Kłuszyńska u wojewody w spraUstąpienie
Policja zaczęła rozpędzać zbierają wie zakazanego wiecu w Zgierzu, zaMinister Przemysłu i Handlu p. Jó- cych się uczestników wiecu. Ostatecznie chowania się policji, i przodownika Rozef Kiedroń zgłosił podanie o dymisję. w lokalu związku, zatłoczonym do niewińskiego.
Premjer p. Wt Grabski przedstawił możliwości, przemawiał tow. Hol~greber,
Wiec;zorem odbyło się zebranie Klubu
tę dymisję p. Prezydentowi Rzeczypospo- Kłuszyńska, Mączyński, piętnując niesły
Ko~iet pracującyc~ przy licznym ud~iale
litej z przychylną opinją, wysuwając na chane wprost postępowanie policji, prokobIet.
Pr7:emaw\ała tow. Kłuszynska
stanowlsko . Min. Przemysłu i Handlu wokujące w najwyższym stopniu bezo znaczeniu Klubów i tow. Holgreber
kandydaturę p. Cz. Klarnera, WIce-mI- robotnych.
o udziale kobiet w życiu politycznym.
nistra Skarbu.
Tow. Holcgreber w dłuższym, glun- Klub Kobiet w Zgierzu ma wszelkie szanse
Jak się dowiadujemy, p. Kiedroń, townym referacie mówił o położeniu gos·
zgodnie ze swą zapowiedzią podczas podarczem kraju i klasy pracującej, wy- r~z~oju ~ ~oże .spełnić ~ielką rolę w
ostatniego swego przemówienia na plenum kazując"jak rząd stosuje różne miary do uswladomlemu koblet w Zglerzu.
Sejmu, będzie "pracował na chleb" .....•.................•........•..•...............•................•.:i .............. J.: ••••.•.•.. 1" •••• 1••• :: •• u:::i:: UI.i:' ••
w przemyśle, mianowicie jako delegat
Związku przemysłu górnośląskiego. czyli
przysięgły obrońca kapitału niemieckiego.
W kołach przemysłowych zapewmają, że stanowisko to daje
chleb
bardzo suty. Wymieniają pensję roczną
Przed rokiem na stanowisko za- sięcy złotych, aby otrzymać skromne,
125.000 zł. Na otarcie łez ministerjalnych
stępcy
inspektora szkolnego m. Łodzi składające się z dwu ch pokoi i kuchni.
- starczy.
Cała. bardzo zresztą prosta, .. zagad. z.ostał wyznaczony niejaki p. Antoni Za- Nowomianowany urzędnik poradził sobie
w inny sposób.
kei" polityki p. Kiedronia jako ministra krzewski.
Korzystając. że brat jego jest naWiadomo,
że
w
Łodzi
o
mieszkania
handlu znajduje w fa '~cie powyższym
czelnikiem
Wydziału
Samorządowego
bardzo
trudno
i
trzeba
zapłacić
parę
t
y:znakomite wyjaśnienie.
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Wiec bezrobo n,ch CI) Zgierzu
pod bagnetami policyjnymi.

................................................................

ministra handlu.

Jak "rekwirują" sobie' mieszkania
inspektorzy szkolni w Łodzi.

w Województwie Łódzkiem i że wobec
tego ze strony magistratu nie napotka na
przeszkody, p. Zakrzewski postanowił
uszczuplić lokal, zajmowany przez publiczną szkołę powszeehną Nr. 32 przy
ul. Przejazd 87 i w tym celu część dzieci
przeniósł na godziny popołudniowe (co
sprzeciwia się elementarnym zasadom
pedagogiki), pozbawił szkołę sali rekreacyjnej i korytarza, i "zarekwirowaną"
takim sposobem część lokalu szkolnego
przeznaczył sobie na prywatne mieszkanie dość zresztą obszerne; bo czteropokojowe, (oprócz kuchni i przedpokoju).
Jakkolwiek opieka szkolna przeciwko podobnemu "rekwirowaniu" lokalu
szkolnego w dniu 18 stycznia zaprotestowała i protes.t swój skierowała do kuratorjum · Okręgu Szkolnego, ale jak dotychczas, protest nie odniósł n..ajmniejszego skutku.
Apelujemy do kuratorjum z prośb_,
by poleciło wyżej wymienionym funkcjonarjuszom Inspektoratu Szkolnego m.
Łodzi jak naj prędzej wyprowadzić się
z .nieprawnie zajmowanych lokali i tym
sposobem przywrócić szkołom stan posiadania, co jak wiadomo, byłoby bardzo
pożądanem z punktu widzenia prawa i pedagogiki.
Vester.

,~Rozwój" się

cieszy...

Chicagowski .. Dziennik Ludowy" przestał wychodzić.

Wychodzący od lat 19 w Chicago
.. Dziennik Ludowy", organ Związku So-

cjalistów Polskich w Stanach Zjednoczonych, przestał wychodzić. Bezpośrednim
powodem tego było bankructwo Polskiej
Ludowej Spółki Wydawniczej w Chicago.
Dalszym powodem, jak - przyznaje redakcja - to, iż olbrzymia część robotników polskich na wychodźtwie czyta
prasę burżuazyjną, miast popierać swe
pismo robotnicze.
Wydawnictwo
.. Dziennika Ludowego", który przez tak wiele lat stał na
straży interesów
robotnika polskiego
w Stanach Zjednoczonych, żywi nadzieję,
IZ w najbliższych tygodniach uda się
czynnikom demokratycznym wychodżtwa
.. Dziennik Ludowy" znowu powołać do
życia.
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Z powodu tego zawieszenia .. Dziennika Ludowego" wyraża wielką radość
łódzki "Rozwój", stały unterlejborgan
dorożkarzy naszego grodu. Pan Tadeusz
Czajewski skacze z radości, że pismo
polskich socjalistów w Ameryce przestało wyehodzić, i że jego własny dziennik "Rozwój" wychodzi. Pan Czajewski
śpiewa nawet: .. co złe. to w gruzy się
rozleci, co dobre, wiecznie będzie żyć".
Głową konia dorożkarskiego wykombi.
nował, że złem jest .. Dziennik Ludowy".
a dobrem - .. Rozwój".
Pan Tadeusz
Czajewski me chce tylko powiedzieć,
dlaczego jego "Rozwój" jeszcze żyje.
Otóż chcemy wyręczyć pana Czajewskiego.
..Dziennik Ludowy" przestał wychodzić, albowiem zabrakło mu pienię
Qzy. ..Rozwojowi" pana Czajewskiego
gotówki nie brakło. Pan Czajewski umiał
sobie radzić. Pan Czajewski zbierał pieniądze na dar narodowy i na plebiscyt
górnośląski i do dziś nie wyliczył się
z tych sum zebranych. A wiadomo, że
pan Czajewski płacił tymi darami swoim
zecerom pensje. a nawet pykrywał z nich
koszta budowy swego domu. Dlatego
"Rozwój" jeszcze wychodzi i dlatego sam
pan Czajewski nie będzie mógł prawdo\ podobnie wkrótce wychodzić, a.lbow!em
rychło sąd go poprosi, aby sobIe USIadł
i... posiedział parę miesięcy lub latek.
Przecież przed paru dniami ustaliliśmy
sądownie. że sędzia śledczy prowadzi
przeciw panu Czajewskiemu śledztwo
karne o to wychodzenie .. Rozwoju" za
pieniądze, złożone na cele narodowe.
O tem pan Czajewski i jego kryminalni
współpracownicy nie wspominają. A szko·
da. Pan Czajewski powinien się nad tą
swoją sprawą zastanawiać i przypominać
sobie, że ta zwrotka "Czerwonego Sztandaru", którą zanucił z okazji zawieszenia
Dziennika Ludowego", zaczyna się od
;łów:
... choć slare, łotry nocy dzieci,
nawiązać chcą starganą nić, Pan Czajewski stargał OlC uczciwości i dlatego "Rozwój" może jeszcze
wychodzić. Zaś socjalistyczny .. Dziennik
Ludowy" nie kradł darów narodowych
i nie był dzieckiem nocy. "Dziennik
Ludowy" powstanie i będzie wychodził
Pan Czaj ew ski zaś będzie musiał
siedzieć i także kiedyś wyjdzie. bowiem
wyroki sądów polskich są zawsze ła
godniejsze, niż sądy historji, które są

