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Bac~ność

toW. członkowie Zarządów Związków Zawodowych i delegaci fabryczni!·

Dnia 6-go czerwca r. b. o godzinie 6-ej po pol. w lokalu O. K. R. P. P. S., Piotrkowska 83,
odbędzie się Konferencja Prasowa. na którą obowiązani są przybyć wszyscy towarzysze członkowie zarządów związków zawodowych i delegaci fabryczni.
Sekretarjat O. K. R. P. P. S.
A. ZDANOWSKI.

Przed III Kongresem
Dnia 11 czerwca b. roku rozpocznie włościjaństwa. Przemysł pracował w tym
w Warszawie obrady III Kongres dele- czasie naj wydatniej na t. zw. potrzeby
gatów Związków Zawodowych.
wojenne. Polska stosowała w tym zaDwa poprzednie kongresy związków, kresie reglamentację spożycia oraz poz których pierwszy odbył się w lipcu dział przez organy państwa artykułów
roku 1920, a dn~gi w maju 1922 roku pierwszej potrzeby.
były graniczneml
momentami dwuch
Drugi kongres krakowski odbywał
pierwszych etapów rozwoju klasowego się w warunkach poważnie zmienionych,
ruchu zawodowego.
przedewszystkiem w sensie gospodarczym.
Pierwszy kongres stał się chwilą Były to czasy pomiędzy Sejmem Ustaorganizacyjnego połączenia trzech do tej wodawczym i w przededniu wyborów do
pory niezależnie istniejących i działają- sejmu zwykłego. Rządy najczęściej pocych na terytorjum b. zaborów Kongre- zaparlamentarne zmieniały się z szybkosówki, Małopolski oraz ziem zaboru 'Ścią obrazów w kalejdoskopie. Drożyzna
Pruskiego organizacji.
Co ważniejsze rosła w kraju z szybkością zawrotną, po
był on Kongresem Konstytucyjnym kla- zrezygnowamu przez państwo z wszelsowego ruchu zawodowego, który ustalił kiego wpływu na rozdział artykułów
platformę ideową we wniosku: "cele pierwszej potrzeby i reglamentacji spoi taktyka związków zawodowych" oraz życia. Przemysł rósł i rozwijał się z szybnakreślił na mocy bogatego doświadcze- kością niesłychaną w cieplarnianej atmonia ruchu zawodowego innych krajów, sferze kredytów markowych, hojnie rozzasady budownictwa związków w rezo- dawanych przez zmieniające się kolejno
lurji
for}' org n' c_ j ".
;
._~c","",'r }-.
)q ... , ...;1.
J 1C11I<\<.17 e:;pacześnie w szęrt::gu innych wniosków usta- dat w swej wartości z wciąż rosnącym
• lił stosunek organizacji zawodowych do rozp~dem.
wszystkich bieżących spraw i zagadnień.
Oba poprzednie kongresy mogły
Drugi kongres odbył się z chwilą stwierdzić ogromny postęp w dziedzinie
przeprowadzenia i zrealizowania przez zdobyczy ustawodawczych klasy robotni~
KC nakreślonych przez I kongres zadań czej. Przy tego rodzaju sytuacji gospoorganizacyjnych i stwierdził on połącze- darczej w której koszta robocizny wogólnie wszystkich organizacji równoległych. nych kosztach produkcji stanowiły bardzo
Zarazem byl on uroczystym potwierdze- nieznaczny odsetek, fabrykanci z łatwością
niem słuszności wytycznych ideowych, godzili się na wprowadzenie coraz to notaktycznych i organizacyjnych, nakreślo- wych ustaw społecznych.
nych przez I kongres wytycznych, które
III kongres związków, w przededniu
w ogniu codziennego doświadczenia wy- którego stoimy, odbędzie się w całkokazały swoją żywotność.
wicie innych warunkach gospodarczych.
Warunki polityczne
gospodarcze politycznych i społecznych. Gdy pierwszy
w jakich odbywały się pierwsze dwa i drugi kongres odbywały się w okresie
kongresy różniły się między sobą bardzo polityki inflacyjnej państwa przy bardzo
znacznie. Pierwszy kongres odbył się szybko rozwijającym się i odbudowającym
w czasie wojny polsko-rosyjskiej, w wa- z ruin powojennych przemyśle, - konrunkach gospodarczych kraju zrujnowa- gres trzeci obradować będzie w stosunnego przez wojnę i okupację i odbudo- kach państwa z walutą ustaloną, w wawującego gospodarkę kapitalistyczną za runkach olbrzymiego kryzysu przemysło
pieniądze Państwa, czerpiącego środki wego i bezrobocia. Pod względem spoopodatkowania klasy robotniczej oraz łecznym okres ostatni od drugiego kon-

Wnioski na III Kongres
I

Związków

Zaw.

gresu obfitował we WCląZ powtanające
się z uporem zamachy kapitalistów na
wszystkie gospodarcze i ustawodawcze
zdobycze klasy robotniczej.
Przedsię
biorcom udało się nawet częściowo naruszyć 8-godzinny dzień pracy w hutach
metalowych Górnego Śląska oraz katastrofalnie ohniżyć zarobki w największych