nadal.

wieczne.
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Estońscy

"iedzynarodowa Konferencja
Pracy.,
I

towarzysze 'w Łodzi.

Ubiegłej soboty bawiła w Łodzi część
delegacji parlamentu estońskiego do sejmu
polskiegoi do której należeli trzej nasi towarzysu: minister Ast, dr. Rej, były prezydent konstytuanty i znany przywódca
socjalistów estońskich Martna. Do Łodzi
przyjechali tylko tow. Ast i Rej. Szanownych gości powitali na dworcu imieniem
P. ~. S. tow. senator dr. Kopciński, inż.
Holcgreber i radny Kałużyński. Towarzysze estońscy, wysiadłszy z wagonu, przywitali się najpierw z naszymi"towarzyszami,
a potem dopitro z rrpre1f~t:.cją rządu
i miasta.
O godz. 6 wieczorem przyjmował
O. K. R. naszych towarzyszy estońskich
w domu tow. Marjanostwa Andrzejaków.
W przyjęciu wzięli udział: przewodniczący
O. K. R-u tow. dr. Wei.,berg, sen. dr.
Kopciński, radny RapaIski, Edward Andrzej.k
z żoną, mec. Kempner i Holcgreber, a z N.
P. P. tow. Kuk.

I

Towarzysze nasi informowali' gości
o stosunkach gospodarczych w t",odzi, a
tow. minister Ast udzielił naszym towarzy~
szom wiadomości o gospodarczych i politycznych stosunkach swego kraju.
Na prośbę naszą zobowiązał się tow.
minister Ast przybyć do Łodzi specjalnie
na wiec. Słanie się to po kongn'sie P.P.S.
we Lwowie, na którym tow. Ast będzie

repruentował estońską partję socjalistyczną.

Nr. 21 (501)

. Międzynarodowa Konferencja Pracy,
która .ię rozpoczęła w dniu 19 maja,
zajmie się następuj,cemi sprawami: 1)
sprawą zarz,dzeń, maj,cych na celu zapobi.eganie nieszczęiliwym wypadkom,
2) drugie czytanie i definitywne uchwały
w spraw. następ. trzech projektów, p,zyjętych przez konferencję w pit"rwszym
czytaniu w r. 1924; a) jednakowe traktowanie robotników krajowych i zagranicznych w zakre.ie ubezpieczeń od nieuczęiliwych wypadków, b) zaprowadzenie tygodniowego 24-godzinnego spoczynku w hutach szklanych, c) praca nocna
w piekarniach.

usuną.: go od wszelkiego udziału w pracach grupy. Rossoni wystąpił z protestem przeciwko tej decyzji, zapowiadając, .
iż O ile ostracyzm będzie utrzymany.
złoty na plenum konferencli szczegółowe
wyjaśnienia.
Zape\\ 1l1ają, iż delegacja '
włoska otrzymała od Mussoliniego instrukcje, aby solidaryzowała się z Rossonim.
i W razie . potrzeby manifestacyjnie opuściła konferencję pracy.
.
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Minister Ast, żegnając się z naszymi
towarzyszami prosił, aby z nim razem odW tym tygodniu wyjechała delqacji$!
śpiewali naszą pieśń "Czerwony Sztandar",
Mill. Be•••• pr.ewedniczac)'m.
pol.ka na VU międzynarodow, konf.~
którą znl, i uważa za
najpicknitjsz~
Po otwarciu konferencji pracy, przy rencję pracy, która 19 bm. rozpocznie
pieśń bojową socjalistycznego proletarjatu. postawreniu kandydatury min. Benesza na się'w Genewie. Do dele.acji należę: miprzewodniczącego
konferencji, minister niater pracy i opieki społecznej Franci.
S O k a l oświadczył, że popiera gorąco szek Sokal, dyrektor departamentu ubezImieniem O. K. R. składamy tow. kandydaturę p. Benesza, gdyż p. Benesz pieczeń społecznych dr,Stani.ław JurkieW Wybił:1y sposób spółpracował w dziele, wicz, k •. poseł Alekaander W ó~icki, poAndrzejakowej podziękowanie za' tak miłe zmierzającem do konsolidacji pokoju świa- seł tow. Broaiaław Zi...i,cki, pO,.et
przyjęcie naszych gości.
towego.
Ludwik Wa.zkiewiez oraź naczelnik wyPo pru mówieniu min. Sokala za kan- działu ubezpieczeń społecznych dr. Herdydaturą Benesza wypowiedzieli się jesz- man Horowic jako rzeczoznawca. Do
cze przedstawiciele robotników i praco- delegacji pracodawców należą prof. Stadawców.
Min. Benesz został jedno- ni.ław Jan Okólald, inż. Edm. Trepka,
głośnie wybrany przewodnicz~cym konfe- poaeł na Sejm oraz p. Mieczy.ław Ja.
rencji.
atrzębowaki jako rzeczoznawca. Do dele.Międzynarodowa Konferencja Pracy gacji robotniczej wchodz, poseł Leon Leś
wybrała na wiceprzewodniczących: Bello niewski i t. A.drzej Teller, redaktor .. Meta.
Następnie eocjaliści stwierdzają. że Codesido (Chili), Tsaut (Szwajcarja), Poul- lowca Ił. Wobec wyjndu dyrektora dew sej~ie byli jed~nymi! k~ó~~y gło.owa.li tona (Anglja( i de Altes (Hiszpanja), prze- p~rtamentu ubez~iec~eń.społecznyc~ miprzeciwko eta~owl obJęzeDla I przytaczają wodniczącego grupy rządowej.
nlsterstwa pracy I oplelCl społecznej dra
tekst deklaracJi, złożonej w imieniu klubu
Stanisła~a Jurkiewicza do Genewy za_o
socjalistycznelo przez tow. Zakazowa.
Przeciwko ohecnoici faszySty.
stępować go będzie w charakterze kieW deklaracji tej socjaliści potępiają
Grupa robotnicza Międzynarodowej rownika departamentu dr.. Adamczak,.
wszelkie metody gwałtu, a jedyn, drogę Konferencji Pracy zaprotestowała prze- naczelnik wydziału tegoż departamentu.
do powrotu stosunków normalnych wi- ciwko obecności delegata robotników wło-I Ministra Sokala zastępować będzie wicedzą w ~systematycznej inicjatywie do skich, faszysty Rossoni'ego 1 postanowIła minister Jankowski.
zaspokojenia dążności politycznych i interesów ekonomicznych ludności". Socjaliści wzywają rząd, aby zachował zimną
krew i przedsięwziął wszelkie środki niezbędne, aby elementy nieodpowiedzialne
pod wpływem rozbudzonych namiętności
nie były w możności naruszyć bezpieprzyłączenie
czeństwa, zagwarantowanego
prawem,
oraz swobód obywateli bułgarskich.
Mocarstwa przeciw tej koncepcji.
W końcu memorjał zwraca się do
Prasa donosi z Rzymu, że w tam- wyjątkowo poważne naruszenie traktatów
pattji, należących do Międzynarodówki,
a?y podniosły ~wój g~o. protestu prze- tejszych dobrze poinformowanych kołach Niemcy zyskałyby poważną ilość mie CIW~~ bc:»lszewlz~~wl, a ta~że z~yt~iemu zapewniają, że rząd Rzeszy miał w osta- szkańców, oraz terytorjum, równające się
obcląz~nlU ~ułgarJI zob.owlązaDlaml re- tnim czasie poinformować sojuszników, połowie strat poniesionych w Alzacji
paracYJneml, tworząceml grunt podatny iż byłby skłonny przyjąć gwarancję i Lotaryngji, na G. SJ~sku i w Szlezwigu.
dla wpływów niszczycielskich Moskwy. w sprawie granicy wschodniej Rzeszy Pozatem urzeczywistniłoby się ich ma............................................................... . pod warunkiem, że mocarstwa zachodnie nenie, aby posunąć się do centrum Europy
zezwolą na przyłączenie Austrji do Rze~ i rzucić nareszcie wzrok na to, jak się
szy. "Petit Parisien\' uważa, że wiado- otwierają drzwi na wschód przez morze
Dłużni[y
mość ta jest sondowaniem opinji ze strony Czarne do Konstantynopola, ku morzu
W związku z notę Białego Domu Niemiec, dążących do porozumienia so- Sródziemnemu i Adrjatykowi i Włochom.
do dłużników Stano w Zjednoczonych juszników. Kalkulacje te są zdaniem Austrja dostarczyłaby Niemcom rezerw
ogłoszona została następująca lista dłu dziennika równie próżne, jak i poprze- w ludziach i olbrzymich bogactw, wresz~
gów włącznie z procentami do dnia 31 dnie. Benesz i Skrzyń ski są zbyt prze- cie drogi żeglużnej Dunajem, dającej' wywidującymi, aby ich nie wykryli. - Francja lot ekonomiczny na całe Bałkany. Dzien-·
grudnia 1924 r.:
oraz sojusznicy są jednakowo zdecydo- nik zaznacza nakoniec, że rozstrzygnię
Francja 4,137,224,354 dol., Włochy wani zapewnić poszanowanie traktatów cie problematu Austrji nie leży w przy2,097,347,121 dol" Belgja 471.823,713 dol., oraz utrzymać wszystkie granice w tym łączeniu Austrji do Niemiec, lecz w jej
Poleka 178,559,999 dol., Czechosłowacja stanie, w jakim zostały one ustalone. podniesieniu finansowem i rozwoju eko166,523,439 dol., Jugosławja 64,139,050
Dziennik stwierdza, że ewentualne przy -\ nomicznym, czem w najbliższym miesiącu
dol., Rumunja 45,605,447 dol., Grecja łl\czenie Austrji do Niemiec stanowiłoby zajmą się Benesz i Liga narodów.
17,250,000 dol., Łotwa 6,389,092 doL,
Finlandja spłaciła już swój dług w wysokości 8,555,000 dol.
Cza. odnowić przenulIleratę za miesiąc maj!
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~O[iDlii[i ~ołlamy IUH[iW ~omIDi!tom.
Bułgarska part ja socjalistyczna wrę·
czyła Międzynarodówce memorjał o .y-

tuacji obecnej w Bułgarji i o stanowisku
partji wobec ostatnich wypadków. Memorjal wskazuje na początku ciężkie
p o ł o ż e n i e B u ł g a r j i jako kraj u
zwyciężonego w woj n i e i przedmiotu
wpływów zewnętrznych zarówno ze strony
Moskwy, jak innych krajów sąsiednich.
Socjaliści bułgarscy swego czasu ostro
zwalczali rządy Stambulińskiego, o których
i obecnie wyrażają się nadzwyczaj nieprzychylnie i ujemnie. Ale niemniej potępiają oni rządy Cankowa, które .przekształciły
się w
dyktaturę
gwałtu
i w reakcję polityczną i ekonomiczną".
W Bułgarji - głosi memorjał - "rozpoczęła się walka między clwiema niebezpiecznemi mocami dyktaturą
z góry i anarchj_ z dołu".
Anarchja z dołu podtrzymywana
t. zw. "wspólnym frontem" komunistów
i części agrarjuszów, czerpie poparcie
materjalne 011 rzędu sowieckiego. Ogólna
atmosfera niepokoju pogarszała się jeszcze dzięki obecności licznych uciek.inierów
z Macedonji, Tracji i Dobrudży. Anarchja
ujawniła się w napadach rozbójniczych
morderstwach i zamachach nieludzkich.
Dalej memorjał w ostrych słowach
potępia ostatnie zamachy w katedrze sofijskiej, na króla i stwierdza, że winowajców tych tragedyj szukać należy
w "zbrodniczej fali niszczenia, idącej
z ośrodka moskiewskiego". Socjaliści
protestują
przeciwko zrzucaniu całej
odpowiedzialności za zło, trapiące Bułgarję
na rząc;l bułgarski. ,,~y, znający objektywnie stan rzeczy w kraju, wiemy
zupełni. dokładnie, .dzie kończy się
rząd, li zaczyna się bezspornie wina
wszyał'kich
agentów
holszewickich".

I

Niemcy gwarantują granicę Polski
za

Austrji.

I
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ZYGMUNT P.

Krwawadola
(Nowelka na tle życia robotniczej rodziny łódzkiej).
(Autentyczne).
W izbie głucha pustka, jeno w ko-'
minie wiatr hula, a świerszcz Świerka w
ścianie drewniaka.
- Mamo! - cicho wyszeptał mały
Jasiek, jedyny skarb i pociecha matki rezerwistki, leżący na barłogu i trzęsący
się z zimna i głodu.
Mamo, jeść! coraz cichszy szeI;>t do:
chodzi i powoli głos zamiera w pIerSI
biedaka.
Matki niema; od kilku godzin poszła za kęsem chleba. Dokąd? O! nie
pytajcie! Serce się krwawi na wspomnienie o tem. Ze wstydu twarz się krwią
zalewa.
Poszła na ... ulic.ę, by sprzedawać swe
1:iało.