kongresu będzie ustalenie wytycznych polityki gospodarczej proletarjatu wogóle,
w szczczególności zaś naszych organizacji
zawodowych, które zmierzają, jak to mówi uchwała pierwszego kongresu do "zupełnego wyzwolenia klasy robotnicze;
z więzów kapitalistycznego wyzysku"
przez "przygotowanie klasy robotniczej
gałęziach przemysłu.
do... objęcia przez nią kierownictwa
Pod względem politycznym przeży gospedarką w nowym ustroju".
wamy dziś okres nazwać można rządami
Po wojnie w wielu Państwach Euro~
liberalnej lewicy burżuazyjnej.
py organizacje zawodowe powołane zoW zależności od ogólnej sytuacji stały do szeregu organów gospodarczych
gospodarczej, społecznej i politycznej, Państwa, przez konstytucje państw de"
każdy z poprzednich kongresów musiał mokratycznych.
W Polsce na mocy
decydowac i roztrząsać najwazme)sze Konstytucji związki nasze będą powozagadnienia, dotykające klasę robotniczą łane do udziału w Izbie Gospodarczej,
w tym lub innym okresie. III kongres już zaś dzisiaj biorą udział w wielu orbędzie musiał tak samo jak poprzednie ganach gospodarczych. Nakreślenie zarozważyć sprawy najbardziej obchodzące sad postępowania naszych przedstawicieli
w tej chwili proletarjat polski.
w tych instytucjach gospoda.rczych i sejĘ( 7 '" .:n ml.~;~ ...... tń
t l'l wcz'> m it l,ależy do jedneg o z najwainiejszych
pom y śleć o d"rogach do polepszenia bytn zadań kongresu.
klasy robotniczej . Będzie musiał zaznaNie mniej ważnem zadaniem HI konczyć wyraźnie, że w dziedzinie ustawogresu
będzie nakreślenie wyraźne zasad
dawstwa społecznego klasa robotnicza
nie ustąpi ani na krok dalej i że dotych- taktyki naszych organizacji pod wzglę
czasowe klęski, które robotnicy polscy dem akcji zarobkowych. Kongres będ:zię
ponieśli w ostatnim okresie. rozwoju na- musiał przedyskutować i wypowiedzieć
szych organizacji, są spowodowane roz- się w sprawie tworzenia funduszów walki
biciem klasy robotniczej na trzy odłamy przy związkach. i nadania w ten sposób
ruchu zawodowego i zdradą organizacji naszym organizacjom w zmienionych sto~
należących do ZjedRoczenia Zawodowego sunkach gospodarczych charakteru organizacji bojowych, zdolnych do konse-.
Polskiego.
kwentej walki o polepszenie bytu klasy
Kongres będzie musiał stwierdzić,
robotniczej.
że pod
względem
administracyjnym
i w k~erunku centralizacji związki w wyDotychczasowe nasze doświadczenie
mienionym okresie zrobiły jeszcze jeden i ciężka próba ostatniego półrocza kryznaczny krok naprzód. Jednocześnie skon- zysu i bezrobocia, którą to próbę związki
statować będzie musiał kongres, że li- nasze zdołały wytrzymać, mogą budzić
czebność organizacji zawodowych po- w nas przekonanie, że zgromadzeni na
ważnie spadła przedewszystkiem z racji kongresie delegaci zdołają wykreślić najolbrzymiego bezrobocia, które dotknęło bardziej odpowiednie w interesie prolenajwiększe gałęzie przemysłu jak gór- tarjatu, linje postępowania naszach ornictwo, przemysł włókienniczy i prze- ganizacji zawodowych na najbliższy dwumyst metalowy.
letni okres.
Jednem z najważniejszych zadań

Związków

Zawodowych.

WNIOSKI DO P. 3 PORZĄDKU OBRAD: wewnątrzną spoistość, zwartość i karność winny w pierwszym rzędzie współdziałać
ORGANIZACJA i TAKTYKA.
organizacyjną - Kogres jaknajostrzej po- lokalne Rady Związków Zawodowych
. tępia wszelką robotę zdążającą do osła i Komisje Okręgowe.
Kom. Centr. Zw. Zaw. Rejer. Szczerkowskt. bienia tych zasad.
Wobec faktu, że zmiana stosunków
. 1Il Kongres Związków Zawodowych
Kapitalizm w swoim rozwoju zatacza gospodarczych dokonana w związku ze
w Polsce stwierdza, że dokonywająca się coraz szersze kręgi i wciąga do pracy stabilizacją waluty, nakłada na Związki
usta wicznie centralizacja i kartelizacja fabrycznej-jako najgorzej płatną a przez Centralne coraz to szersze i odpowieprzemysłu zmusza robotników do tworze- to konkurencyjną siłę roboczą,-kobiety dzialniejsze zadania do spełnienia-Konnia jednolitych, obejmujących całą gałęź i robotników młodocianych, stojących do- gres stwierdza, że wykonanie tych zadań
przem ysłu w państwie Centralnych Związ- tychczas w ogromnej swej większości po- może być przeprowadzone jedynie przez
ków Zawodowych - jako jedynie zdol- za organizacjemi zawodowemi - i umoż jaknajściślejszą koordynację działalności
nych do skutecznego przeciwstawienia liwiających przez to, przez swą bierność wszystkich Związków. W tym celu Konsię w yzyskowi kapitalistów.
i bezsilność, zwi ększenie wyzysku nietyl- gres pole ca wszystki:n zjednoczonym
K ong lea stwierdza, że do chwili 0- ko wobec siebie, lecz również wobec do- Związkom, by przed rozpoczęciem każdej
becn ' ~ ta i, scentralizowanie Związków, rosłych wykwalifikowanych robotników. szerszej akcji i podjęciem strajku poropom.~ mo s\az a ń obu poprzednich Kon- W tych warunkach w interesie całej klasy zumiewały SIę poprzednio z Komisją
gresów d otą d nie z ostało prze pro w adzone robotniczej i w interesie organizacji za- Centralną.
w całości, co w zn acznej mierze przy- wodowych leży zorganizowanie kobiet
Wyrażając przekonanie, że trwałe
czynia si ę (l o osła bienia prowadzonej i robotników młodocianych w Związkach polepszenie warunków pracy, może być
walki kla s y r<:\> otni c zej. Wobec tego Centralnych i pozyskanie ich do wspóne osiągnięte przez stałą, ciągłą pra cę orgaKongre s wzywa vszystkie organizacje 10- walki o polepszenie bytu i wyzwolenie nizacyjną i uświadamiającą - Kongres
kalne i ogół o b ~tników do przystąpienia klasy robotniczej.
w dalszym ciągu uważa strajk za najskudo Centr alnych 2wiązków Zawodowych.
Związki Centralne, by móc należy.:ie teczniejszą
f0rmę walki robotniczej.
Uważając za p.den z najważniejszych spełnić swe zadania muszą wychować' Równocześnie jednak Kongres stwierdza,
warunków siły Z W'tzków Zawodowych, l wyszkolić swych członków. W akcji tej że skuteczność walki strajkowej zależna

I jest

bezpośrednio od rozporządzalnych
funduszów strajkowych w rękach poszczególnych Związków i dlatego wzywa je
wszystkie do podniesienia swych wkłaj
dek członkowskich, celem zdobycia odpowiednich funduszów strajkowych.
Wreszcie Kongres wyraża przekonanie, że obecna walka klasy robotniczej
musi być oparta o szeroką podstawę polityczną i dlatego zaleca jaknajściślejsze
współdzianie z bratniemi partjami socjalistycznemi przy zachowaniu jednak zupełnej samodzielności i niezależności organizacji zawodowych.