"'''i.... Iii "I .. i'"'''''' hii •• ': h' ....iii ... al •• iii ........., ..... ..

"Ladacznica, prostytutka!" wyrwie mieńc'a; z pod kruczych brwi strzelały
z głębi waszych piersi.
czarne błyszczące oczy.
O nie! nie! nie sądźcie jej tak źle.
Jasiul Jasiu! wyszeptała złamanym
Nie potępiajcie.
od bólu głosem, mój skarbie naj droższy,
Nie potępiajcie jej.
mateczka przyniosła ci chlebal
Ze poszła na ulicę sprzedawać swe
Jasiek nie poruszył się, nie powitał
ciało-to wasza wina.
uśmiechem.
Niepokój ogarnął nieszczęsną; bły
Sromota jej niech spadnie na głowy
tych, którzy byli sprawcami głodowych skawicznym ruchem ręki porwała dziecię,
demonstracyj rezerwistek, razów, 'zada- przycis~ęła do łona. W izbie rozległo
wanych w ich nagie piersi przez pałka się krótkie, straszne, spazmatyczne łka
nie i głuchy .ięk wyrwał się z piersi i ...
rzy okupanta.
Przed sądem historji Ci .moralni" zamilkł.
Jasiek nie żył. Nie żyła ostatnia
panowie i panie odpowiedzą za jej występek przeciwko urzędowej moralności. osłoda jej życia. Ciosu tego nie zniosło
serce~ kochającej matki i ... pękło z bólu.
Świt ujrzał nieszczęśliwą, leżącą bez
Bezsilny Jasiek opadł na garsc prze- ducha z syneczkiem u łona przed porgniłej słomy i zasnął... snem wiecznym. tretem mężczyzny.
Do rzędu mogiłek ,:naszych miluTo jej mąż; w ostatniej chwili ży -:la
sińskif:h" na cmentarzu zarzewskim przy- błagała go o przebaczenie.. Czyż je obędzie jeszcze jedna: mogiłka Jasia.
trzyma? ..
Późno w noc zgrzytnął klucz w zamku. Do lLby na poddaszu wsuTlp.ła się
szczup ła a kształtna postać kobieca i,
Noc mroźna i ciemna. W okopie
zapaliwszy świecę, zbliżyła się do dziecka. na rubieży Polski stoi żołnierz z bronią
Eyła młoda, o twarzy bladej lecz .w r~ku. Stoi na posterunku, choć mróz
pięknej, na której znać było ślady ru~ I skrzy się i głód do-kucza.
się głos

Może Moskal? Niel bo choć go·
zdobi znak i mundur rosyjski, jednak pod
tym szynelem bije serce robotnika polskiego, kochającego swą polską ziemię,.
zrządzeniem losu zagnanego w szeregi,
moskiewskie na kresy Rzeczypospolitej.
Świst kul karabinowych ustał; głu
chy pomruk armat cichł, widocznie i te
śpiżowe przyjaciółki żołnierza na pozycji
kładły się na spoczynek. Błoga cisza
zalegała pola. Zdradziecka cisza. Zoł
nierz na placu boju zna ją, wie, że mu
ona wróży bliską walkę na śmierć i życie ..
"Moskiewski" żołnierz nie potrzebował długo czekać.

Po pewnym czasie dał się słyszeć
szmer tajemniczy i... z tysięcy piersi wyrwał się potężny, szarpiący wnętrze duszy,
okrzyk: Niech żyje Niepodległa Polskat
Śmierć Moskwie!
Równocześnie ' jak lawina spadły
szeregi piłsudczyków na rosyjskie okopy.
Naszego żołnierza na dżwięk tego
głosu przebiegły dreszcze niezrozumiałe,
głos zamarł w piersi, broń wy padła z.
dłoni.

Tak, to nie sen; rzecz o Niepodleo Polsce, o której marzył po bez-

głości,
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munalna,. samorządowa w Łodzi, nie uzna-I zydanta'odczytamdalsze ustępy, choć wiem, Wojewódzki, że tragiczna śmierć
wała.Zwlązków zawodowych. Takie sto-liż nie są one zbyt smaczne dla większoścI dyrektora gazowni Nelkenbauma
s~nkl ~ogły pano~ać w. Ba~u, lub Tur- R a d y . .
. '
była w ścisłym związku z wymóklestame za czasow .Mlkoła~a 11 -: lecz
"O~nośllle do ustalony.ch .luz warun· wianiem mu pracy. Za dwadzieścia
ną~dy w Po~sc~, ktora zah~za Się. ' ~o kow proJektowanego.upr~wnle.n1~ rząd~w~- siedem lat pracy na terenie gazowni,
panstw europejskich. I skutek Jest taki, ze go dla nowo powstającej społkl akcYJneJ, bez emerytury, miał ' być wyrzucony na
ty~ .nędzarzom -:ro~otnikom, którzy nie do. której mają wejść przedewszy.stkiem bruk. Ludzi, którzy po kilkanaście lat
maJ.ąs~?dków. ~o zycla; . przy budowie ka- akCJonarJusze towarzystwa 188? r. . mm~ster- _,racowali w Magistracie wyrzucacie na
na~tzac!, . placlcle ~aledwre 3 zł. 20 groszy Siw? spra~ ~ewnętrznych, ople~aJ.ąc Się ~a bruk jak niepotrzebny łachman. To są
dZlen,!Ie I to rohotn!ko,!, sezonowym, którzy znajdującej Się w aktach w ministerstWie rzeczy ohydne! To są rzeczy wołające
pracują t~lko 8 mleslęc~ w roku. Jest to robót publicznych . opinji rzeczoznawców, o pomstę do Boga! Tak nie wolno
wyzy~k ~~esłychany. Nie ,wo~no bud.ować powołanY,ch I?r~~~ ~agistrat m. ~odzi i na traktować ludzi pracy na t'erenie samokanahzac)1 krwa~ym potem l t.ak ~Iesły- załąc~oneJ op!njl mz, OpęC~owsklego, w.y' rządu miejskiego. Nie wolno przyjmoc~a.nym wyzy:sklem ~la~y .rob?tnt~zej! Ta- danej na pr~s~ę , teglJż ma~lstratu zauw~za, wac analfabetów, którzy nie mają żad
klej płacy me znajdziecIe nigdZIe, chyba · że organa mIejskie w ŁodZI w pertraktaCjach nych kwalifikacji lecz jedynie paszport
w najgorszej kategorji przemysłowców. Tu z tow. 1886 r., wzglęenie Z organizatorami partyjny N, P. R. lub Ch. D.
je&t płaca, .kt~ra .rohotnikowi z ro~ziną ~!e no.wej spółki akcyj.nej, nie uzyskały ~la
Znam wypadki, że urzędl1ika~ wypozwala. iyc I me pozw~la umrzec. Otoz, m 1 ~ s t a w s z e l kiC h t Yc h w a ~ U n k o,!, r dala się z pracy pod pozorem redukcji,
}a~ko!wlek .m~my zau.fame do n~czelnego ktore uznane zostały za konIeczni e a kiedy ll1l drugi dzień zapisał się do
m.zyn.ler~, ze l~ko dZIelny techmk, facho. przez wspomnianych rzcczoznaw- N. P. R. lub Ch. D. zostal z powrotem
~IeC l .klerOwntk robót sprosta zadaniu, to ców. Korzyści przeto, jakie m. Łódżprzyjęty.
(Głosy! gdzie, kiedy?)
To
jednakze, ten system zaprowadzony I pod otrzyma przez rozwiązanie dotych- miało miejsce w warsztatach mechanicztrzy~ywany pr~ez niego zwalcza~y i pro- czasowej umowy z towa~zystwem nych.
Takie postępowanie każdemu
testuje~ny przecIwko tego rodzaju postę· 1886 r. oraz przez zawarcie umowy oczy otwiera i przekonywa, iż nie przypowamu ~ .st?sunku do robotników i ich z n o w ą ,s pół k ą a k C Yj n ą, k t ó r a .z a śliście do Rady Miejskiej po to, aby
przedstawIcIeh.
z ~ O d ą m I a s t a o t r z y. m a ł a u p r ~ w nI e- prowadzić gospodarkę miasta ' w myśl
n I e r z ą d o W e, w s k u t,e k t e g o, n 1 e .m 0- ogólnego dobra mieszkańców, lecz jedyElektryczne machinacje Magistratu g ą b Yć u w a. ż a n ~ .z a o s I ą g n l ę t e nie swoje partyjne inter.esy przez czas
.
Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na w w y s t a r C z a Pl c e) m l e r z e. Zreszta sa- który macie prawo rządzie. Widae, iż '
jedną sprawę, która dotyczy gospodarki m~ ministerstwo. r?bót publicznych w piś- robicie to z wielIcim pośpiechem, nie
miejskiej - na sprawę, która w roku bie- mle swem do mtnlsterstwa spraw wewnę- oglądając się na nikogo aby tylko jakżącym przeszła głośnym echem nietylko trzn'ych z dnia 27-go września r. ub. nr. najwięcej wykorzystać nadarzającą się
w mieście naszem, ale w całej Polsce, t. j. 784-24 E stwierdza wprawdzie, iż warunki okazję.
na sprawę elektrowni. , Proszę panów, uprawnienia. rządowego . są korzystni~jsze
Robotnicy poznali obłudę
w roku 1924 r. rzadząca większość Rady dla m. ŁodZI od warunkow dotyczącej uN PR' Ch D
Miejskiej dała jaskrawe świadectwo, jak mowy miasto z tow 1886 r. dodaje jednak
' .• • . I
'.'
.
szanuje majątek miejski. Przez powzięcie zarazem, że niektóre z tych warunków
. ~le nle~ługo . panOWIe .czas przYł"
uchwały oddania elektrowni kapitalistom pozostawiają wiele do życzenia'" d~Ie, ze to SIę s~onczy. Ogoł ~obotm
~iemiecko-rosYlskim daliście dowód, jakimi
Otoż i Ministerstwo kładzie wielki kow przekonał Się o tego rodzajU wa~esteście obrońcami klasy robotniczej i ma- nacisk na głos Generalnej Prokuratorji, i to szej polityce, prz~konali si.ę robotnicy
jątku miejskiego. Nie mam zamiaru dziś pominęliście.
Orzeczenie Ministerstwa na Pom.orzu, . gdZIe . stronmct~a wasze
powtarzać tych argumentów j motywy, które Spraw Wewnętrznych jest jawnym aktem były mepodzIeJ.nym~ panam~. tam.tego
przytaczaliśmy w czasie dyskusJ'i nad umową oskarżenia przeciw Radzie i Magistratowi, terem~. Ten nac~onaIIzm;.sz~wmIzm }' anże zlekceważył majątek miejski. W końcu tysemltyzm, ktory był I Jc: st waszem
I
z.. nową spó ką akcyjną Elektrowni. Dąży- tego listu Ministerstwo zrzuca z siebie pro.gram. em, st. rawą duchową I pokarmem,
ltsmy do tego, aby rada miejska wobec
ł
historji naszego miasta nie spotkała się odpowiedzialpość, umywa ręce od wszyst- staJ~ SIę truclz~ą . was~ego w asnego ~rz zarzutem roztrwonienia lub uszczuplenia kiego, wobec zapadłej decyzji Ministerst\\<a ~amzmu. ~rz~Jdzle meza.~ługo c~wIJa,
majątku miejskiego przez świadome lub nie- Przem. i Handlu, które zlekceważyłQ głos ze przestamecle krzy~dzI~ to miasto,
Świadome działanie.
Generalnej Prokuratorji i pozwoliło zwołać a do ste~u gosl?odark~ miasta zo~taną
Znana jest panom różnica zdań WŚród walne zebranie akcjonarjuszy Tow. 1886 r. po~ołam nOWI ludZIe.
(OklaskI na
k'
w
Warszawie,
czem
stworzyło
precedens
leWICY)·
szero lego ogółu społeczeństwa a nawet
................................................................ .
wśród czynników rządowych ce do tytułu prawny i jak również wobec przy;ęcia
ł
własności Elektrowni. Aby uniknąć jakiego- uchwały przez Radę w dniu 30 paździer'
aJą Jmogą
kolwiek zarzutu z czyjejkolwiek strony, nika 1924 r.
Ludzie dobrotliwi, a przewazme
domagaliśmy się zwrócenia do Generalnej
Proszę panów, to jesł jeszcze jeden
Pro~uratorji, ' aby ta, jako naj wyższa strażni- dowód, iż broniąc nie względów partyjnych, radni z miejskiej większości rządzącej
~a Interesów Państwa wydała swój sąd lecz tylko majątku miejskiego, mieliśmy opowiądają, że nasz magistrat uchwalił:
I) wyasygnować firmie budowlanej
1 orzekła, czy Tow. Elektrycz. Oświetlenia rację. Wyście przegłosowali nas, lecz cała
1886 r. jest prawym właścicielem Elektrowni zdrowa opinja społecz a, nietylko w Łodzi, "FoJkierski, Sunderland, Lisowski i Bednarczyk" 80,000 zł. na zapoczątkowanie
,czy też majątek ten podlega Komisji Likwi- lecz w kraju je~tlpo naszej stronie.
dacyjnej.
Przyjeliście jednomyślnie tę
Dziś tą sprawą I nieł-ylko ta garstka wszczęcia robót, związanych z budową
uch wałę, lecz widać, iż był to tylko po- radnych, która spuszczonymi głowami gło domów dla mieszkańców m. Łodzi;
2) wyasygnowac 160,000 złotych na
zór waszej slczerości, gdyż uchwałę Rady sowała za oddaniem majątku miejskiego
w tym względzie magistrat do dnia dZl- zagranicznym kapitalistom, ale cała opinja wszczęcie robót, związanych z budową
siejszego me wykonał. Co gorsza, zawie- publiczna jest poruszona i patrzy na to co domów dla mieszkańcow m. Łodzi;
3) wyasygnować 320,000 na prace
rając umowę, stworzyliście wszystko, aby robicie.
związane
z budową domów <Ua miemiasto nie otrzymało udziału z całkowitego
Partyjne
rugi
!4agistratu.
szkańców
m.
Łodzi i
majątku Łódzk. Oddżiału Tow. 1886 r., lecz
Kończąc,
chciałbym
zwrócić
uwagę
4)
odmówić
tej spółce subwencji
tylko z pewnej części. Upozorowaliście to
różnemi względami, w rezultacie czego, na sprawy personalne. Ograniczony i na budowę domów dla mieszkańców
miasto nie jest współwłaścicielem placu 15 wyczerpany czas mego przemówienia m. Łodzi,
albowiem magistratowi jest wjadomor~o~ego, przy ul. Łąkowej 3, piętrowej nie pozwala mi na szczegółowe omówiemem, że ta spółka budowlana jak
kamleOlcy przy ul. Targowej i pałacu t>rzy nie tej · sprawy. Poruszymy ją podczas
i wszystkie dotychczasowe tego roul. Guańskiej ogolnej obecnie wartości oko- dyskusji nad poszczególnemi wydziałami.
NaJeży tylk~ jedno zaznaczyć, że c a ł a
dzaju spółki w Łodzi nigdy żadnych
Jo 3 miJjonów złotych.
'
polityka
personalna,
którą
prowadomów
budowae nie będzie.
To jest . bardzo ładny i drogi podaI miigistrat m~ rację· Na razie parunek od miasta na rzecz zagranicznych dzicie panowie, jest w niesłychakapitalistów. Nie pomogły nasze protfSty, nym stopniu partyjną. Sami wiecie w nowie Bednarczyk i spółka będą m'ieli
ż.~ ~mowa ta krzywdzi miasto, że pomine- jakich warunkach trzymacie pracowników. pieniądze z Kasy miejskiej, a na przyhsc~~ . Generalną Pro kuratorj ę, przegłoso Jeden Magistrat na całą Rzeczpospolitą tak szłość mieszkańcy m. Łodzi mieszkań
wah~cle nas, popełniając błąd nie do daro- zrozumiał i komentował rozporządzenie mieć nie będą.
T o chjeńsko-enperowskiemu magiwama. O tern, jakeście mieli racje, niech Prezydenta Rzeczypospolitej o dostosowaniu
płac
do
urzędników
państwowych,
stratowi
prawdopodobnie ni~ szkodzi,
posłuży orzeczenie ~Ministerslwo
Spraw
pracownikom a tej ciekawej spółce ławników w każ
Wewnętrzych, które przesyłając swą opinję że wymówił wszystkim
w sprawie Ełektrowni do' Ministerstwa zajęcia z dniem I lipca r. b.; żaden Ma- dym razie dobrze i napewno pomoże do
Robót Publicznych, między innemi pisze co gistrat w całej Polsce nie uczynił tego, umilenia sobie ciężkiego ławnikowskiego
następuje: .
jedynie . ul'Obotniczy" łódzki. Ale cele ~.~.~~!~:
"Pazy rozpatrywaniu omawianego pro. t~go są nam doskonale znane. Chcecie
jektu uprawnienia rządowego w związku zamiast dotychczasowych pracowników
z prośbą magistrątu m, Łodzi o wyrażenie przyjąć nowych, swoich partyjników.
Na wtorkowem posiedzeniu zarządu
zgody na powołaną wyżej uchwałę rady Najlepszym dowodem waszych rugów Kasy Chorych, przy omawianiu pewnej
miejskiej z dnia 30. X. 192.. r., min. spraw partyjnych jest fakt, iż p r z e z rok, p o d kandydatury na stanowisko zarobkowe
wewnętrznych naSunęły się następnie w ąt pozorem redukcji wydaliście 140
w Kasie, tow. R.p I ki wypowiedział
pliwości,czy z uwagi na opinję prokuralorji pracowników a . na ich miejsce
słowa:
generalnej z dnia 20. XII 1922 r. nr. 19630- p r z y j ę l i ś c i .12 O n o w y c h. Były takie
- "Nie sądźcie innych. nie będziecie
że low. elektrycznego oświetlenia wypadki, że z powodu redukcji wypła sądzeni".
4570-22'1886 r. prawnie przeslaio istnieć i utraciło cono 3-miesięczne odszkodowanie praP. Kaźmierczak (NPR) na to zazdolności do działań prawnych, nie hylohy cownikowi i do tegoż wydziału nazajutrz uważył:
korzystniejsze dla mia&ta, a może i dla na miejsce wydalo'nego przyjmowano
- "Cisi i spokojni posiądą ziemię"·
Państwa, zalatwić ' sprawę przez zlikwidowanie nowego, lecz już z marką N. P, R. lub
Na to tow. Rapalski:
praw wspomnianego Tow. na podstawie s/Jecjol- Ch. D. To jest polityka chaosu, to jest
- "Powiedzcie to Bednarczykowi".
nej uslawy likWidacji majątku rosyjskich osób polityka bezprawia, która sromotnie mści (Ogólna wesołość).
prawnych, której projekt opracowuje główny się na gospodarce i finansach miasta.
Pan ławnik Bednarczyk powiniel'l
urząd likwidacyjńy. Nie jest bowiem rzeczą Bezprawia te zemszczą się i na was być zadowolony, wszędzie o nim mówykluczoną, że z wyniku postępowania tow. samych, bo niepodobno, żeby ludzie wią i wszędzie śmieją się serdecznie.
elektrycznego oswietlenia 1886 r. wobec trzeźwo patrzący na gospodarkę miejską
możności zlikwidowania
jego praw do mogli tego rodzaju rzeczy tolerowae.
a
elektrowni łódzkiej fi Ó g ł b Y 's kła n i a ć
w:
ymm im
k:
Z
przedstawicieli
tego tow.
do r z y :te
zadajecie
moralne
tortury,
aby
W niedzielę, dnia 17 maja r. b. odwiększych ustępstw na rzecz miasta przy zawieraniu nowej umowy, m u o b r z y d z i ć p r a c ę, aby !lię go poz' było się otw .... cie l2-go Ogniska przy
być w Magistracie. Niektórz/ obojętnie ulicy Juljusza 2e, w obecności tow. Kłu
niż ma to
miejsce obecnie".
"Nie będę odczytywał całego tego li- znoszą wasze torturowania, lecz są tacy, szyńskiej i Goruchowej. Kierownictwo
stu (w. prez. Wojewódzki: Szkoda, szkoda) których nerwy wytrzymać nie mogą i ci objęła p. Grodzka. Ognisko jest czynne
jest to bardzo ciekawy i historyczny do- nawet targają się na własne życie. Nie- w godzinach przedpołudniowych.
Zapisy przyjmuje kierowniczka.
'kumen t. Lecz aby zadowolić p. wicepre· zaprzeczy pan chyba, p. wiceprezydencie
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,,[iii i IPokoioi pOlią~ą ziemie".
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' RabBtsitl!IO lydIiałl Iycbllania Dziecka.