Związku Pracowników Instytucji Użyteczności

Publicznej w Polsce.

III Kongres Związków Zawodowych
w Polsce uchwala połączyć Związek Zawodowy Praco w ników Tramwajowy ch
w Polsce ze Związkiem Pracowników
Instytucji Użyteczności Publicznej w Polsce z dniem 1-ao lipca r. b. Wykonanie
tej uchwały K"angres powierza Komisji
Centralnej w porozumieniu z Zarządami
łączących się Związków.

Nr. 22 (502')
Komisji O~ręgowej Związ.ków Zawodowych
w Bielsku.
Obecne zarobki klasy robotniczej
me wystarczają na pokrycie kosztów
utrzymania ich rodzin, wobec czego
wzywa się Związki Zawodowe zrzeszone
w Centralnej Komisji Zw. Zawodowych
do podjęcia energicznych ktoków, nie
wyłączając podjęcia
walki strajkowej
w najostatniejszycb formach o zdobycie
,minimum egzystencji według obliczeń
dokonanych przez Komisje statystystycz~
ne, bez względu na konjunkturę lub
sztuczny kryzys w przemyśle.
,
Chcąc w przyszłości lepsze warunki
płacy i pracy dla klasy robotniczej zdo, być, muszą związki znacznie podnieść
wkładki członkowskie we wszystkich zawodach. Niska wkładka członkowska
nie może dać możności stworzenia nale~
żytego funduszu strajkowego, bez którego w przyszłości walki strajkowej prowadzić niepodobna. Niska wkładka jest
tak samo hamulcem w regularnem wydawaniu należytych pism zawodowych,
które są dla rozbudowy organizacji
i , oś,wiaty w,śród członków niezbędne.
Wkładki członkowskie powinny być tygodniowe a nie miesięczne, gdyż przez
to będzie miał członek przy tygodniowem wynagrodzeniu za swą pracę,
możność łatwiejszego uiszczania tejże.
Wobec powyższego wzywa Kon~
gres Kom. Centr. Zw. Zawodowych,
ażeby ta wywarła nacisk na wszystkie
Związki
Zawodowe, by niezwłocznie
' przystąpiły do założenia funduszu strajkowego, jakoteż ustalenia regulaminu
zapomogowego w ten sposób, by zapo~
mogi strajkowe były na cały czas trwa~
nia tegoż wypłacane.
Związku

Rob. Magaz. Wojskowych
w Krakowie.
Grupa Zakładów Wojskowych w
Krakowie przy Związku Robotników
Przemysłu Metalowego w Polsce przy.
chodzi z wnioskiem o uchwalenie i przy-I
jęcie odrębnego Związku robotników
i robotnic zakładów wojskowych w Pollice z centralą, według uchwały zjazdu
delegatów tychże zakładów w Polsce
.
WNIOSKI DO PUNKTU 4 PORZĄDKU
OBRAD:
STANOWISKO ZWIĄZKÓW WOBEC
OBECNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ.

Komisji Cen/ralnej Zu.1iqzk. Zawod. Refer.
Żuławski.

Kongres stwierdza, że obecny kryzys w przemyśle jest bezpośrednim wy~
nikiem niszczycielskiej gospodarki kapitalistycznej i źe może być usunięty tylko
przez: ograniczenie wyzysku ludności
pracującej i konsumującej, uja~niającego
się w wysokiej stopie procentowej, w
wysokich cenach na towary i niskich
płacach robotniczych.
Za pierwszy warunek rozwoju przemysłu uważa Kongres wzmocnienie siły
konsumcyjnej ludności i w tym celu
domaia .ię jaknajszybszego przeprowadzenia reformy rolnej, wydatnego podniesienia płac ' robotniczych, zniesienia
podatków pośrednich od artykułów
pierwszej potrzeby, zmiany ustawy o
ochronie lokatorów.
Konstatując,
że
prywatna gospodarka kapitalistyczna doprowadziła do
ruiny całe życie ekonomiczne Państwa,
powodując przez to wy~iszczenie pracującej ludności na wsi i w mieście.
Kongres postanawia rozpocząć bezpośrednią walkę o upaństwowienie dojrzałych
do
tego gałęzi przemysłu,
a zwłaszcza całego kopalnictwa oraz
o podanie trustów i syndykatów jaknaj·
dalej idącej kontroli zrzeszeń robotniczych i Państwa.
Równocześnie Kongres domaga się
przyznania klasie
robotniczej odpo·
wiedniego decydującego wpływu na kierownictwo całej produkcji przemysłowej
i rolniczej oraz na handel i komunikację.
Celem zapewnienia normalnej twórczej współpracy i wymiany towarów ze
wszystkiemi państwami - Kongres domaga się zawarcia odpowiednich trakta·
tów handlowych, potępiając równocześnie dążność przemysłowców do zdobywania obcych rynków zbytu przy pomocy konkurencji, opartej na zwiększonym
wyzysku pracy. W dążdniu tern widzi
Kongres jedynie źródło międzynarodo
wych konfliktów nie zaś podstawę trwałego rozwoju produkcji krajowej.
Wreszcie Kongres jaknajostrzej potępia wszelkie próby przeprowadzenia
reorganizacji przemysłu przez zastosowanie t. zw. "naukowych metod organi.
zacji pracy", widząc w nich jedynie śro
dek do zwiększenia wyzysku pracy.
Kongres wyraża przekonanie, że metody
"naukowej organizacji pracy" muszą iść