Z zycla Partji.
Do wszystkich komitetów partyjnych i.Wydziałów Kobiecych P.P.S.
. W wykonaniu uchwały Rady
Naczelnej z dnia 30.go marca w spra~
wie zwołania Ogólnokrajowej Konferencji Kobiet P. P. S., Centralny
Komitet Wykonawczy w porozumieniu z Centralnym Wydziałem Kobie.
cym postanowił zwo.łać Konferencję
Kobiecą w dn. 31-ym mąja i l-go
czerwca b. r. w Warszawie.
Porządek dzienny, oraz wskazówki dotyczące wyboru delegatek
na konferencję Ogólnokrajową Ko.
biet, zostały zakomunikowane Komitetom Partyjnym i Wydziałom Kobiecym za pośrednictwem okólnika
Sekretarjatu Generalnego C. K. W.
P. P. S.
Prezydjum C.K. W. P.S.S.
Centralny Wydział Kobiecy P.P~S.
Dzielnica Czerwona.
W niedzielę, dnia 24.V.25 r. o godz10 rano punktualnie odbędzie się konfe.
rencja dzielnicowa dziel. Czerwonej . z nast.
porządkiem dziennym:
I) sprawozdanie z działalności KomItetu:
a) Skarbnika,
b) Bibliotekarki,
c) Komisji Rewizyjnej,
2) Wybór Komitetu;
3) Wolne wnioski.