ŁODZIĄ

NIN

,

po linji zmmeJszenia wyzysku i ułatwia
Celem sprawnego, szybkiego sprania pracy nie zaś w kierunku zwiększe wiedliwego rozstrzygania sporów wynikłych na tle umów o pracę pomiędzy
nia wyzysku siły ludzkiej.
przedsiębiorcami a robotnikami, Kongres
domaga się wprowadzenia na calem
WNIOSKI DO PUNKTU 6:
terytorjum Państwa sądów przemysloOŚMIOGODZINNY DZIEŃ PRACY.
wych, obieranych z grona obu zaintereKomisji Cenlr. Zw. Zaw. '
sowanych grup.
Referent A. Zdanowski.
Kongres domaga się następnie jakIII Kongres Związków Zawodowych najszybszego wprowadzenia ustawy o
w Polsce stwierdza, że zagwarantowany radach załogowych (fabrycznych), któustawowo 8-mio godzinny dzień pracy raby zapewniła robotnikom odpowiedni
jest nieodzownym warunkiem dla umożli wpływ i kontrolę nad produkcją I Jej
wienia klasie robotniczej skutecznej walki kierownictwem, - oraz wykonania prze·
o wyzwolenie z pęt kapitklistycznego wy- pisu Konstytucji o powołaniu do życia
zysku oraz jedną z naj skuteczniejszych autonomicznej izby pracy.
Stojąc na stanowisku, ze ustawof,orm wogóle ograniczenia wyzysku pracy.
Niezbędnym uzupełnieniem 8-mio godzin- dawstwo socjalne musi zapewmac ronego dnia pracy jest angielska sobota. botnikom utrzymanie na wszelki wypaKongres postanawia i poleca organizacjom dek niemożności wykonywania pracy zrzeszonych bronić tych cennych zdoby. ~ong~es d~maga się od Rządu i. Sejmu
cz.y wszelkiemi rozporządzalnymi środka jaknajrychlejszego przeprow~dzem~ usta·
wy o powszechnem ubezpIeczemu na
mI.
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a przymus u ezpleczema a wszygodnia pracy w innych dzielnicach Państwa
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- Kongres poleca Komisji Centralnej, s tk IC ro o Dl .ow
l I . pracowni
. k l d' ow;b
.
b)
t
t
ery
orJa
nosc
za ła ow u ezpleby ~czyniła wszystko co tylko leży w jej
mocy, dla d{)prowadzenia do całkowitej czenla;
c) zupełną samorządnosć InstytucJ'i
unifikacji ustawodawstwa o 8·mio godzinUbezpieczeniowych,
oraz
nym dniu pracy na G. Sląsku z ustawo·
I d)
scalenie wszystkich rodzajów
dawstw'e m obowiązującym w
reszcie
Zakładzie
Polski, przy zachowaniu zasady 46-godzin- ubezpieczenia w jednolitym
nego tygodnia pracy. W tym celu Kon- Ubezpieczeń.
gres wzywa organizacje G. Sląska do
Komisji Okręgowej Związków Zawod.
podjęcia jaknajenergiczniejszago wysiłku,
w Bielsku.
celem zlikwidowania dokonanego wyłomu
w 8-mio godzinnym dniu pracy i poleca
a) Kasa Chorych:
wszystkim Zrzeszonym Związkom ZawoKongres wzywa wszystkie związki
dowym udzielić górnośląskim robotnikom zawodowe, ażeby wszelkiemi siłami dą
w tej walce jaknajdalej idącej pomocy. żyły do ulepszenia ustawy o Kasach
Kongres stanowczo odpiera i za- Charych, a przedewszystkiem do znieprzecza _t~erdzeniu kapitalistów, )akoby sienia terminu zasiłku chorobowego.
~rzedł~zeme pracy mogło wpłyn~c na .za- Zasiłek chorobowy powinien być wy·
zegn~me kr!zy.s~ przemJ:'sł~we~o I stwl~r płacany nie na przeciąg 30, lub 52 tyd.za,. ze dC\.znosc ~rzedslębJO.rcow do zme- godni. lecz na cały czas trwania choroby,
slema 8.~lo ~odzlnnc::go. d~la pracy ma by temsamem chorego nie puścić ' na
na celu Jedyme podnlesleme stopy zysku pastwę losu, głodu i nędzy. W tym celu
kapitalistów i zwiększenie wyzysku ro- wzywa się wszystkich przedstawicieli
botników. Kongres domaga się jalcnaj- robotników w Zarządach Kas Chorych,
rychlejszej ratyfikacji Konwencji Waszyn- do podjęcia w swym zakresie podejmogtońskiej o 8-mio godzinnym dniu pTacy, wania uchwał, przeż co dadzą możność
widząc w niej jeden ze skutecznych środ naszym posłom przeforsowania tegoż
ków do utrwalenia tej zdobyczy i w tym ustawowo.
celu poleca Komisji Centralnej rozpoczę
Wkładki członkowskie powinny być
cie bez:z.włocznie OdllOwl ~dr.}ei al... ji. w całości placo,ne prz~z przemysłowców
I
gdyż wkładka ta jest częścią zarobku
Komisji Okręgowej Związk6W Zawod.
robotnika. Przedstawicielstwo przemy·
w Bielsku.
słowców w Zarządach powinno być ograWobec tego, iż znaczna część przed. niczone i zmniejszone, gdyż nie mogą
siębiorstw pracuje w skróconym czasie mieć pra wa rządzenia, lecz tylko kontroli
pracy, jest wskazane dołożyć wszystkich gospodarki instytucji robotniczej, przez
starań, by nie , były wydawane specjalne nich prowadzonej.
b) Urlopy robotnicze:
zezwolenia na godziny nadliczbowe przez
§ 27 Rozporządzenia WykonawczeMinisterstwo Pracy i Opieki Społecznej.
Przez zniesienie ustępu art. 6 ustawy ge do urlopów robotniczych z dnia II-go
o ośmiogodzinnym dniu pracy pod literą czerwca 1923 ,. jest krzywdzący, ponied będzie odebrana możność przedłużania waż pozbawia robotnika pełnej zapłaty
dnia roboczego przez Radę Ministrów, za urlop przy skróconym czasie ' pracy,
jak to miało miejsce w przeszłym roku często praktykowanego. Wobec tego
na Górnym SIąsku. Kryzys obecny wykazuje, iż pod żadnym warunkiem nie
może być mowy o przedłużeniu czasu
pracy, natomiast na zachcianki Lewiatana i chwiejność Rządu jako odpowiedz
wysunięte być winna żądanie wprowadzenia tylko 6·godzinnego dnia roboczego
Łódzka Rąda Miejska w społeczeń
we wszystkich zawodach objętych krystwie już ma ustaloną opinję. Ten bezzysem na czas jego trwania.
krytycyzm jaki cechuje rządzące frakcje
Rady spowodował, iż menerzy tych frakcji
WNIOSKI DO PUNKTU 7:
rządzą się w Radzie, jak na własnym poUSTAWODAWSTWO ROBOTNICZE. dwórku, nie licząc się często z majątkiem
Komisji Centr. Zwiqzk. Referent J. Kwa· miejskim, ani też z opinją społeczną. Nie
będziemy
tu wyliczać szeregu faktów,
piński.
wspomnieć należy chociażby na sprawę
III Kongres Związków Zawodowych
Elektrowni. Koroną tej rozbestwicltlej sauroczyście protestuje przeciwko wszel.
mowoli kacyków, jest postępowanie prekim próbom ogrsniczenia dotychczasowezesa Rady p. Fkhny, którego "bezstron.
go ustawodawstwa robotniczego i domaga
ność" prezesowską już niejednokrotnie na
się utrzymania obowiązujących
ustaw
łamach
pism, jak również w dyskusji busocjalnych w całej pelni. a w szczególdżetowe; nasi towarzysze poruszali.
Dziś
ności utrz'ymania ustawy o czasie pracy
dochodzi jeszcze jeden kwiatek do bui wolnej sobocie po południu i ustawy
kie ciku bezprawia p. Fichny. Oto na
o urlopach robotniczych, dalej rozszerzewczorajszym posiedzeniu Rady tow. Rania ustawy o opiece nad pracą robotnipalski imieniem grona Radnych zmuswny
ków młodocianych i kobiet oraz wprobył złożyć następujące.
wadzenia ustawy o minimum pracy.
Oświa dczenie.
Kongres domaga się rozciągnięcia
wszystkich istniejących oraz projektowa"Na wczorajszem posiedzeniu rady
nych robotniczych ustaw socjalnych na miejskiej podczas drugiego czytania budżetu
wszystkich robotników i pracowników Wy dz. Ośw. i Kultury przewodniczący rady
na całym terytorjum Państwa, a wszczegól- miejskiej p. Fichna dopl,1ścjt się niesłycha.
ności na pomijanych dotąd systematycznie nego lekceważenia wszel,kich form parlarobotników rolnych.
mentarnych i regulaminu. Zgłoszone poCelem ,zapewnienia najdalej idącej prawki przez radnych do tego wydziału
ochrony pracy - Kongres domaga się j uprzednio już rozpatrzone przez Korozbudowania i rozszerzenia dotychcza- misję skarbowo·budżetową nietylko iż
sowej inspekcji pracy, żądając równo· nie głosował, lecz na zwróconą mu uwagę,
cześnie zapewnienia czynnikom robotni- pr~ypomnienie i domaganie się wniosko·
czym odpowiedniego w niej udziału dawcy o głosowanie jego wniosku potraki wpływu oraz nadania Inspektorom tował w niesłychanie lekceważący
sposób.
Pracy władzy wykonawczej.
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żąda Kongres zniesienia

tego paragrafu,
a na jego miejsce wstawienia, iż skrócony czas pracy nie może pozbawić
robotnika pełnej płacy za ilość dni urlo.
pu ustawą przewidzianych.
c) Fundusz bezrobocia:
1. Długość terminu zapomóg bezrobotnych powinna być nie ograniczona.
2. Wkładki do tego funduszu mają
w zupełności pokrywać przemysłowcy. ·
d) Ubezpieczenie na starość:
,
Wobec braku ubezpieczenia na starość, wzywa , się Kongres do objęcia
energicznych kroków w Sejmie i Rządzie
celem najszybszego wprowadzenia tej
ustawy w życie.
e)' Rady fabryczne:
Kongres rząda bezwzględnego wprowadz~nia Rad fabrycznych i załogowych,
oraz kontroli robotniczej nad produkcją.
W tym celu należy otworzyć szkoły na
wykształcenie robotników, ażeby każdej
chwili podołali swemu zadaniu
f) S
..'
prawa termmatorow:
Z
d
d'
.
g
. tPO~o tU ?a mler ne 0 p~zdYJmowaDIa ermma orow a t o 2 na Je nego
czeladnika, niema możności nauczenia
na l eżytego tyc h że. Wobec tego żądamy
. b y d otyc l lczasowe przepIsy
.
l
aze
zostały
..
. h ..
d "
znIeSione, a na IC miejsce wprowa ZlC
. 2
'
h cze l a d m'k'OWo
przepIS
UCZDl na trzec
Doda tek:
Znie,sienia
wszystkich podatków
pośre d nic h i wprowadzenia ustawowej
gwarancji ludzkiego minimum egzystencji,
P o wprowa d zeniu tej ustawy, wprowadzić
dopieró podatek progresywny.
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Centralnej Komisji Związków Zawodowych
w Polsce.
Organizacje robotnicze wszędzie we
wszystkich państwach ~ posiadają domy
ludowe robotnicze.
Domy te są ośrodkami organizacji
robotniczych, ułatwiającymi rozwój orga·
nizacji, Są one widomym symbolem potęgi klasy robotnicaych.
Wobec powyższego III Kongres Zw.
Zaw. uchwala:
I) III Kongres Zw. Zaw. poleca
nowo wybranej Komisji Centralnej budowę
Domu Związkowego, w Warszawie.
2) F undusze na budowę domu zebrane być muszą od zorganizowanych
w Związkach robotniczej.
Wydziału Żydowskiego
w sprawie

przy Kom. Centr.
szkolnictwa żydowskiego.

III Kongres klasowych związków zawodowych stoi na stanowisku że, zgodnie
z opinją współczesnej pedagogiki, języ
kiem wykładowym w szkole ludowej
winien być język ojczysty dzieci.
Kongres,stwierdzając. że szkolnictwo
powszechne w Polsce nie czyni zadość
powyższej zasadzie w stosunku do ludności żydowskiej domaga się, by szkol.
nictwo ludowe żydowskie. budowane
i utrzymywane przez masy pracujące ży
dowskie, korzystało z należnej pomocy
finansowej państwa i gmin.

Ja~ ~i~ Irzewo~ni[lJ Wtó~l~iei Ra~lie liei~kiei.
.
Konstatując fakt powyższy, jako jeszcze
Jeden dowód bezceremonjalnego łamania
regulaminu i bezprawnt"go postępowania
przewodniczącego rady, a tern samem ła
mania własnych uchwał i obniżania godności rady, stwierdzamy, iż te przykre
wypadki są skutkiem bezkrytycznego
przyjmowania przez rządzącll więluzość
rady wszelkich zarządzeń - przewodniczącego p. Fichny,
które są często jego
własnemi eksperymentami.
Wobec powyższego oświadczamy, iż
przeciwko powyższemu postępowaniu p.
Fichny, jako przewodniczącego rady miej.
skiej, w imieniu 18 radnych zakładamy
jak najostrzejszy protest i żądamy, aby
takowe w myśl § 19 p. 8 wciągnięto d0
urzędowego protokułu.