Dzielnica prawa
Dla sporządzenia sprawozdania kwartalnego, uprasza się członków dzielnicy
Prawej o uregulowanie zaległych składek
członkowskich, najpóźniej do
czerwca
r. b. Skarbnik urzęduje w sekretarjacie
od 7 - 9 we wtorki i piątki każdego tygodnia.
Komitet.

Zabawa w

Dzielnićy

Prawej.

Dnia 23 - V ·r. b. o godzinie 8-ej
wie cz. Dzielnica Prawa urządza we wła
snym lokalu Zabaw~ Taneczną,
Prosimy Sz. Tow. o odwiedzenie
nas.
Komitet Zabawy.

"Dzień

Kobiet".

We wtorek, dnia 26 maja odbę
dzie się zebranie kobiet w lokalu
O. K. R., Piotrkowska 83, z porząd
kiem dziennym:

l) Ogólnokrajowa Konferencja
Kobiet w Warszawie dnia 31 maja
czerwca.
2) Wybór delegatek.
3) Dzień Kobiet.
4) Wolne wnioski.
Wzywa się wszystkie towarzyszki
i członkinie klubów, żeby przybyły '
na to zebranie.
Wydział Kobiecy P. P. S.
Baczność

Milicjantki.

We wtorek, 26 maja r. b. o godzinie 6-ej wieczorem odbędzie się llebranie
milicjantek, Piotrkowska 83. ' . "
Uprasza się towarzyszki z Chóru
Wydz. Młodzieży T. U. R. o pewlle i
punktualne przybycie~

lebraoia Klubów Kobiet
z referetami i

Pra[Ulą[J[b

herbatką odbędą się:

W niedzielę. 17.go maja o g. 3-ej
w dzielnicy Chojny, przy ul. Rzgowskiej 143, ref. tow. Łętowska.
W dzielnicy Widzew, Rokicińska
54 tow. Grodzicka.
W niedzielę, 25 maja:
Dzielnica Bałuty, ul. Aleksandrowska 39, refer. tow. Kłuszyńska.
Dzielnica Górna ul. Suwalska 2
tow. Napiórkówska.

...""" •......•....................•..........................
"
P . p racy.
"art]a

Sejmowy "klub pracy", złożony' z poktórzy wystąpili ostatnio z Wyzwolenia, zmienił się n3 : nowe shonnictwo
polityczne pod nazwą "rmtji pracy", Ukazała się
deklaracja programowa nowego
stronnictwa, która określa swoją ideologję
ideologję polityczną. Deklarację podpisali
mIędzy innymi pos. Śmiarowski, Thugut
i senator Wysłouch.
słów,

•

LODZIANIN
Nr. 21 (501)
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' ·'t a szko t"
a .
K OSCIO

kleryków ze szkod_ dla oświaty, nauki
i sztuki w Polsce. Walka o rozdział kościoła od państwa. - Broszura jest oparta na przemówieniu sejmowem tow. posla Zygmunta Piotrowskiego, wygłoszo
nem ostatnio w Sejmie. Skład główny
w Księgarni Robotuiczej Warszawa, ul,
Wspólna 17. Cena tej b roszury (o 3 l
stronach druku) wynosi 25 groszy.

Wyszła z druku broszura .,Kościół
a szkola" , omawiaj_ca następujące aktualne zagadnienia, jak: Szkoła świecka
czy wyznaniowa? Szkoła klerykalna z okresu upadku Polski, a świecka szkoła
demokratyczno - nowoczesna. Niebezpieczeństwo art. 13 konkordatu dla oświaty
i dla nauczycielstwa. - Dwu - władza 'i"I":" li"':" in.al i •• li: .... ' hh'" i"" •• ił. i "i •• li ....
w Szkole. - Ksiądz może przenosić na- Tanieipożyteczne.
uczyciela. - 20 miljonów złotych roczNakładem Księgarni Robotniczej w Warsza.
cznie ze Skarbu państwa polskiego na wie wydane zostały populafIle broszurki, omawiapensje dla księży. - Uprzywilejowanie jące IIzereg zagadnit!ń społecznych.

Broszurki, pisane przez naszych towarzyszy,

czy Polaka dla wazy.tkich obywateli polakich
Anna Freundlich: Do kobiet pracuj,cych
"owo o ...półdzielniacb
Emii Vanderwelde: Proroctwa K. Marina
Jan Jaures: .
Do młodzie_y • . .
Kaz. Czap.iński:
Pań.two a koadÓł. .

się szybko, łatwo i dzięki nim zagadnienia
społeczne,
katdy towarzysz - delegat fabryczny
czy agitator będzie mógł omaw iać na zebraniach,
bowiem z broszurek tych bę1zie otrzymywał ol-

czyta

brzymi materjał, zbijający zarzuty przeciwników.
J. Smulikowski: Reakcja pol.ka w walce
z ohriatłł . . . . • 25 Kr.
B. Ziemięcki:
Walka o u,tawy r.botnicze w Pollcc .
25 gr.
Z. Piotrowski:
Jak .ocjaliid pracuj,
w aejmie .
25 ar.
M.Niedziałkowski: O co wale.zy Pol.ka
Partja Soejali.tyc:ma.
25 er.
A. Pączek:
Naprawę Skar~u Rzeczypo,politej
. . . . . 25 gr.
M. Pszczółkowski: Pol,ka dla polaków

25

ar ,

2t gr.

25 gr.
25 gr.
25 gr.