Jednocześnie oświadczamy, jż a~y

popodobnemu postępowaniu p. Fichny, skierowujem y sprawę
do komisji regulaminowo-prawne j ,
Po odczytaniu powyższe g o oświad
czenia, na sali zapanował nieb!wały spokój, dopiero po chwili p. F ithna zabrał
głos polemizując z oświadczen ie m. Ten
»pierwszy obywatel" widać tak j uż daleko
zabrnął w swych formułkach bezprawia, że
j tym razem pozwolił sobie
na wybryki
osobiste, bowiem w myśl re g ulaminu, nad
oświadczeniem prowadzić dyskusji ani też
polemizować nie wolno
pan Fichna na
wszystko sobie pozwolił. Jest to jeszcze
jeden dowód uszanowan/cl własnych uchwał
i prawniczego bezprawia.

łożyć kres na przyszłość

Kred9t9 na prawo, kred9t9 na lewo.
Kredyty na prawo, kredyty na lewo - 1
Gdziekolwiek w Polsce rzucić kamieniem, trafi się w przemysłowca, rolnika, kupca, wołających wielkim głosęm:
kredytów, wielkich kredytów, tanich kredytów I Państwo bezpośrednio czy pośrednio przez Bank polski ma dać kredyty, rozumie się długoterminowe i tanie,
na "uruchomienie" przemysłu, na wspomożenie rolnictwa nawozami sztucznymi
i ziarnem dla umożliwienia od długiego
kredytu prywatnego.
Ponieważ skarb
państwa nie ma pieniędzy, sfery powyższe
gotowe są zadowolić się jego gwarancją
w jednym z banków państwowych, nie
troszcząc się o to, że gwarancja taka
oznacza powiększenie obiegu banknotów,
który nie może u nas równocześnie się
odbywać z
powiększeniem
pokrycia.
Krzyk ten o kredyty jest zbyt jednomyślny, aby miał być uważany za krzyk
z głębi serca, za wyraz rzeczywistej potrzebny krzyczących. Wiadomo, że przemysł, rolnictwo i handel, mimo rozbież
ności interesów, złączone są w wspólnej
organizacji Lewiatanem zwanej. To też
o kredyty rozlega się z potęgą gromu,
odpowiednią do
bajkowego potwora,
którego sobie świat interesów wybrał na
patrona.
Dlaczego przemysłowscy żądają kredytów? Powiadają, że ich kapitał obrotowy zjedzony został w czasie inflacji
i potem w czasie zastoju tak, że nie mają
teraz własnych środków na zakupno surowców,azaś kredyt prywatny jest drogi
i robi wyroby przemysłu swojskiego niezdolnemi do konkurencji z , zagranicami .
Rolnicy zaś powiadają, że n.a zintenzywowanie gospodarki rolnej potrzebują
kapitałów, do których mogą dojść tylko
przez forsowanie wywozu. a ten musi
być finansowany tanim kredytem. aby
przynosił zyski. Handel powiada, że wobec zastoju w interesach niema kapitału
obrotowego, a że musi zapasy utrzymać,
należy mu się kredyt bezpośredni albo
tj. przez gwarancję dostawcom.
Nie myślimy zaprzeczać, że w powyższych i innych argumentach szukających kredytu mieści się część prawdy.
Nie mllczeliśmy o przesileniu w przemyśle i handlu, o niedomaganiach w rolnictwie - przeciwnie gruntownie omówiliśmy te sprawy, bez względu na to,
że w dotyczących sierach mało mamy
przyjaciół. Bo też nie o przemysłowców
czy kupców lub rolników nam chodzi\
ale o przemysł, handel i rolnictwo jako
warsztaty pracy dla setek tysięcy ludzi,
którzy w naszych stosunkach kapitalistycznych uczestniczą tylko w niepomyślnych konjunkturach jako ich ofiary,
a są wykluczone od udziału w wynikach
konjunktur pomyślnych, wyrażających się
w nabijaniu kieszeni i kas ludzi niepracujących a tuczących się na zysku z pracy cudzej.
Inna jednak to sprawa uznawać
słuszne żądania tych sfer, a inna rozczulać się ich lamentami, które po najwięk
szej części są . wynikiem spekulacyjnych
momentów, Nasz świat przemysłowo
rolniczo ~ handlowy miał świetne czasy
właśnie wtedy, g~y korzystał z nieograniczonych kredytów, dawanych mu przez
państwo w złej wprawdzie walucie, ale
spłacanych jeszcze gorzej. Setki miljardów marek szły na alimentowanie przemysłu i rolnictwa, a cóż z nimi zrobiono?
Na palcach można policzyć te fabryki
i te gospodarstwa rolne, które t~ch miljardów użyły na remont a tern mniej na
inwestycję, żyło w zaślepieniu, że potop
markowy nigdy nie wyschnie, gromadziło
się obce waluty i inne "trwałe wartości",
a tymsamem urządzenia fabryk względ
nie inwentarz gospodarczy starzał się
i psuł, stawał się anachronizmem wobec
postępów techniki.
Gdy błogosławieństwo
markowe
przecież ustało, przemysł i rolnictwo stanęły wobec przestarzałych narzędzi pracy
bez długów wprawdzie ale i bez kapitałów, uwiezionych po części zagranicę.
Sanacja finansowa przyniosła w pierwszem
swem następstwie brak gotówki, za którym poszło ograniczenie konsumcji, co
znoWU wywołało zastój w ruchu handlowym. Produkcja przemysłowa, w interesie przemysłowców w pierwszym rzędzie,
nie mogła być w zupełności zahamowaną ,
jednak została ścieśniona z tym wynikiem,
że wyroby jej zapełniały składy fabryczne
i sklepy, a z drugiej strony unieruchomiały coraz więcej rąk pracy, wytwarza~
jąc bezrobocie w przerażającej wysokości.
Rząd stanął wobec
zagadnienia,
które mu dotychczas nie sprostał, Podatki
ściągał, gdyż państwo musiało żyć , powiemy - nawet ponad stan i kredyty
m.usiały ulec ograniczeniu z chwilą, gdy
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utworzono prywatny bank emisyjny, którego polityka kredytowa bywa zależną
od przyjętych na całym świecie praw
stosunku emisji do pokrycia . . Rozległy
się krzyki . i narzekania; sfery przemysłowe, rolnicze i handlowe wychodziły
z założenia, że państwo i tylko państwo
ma obowiązek dawania pomocy dla przetrzymania przesilenia gospodarczego, one
zaś będą tak łaskawe, że po otrzymaniu
tej pomocy uruchomią warsztaty ale tyl·
ko E> tyle, o ile się to opłaci, tj. o ile
koszta pomocy będą niższe od cen za
produkt uzyskanych.
Jednej z licznych deputacji tych sfer,
które go bezustannie nadchodziły, oświad
czył p. Grabski, że państwo nie uchyla
się od obowiązku poparcia prywatnej
inicjatywy dla walki z przesileniem gospodarczym, ale obowiązek ten musi się
mieścić w granicach możliwości i granicach prawa. Co znaczy udzielanie kredytu?
Znaczy wydrukowanie nowych
banknotów, kiedy równocześnie waluty
(dolary) ciągle z Banku odpływają jako
następstwo biernego bilansu handlowego?
Złoty dotąd utrzymuje się tylko dzięki

temu, że Ban1t polski mógł wypełniać
wszystkie zobowiązania naszego importu
w obcej walucie z jednej i utrzymaniem
pokrycia w wysokości ponad przepisanych statutem 30 proc. z drugiej strony.
Zamiedbanie w jednym lub drugim kierunku natychmiast odbiłoby się na złotym
z tym skutkiem, że obok przesilenia gospodarczego mieliśmy i przesilenie walutowe.
Żądające krydytów sfery nie chcą
widocznie uznać powyższych argumentów,
chociaż znają doskonale ich wagę także
dla swych własnych interesów. Wykazy
bankowe, wedle których kredyty - acz
w ograniczonych rozmiarach - przecież
są udzielane, nie imponują im ani obję
tością ani swą zbyt wysoką ceną-opro
centowaniem.
Własnych środków zaradczych nie stosują, gdyż wygodniej jest
posługiwać się cudzym. Zwłaszcza sfery
rolnicze brylują w tern zachłannem postępowaniu, gdyż już teraz, kiedy jeszcze
rezultat zbiorów jest nieznany,
gotują kampanję wywozową i żądają, aby
państwo ją finansowało na ślepo.
Krzyk o kredyty będzie się tak długo
rozlegał, dopóki rząd otwarcie nie powie,
że uznaje konieczność, ale tylko w granicah możliwości i wyłącznie na cele
produktywne.

Wyrieuka T. U. R. ~o Pragi i 'ie~Dia.

Wycieczka T. U. R. wyrusza z Warszawy w niedzielę, 31-go maja b. r. o godz.
II-ej min. 40 przed południem pośpiesznym
pociągiem
przez Katowice i Dziedzice.
Uczestnicy krakowscy: lwowscy i borysławscy
przyłączają się w DziEdzicach
o godz. 19-ej min. 30. - Do Mora wskiej
Ostrawy przybywamy po północy; tam
spotykllją nas nasi polscy towarzysze z orga~
nizacji partyjnej w Czechosłowacji i lokują
nas na noc. Tow. Chobot i KWJetniewski
z całą uprzejmością zajęli się pobytem
ąaszej wycieczki na Morawach i Czeskim
Sląsku: obiecują nam do dyspozycji trzy
automobile ciężarowe do zwiedzania okolic, przyjęcie w sali jednego z Domó~
Robotniczych etc.
Sądzimy, że pobyt,
wprawdzie tylko jednodmowy w gościuie
u t. t. polskich w Czechosłowacji, będzie
miał duże moralne znaczenie i \\ zm(,(ni
jeszcze stare węzły serdecznej sympatji
i głębokiej łączności jednoczące. nasz ruch
z Polską PaJ;tją Czechosłowacji. W Morawskiej Ostrawie przyłącza się do naszej.
wycieczki tow. Kwietniewski z małżonką.
Z Morawskiej Ostrawy po półnoty
udajemy się do Pragi, gdzie wstajęmy
wczesnym rankiem.
Otrzymaliśmy ' 'od
Zarządu Czeskiej Socj. Demokracji bardzo
serdeczny list, zapraszający nas w gościnę.
W Pradze zostaniemy przez pół
tora dnia; zwiedzimy instytucje robotnicze,
oświatowe i ewentualnie jeden z teatrów.
Po południu 3-go czerwca wyjedziemy do
Wiednia. Przybywamy o północy. W Wieustawy po- dniu całym programem kierują sympaty-

Ir~~k1iw~U Uą~U ~ ~lJn~arlJ arO~linJ relerwi~tów.
Jeszcze dnia 23

kwietnia 1920 r.,
o organiczeniach
w sprzedaży napojów alkoholowych, która wart. d zapowiadała zmmeJszenie
szynków Z 5niem 1 stycznia 1921 r. do
normy I szynku na 2.500 mieszkańców.
Tymczasem w rzeczywidości sprawa
zmniejsze~ia s~yn~ó~ jest ~prost ~kand~lem. C:Iągn~e SIę Jak wąz morski od
kIlku lat I złozona została zapewne ad
act,a: . M!anowicie w Kra~owi~ magistrat
spozmł SIę grubo z odnosneml uchwałami w sprawie re,d ukcji szynków a względnie. nie~ormalnie ją załatwił, wobec. czego
wOJewodztwo zmosło te orzeczema. Następnie zaś województwo ogłosiło, że
z redukcją szynków musi się czekać na...
uchwalanie noweli przez Sejm fnający
na celu uwzględnienie żądań szynkarzy,
~YI?czasem. oficjalne sprawozd?ni~ pohCyJne notUją ogromny wzro8t plJan8twa.
Obe.cnie zapewne monopol spirytusowy
popiera bezprawne odroczenie załatwien~~ tej piekącej sprawy. Patrjotą ~ Po!sce
pIJak, . po?czas gdy ~lasy pO~lada)ące
uchylają SIę od płacema podatkowo Apelujemy do Zwjązku posłów PPS, aby
uchwalił Sejm ustawę

sprawę wykonania powyższej
ruszyli w Sejmie.
Dziwnem w porównaniu z tą troskliwością o los szynkarzy jest lekceważenie rządu wobec rodzin rezerwistów.
Mianowicie w kwietniu rozpoczął się
pierwszy okres ćwiczeń rezerwistów którzyobecnie wrócili już do domu, ty~cza
sem o rodziny ich rząd zupełnie się nie
zatroszczył, gdyż dopiero na ostatnich
posiedzeniach Sejmu rząd przedłożył proJekt ustawy o zasiłkach dla rodzin rezerwistów, które wyasygnowała.
Na sobotniem posiedzeniu komisji wojskowej
pos. tow. Jaworowski referował tę ustawe
którą uchwalono . Zanim jednak ustaw~
ta wejdzie w życie, to rezerwiści drugiego okresu ćwiczeń wrócą do domu
a rodziny będą głodowały bez zasiłku:
Porównanie troskliwości o los szynkarzy z lekceważeniem rodzin rezerwistów
musi wywołać smutne refleksje o praworządności w Polsce. Szynkarze oddali
~ ~z8~ie "'yborów wielkie usługi end e cji
l plast~wcom, wobec czego cieszą się ich
poparcIem. Dla rezerwistów i ch rodzin
wystarczą patrjotyczne frazesy.