Wydawnictwa T. U. R.
Leon Wasilew",d: Sprawa kreaó .. i mniej.zo.ci narodowych .. Polsce 35 er.
az. Cza pińskr: W drodze do zwydęlłwa
50 er.
Nabyć motna w Sekretarjacie O. K. R-u,
Piotrkowska M 83, codzienme od godz. do 5 do
8 wieczorem.
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ZABAWA.

-

==
_
Dnia 23.V. r. b. o godz. B-ej wiecz. Dzielnica Prawa ==
=
urządza w lokalu włąsnym przyul. Kopernika (Milsza) 45 ==
=
=
Zabawę Taneczną.
==
=
Piosimy Sz. Towarzyszów prosimy o odwiedzenie nas. =
,

Komitet Zabawy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~

Baczność

Lokatorzy!

Dnia 24 maja r. b. o godz. lO-ej rano odbędzie się w lokalu
Stowarzyszenia pracowników handlowych i biurowych m. Łodzi przy
ul. Al. Kościuszki Nr. 21, II-e piętro front Ogólne Doroczne Zebranie
T-wa "Lokatotor", z następującym porządkiem dziennym:
1) Wybór przewodniczącego_
2) Sprawozdanie Zarządu.
3) Sprawozdanie kasowe.
4) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
5) Zatwierdzenie budżetu na r. 1925.
6) Wybór 4-ch Członków Zarządu i 4-ch Zastępców na
(miejsce ustępujących.
7) Wybór 3-ch Członków Komisji Rewizyjnej.
8) Wolne wnioski.

-

=
==
==
==
=
==
=
-==
=
=
=

.=
= _ Zarząd
Łódź
~
-~lllllllllllllllłlllllllllllllllllllllllllllllllllllll11111111111111111111111111111111111~T-wa " Lokator" ,
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f\ndrzeja 11.
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gimnazjum· humanistyczne
J. Majchrzakównej i A.
........................

Koziołkiewicz-Skrzypkowskiej

dawniej St. Rajskiej

........................

GI"ftaZJ U" ł1fSKIE CI) ŁODZI
Pomorska 105.

w Łodzi. ul. Sienkiewicza Nr. 37
przyjmuje kandydatki do wszystkich klas.

Zgłoszenia na rok szkolny

Córki nauczycieli i urzędników państwowych korzystają ze specjalnych ulgowych opłat szkolnych.
Zapisy przyjmuje kancelarja gimnazjum od II-go
.~ maja 1925 r. w godz. 9 - 1 po południu.

_

SPOŁECZNE POLSKIE

1925/26 przyjmuje kan-

celarja gimnazjum codziennie od 11 do 2 po pol.
Zapisy do klasy podwstępnej "A~' winny być
uskutecznione przed dniem 25 maja.

.................................................................. ........................................ ....................... .
.-

· o' w
Dla
prenutnerator
,
ul.
róg Piotrkowskiej,
za pierwsze miejsca

"'odzl· anI· na"

prenumeraty za ostatni ~i~siąc up~awnia do n~;
bYCIa 2-ch blletow ulgowych w teatrze sWletlnym ;'"NOWOŚCl ,
i loże: we wszystkie dni, nie wyłączając niedziel i świąt 75 gr .

"SJ

•

Kw~t opłaco~~j

Główna
płacąc
................................................................................
................................................ .........................................................................................................................................

, . Teatr

świetlny

Dziś

,

i dni następnych! Największa sensacja wszechświatowa, słynne arcydzieło

róg Piotrkowskiej i Głównej.

12 alUa~h (III i IV seria)
M·lA MA'Y w rolle gło' wne]e • ~ eerje,
w7sw1etlane ,ednocze6nie..
-_
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Baczność wycieczkowicze!!!
=
=
=
= tlili" ŁGIŹ-liIElI-IlIlIÓI ł tOnt-ILEISlIIIOW =.
=
W CUKIERNI
=
:• JANA HUTNIKA :•
=
=
=
............
Wielki wybór ............
=
•
. CZEKOLADY, CUKRÓW
•
=
I CIAST.
=
.• ....................................................................................
•.

•=
II

••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• •••••••••••••••••••••••••
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ZGIERSKA 24, wproat ko.ciola N. M. P.

••••••••••••••••••••••••••••••••••
ogloezeń:

W odny Rynek 44.
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Od dnia 18 do 25 maja r. b.

•

Najlepue miejsce .,potkania dla udaj"cych się

CeD7

o

1.

2.
3.
2.

Dla dzieci i młodzieży.
Sachodem z Taużeroufu na wybrzeże Algieru
przez Południowy Oraz (Północna Afryka).
Fatalna trzynutka (Jim i Jack) Kom. w 2 akt.
Ach, ci .ztubacy (F atty Grubaaek) Kom. w 2 akt.
Kawalerowie Orderu Zwycięatwa Kom. w 2 akt.
DLA

ul. ZGIERSKA Nr. 39.

DOROSŁYCH

Pod maleńkim pantofelkiem

•.•••••••.• .-.•......••••....•••• PO LECA: •.••••••••••••••••••••••••••••••

Komedja w 6 aktach.

WÓDKI, LIKIERY KRAJOWE i ZAGRANICZNE
w RÓŻNYCH GATUNKACH oraz ' SPIRYTUS
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PocZlłtell

seans6w I dla dzieci i mlod"ieży
o K. 3 i 5.15 p.p. dla d.rosłych o K.8 punktualnie
CenT sniejsc: dl" dzieci i młodz. 1.-25, 11.-20
111.-10 Kr.; cli. uoro,łych 1.-70,11.-60,1\1.-30 Kr.

Bezpłatnie dla dziatwyazkół powazeehnych.
l. Ek.pedycja na Mont Blanc. 2. Pireneje, 3_ Szwe-

cja. 4. lndo-Chiny. 5. Wychowanie fizyczne. 6. Sprawaimnaatyc::zna. Poczłltef o !rodz. l-ej po poło

noić

_

~ .

I'

10J
II

.

UWAGA:" Sto~a!zyszenj?m
społecznym

~

II)

~C!:8:

_

R A B A T'
..... ..........................•

dzaJu instytuCjom
przy zakupIe - -

.

i wszelkiego ro-

o:: I ZgiersIla 39.
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l!: BDBi.lBIl(jJ

Miejecowe; Drob.e: "a wyra~ 5 erOI%Y (najmniej 50 eroazy). Dla POlZuku;łłeyeh pracy i o zaeubionych dokumentach za wyraz I eroaz. ZWTczajne, Za I mili.et
jednola.e ..y 10 ereuy (etr. 6 łam.), kom••ikaty, nekrel.ei i w tekKie pr"ecł h ••ik, po 25 lIroazy (atrona 4 łamowa). Zamiejece..e e 50 precent i zaera.cz.r

! ...... .,..__1 ",11I1II.tra
C~"'~~"';":nł~~nal~.~b~r.~zW~III~leć~-=~~=~=~~~~~~~~~~~~~~~~
o 100 precanl drożej. --===================~==
~....kter . . . .w. Al. Nowakewelti.
Dr.k Je .. B_.e"Kiec.. ŁMi Pietrk...eł:a ' "
Wydawoa: Ł_dzlti O.K.R.P.P.S.