czni towarzysze z Wiedeńskiego Wydzi~łu

Oświatowego Partji z t. t. Jenschikiem
i Thalerem na czele. Program podaliśmy
już w "Robotniku" i "Na przodzie.' Zwiedzimy miasto, muzea, ratusz i parlament,
zaś w pierwszym rzędzie instytucje oświa
towe i robotnicze jak Miejską Rat1ę Szkolną, Stow. Przyjaciół Dzieci, Wydział Oświa
towy Partji etc. - Konferencje o ruchu
robotniczym w Austrji i o reformie sz\{lolnei wygłoszą U. Bauerowa i GlOckel. W dniu
5-go czerwca będ7.iemy gośćmi w Sto \\I arzyszeniu Robotników Polskich w Wieoniu,
którzy już dwukrotnte zaprosili nas serdecznymi listami. Odjazd 7-go czerwca
wieczorem; planowany przyjazd do Warszawy o godz. 4 i pół po poło 8 czerwca.
Ustalona lista uczestników zawiera
62 nazwiska, a więc znacznie więcej niż
początkowo planowano. Jak już pi,sałem
robotnicze wycieczki oświatowe zagr,anicę
ogromnie się rozwinęły w Austrji i Czechach. U nas jest to dopiero pietwsla
próba, która spotkała się - mimo ciężkie
czasy-z ogromnym zainteresowaniem wśród
robotników. Wymownym dowodem jest
to, że wśrod uczestników znajdujemy 20-tu
robotników fizycznie pracujących. Znakomicie zwłaszcza spisał się Borysław z okolicami, wysyłający bardzo liczną delegaCję
robotniczą. Pozatem uczestnicy pccrcd:zą
z najrozmaitszych zakątków kraju - WarDekret prezydenfil Rzeczypospolitej itd., miały być - jak dekret zastrzegał szawy, Łodzi, płocka, Żyrardowa, KaiowJc,
z grudnia z. r. o przekszałceniu polskich - wydane przez M. K. "na podstawie Konina, Tarnowa, Opatowa, Kielc, Wło

kolei państowych na "przedsiębiorstwo wniosków generalnego dyrektora" ... Czem
dla eksploatacji kolei państwowych" zatem cała ta zmiana groziła, łatwo było
odgadnąć ...
przestał istnieć.
Zgodnie ze wspólnym wnioskiem
T o też natomiast po ukazaniu się
PPS, NPR i Wyzwolenia, tudzież wnio- tego dekretu związek zarówno w coskiem ChD, komisja komunikacyjna sejmu dziennej prasie socjalistycznej, jak i w
na jednem z ostatnich swych posiedzeń swym organie fachowym "Kolejarz-Zwią
uchwaliła zawiesić cały ten niedorzeczny z~owiec·, wszczął energiczną kampanję,
dekret i zaproponować sejmowi wybór ~zeby ~arówno opinję publiczną, jak
specjalnej komisji, która do 3 miesięcy ~ szer.ohe koła kolejarzy poinformować,
opracować ma i sejmowi przedłożyć zu- Jak merozumnym, a w skutkach szkodli'
pełnie nowy projekt uprzemysłowienia wym, jest dekret prezydenta... I dziwna
kolei, trochę oczywiście rozumniejszy od np. rzec. Z całej prasy polskiej tylko
niedowarzonego pomysłu rządowego ... ..Robotnik" i "Naprzód" zajęły w sprawie
O dekrecie tym już pisaliśmy.
dekretu odrazu zdecydowane stanowisko,
Dziś, gdy przeszedł on szczęśliwie wykazując w szeregu artykułów, jego
do historji różnych dyletanckich prób zu,pełną nierealność, wśród kłopotliwego
"naprawy (I) gospodarstwa społecznego", milczenia innych pism, jakkolwiek chowarto podkreślić, że obalenie tego nie- dziło tu przecit>ż o kwestję dla interesów
fortunnego pomysłu, zawdzięczać należy kraju ważną.
Ale naj ciekawsze, że fachowe pisma
wyłącznie tylko walce, jaką przeciw niewydawane przez związki
mu odrazu rozpoczął i konsekwentnie aż kolej arskie,
żółte,
również
milczały, podczas gdy ordo skutku przeprowadził związek zawodowy kolejarzy (ZZK), który w tym wy- gan związku klasowego, "Kolejarz-Związ
padku bronił interesów zarówno kraju, kowiec", poddał dekret odrazu wyczerpującej krytyce. Milczały również i związki,
jak i pracowników kolejowych.
Dla scharakteryzowania bowiem, tak, że dopiero ZZK sprawą tą zainteresował opinję publiczną i zwróciwszy
jaką to "na prawę" dotychczasowej deficytowej gospodarki kol. dekret wpro- się do związków o solidarną w tej sprawie akcję, doprowadził do tego, że niewadzał, wystarczy nadmienić, że pozofortunn
y eksperyment rządowy spotkał
stawiając obecną ciężką biurokratyczną
się z jednozgodnym protestem wszystkich
administrację kolei, stwarzał jeszcze nowy najzupełniej zbyteczny, ale za to związków kolejarzy.
Pogrzebanie tego dekretu przez sejkosztowny organ - Dyrekcję Generalną,
który dotychczasowe wydatki byłby jeszcze bardziej zwiększyL.
Co zaś do pracowników, to z chwilą
wprowadzenia "przedsiębiorstwa" , byliby
oni utracili nawet te okruchy praw, jakie
obecnie - jako pracownicy państwowi
- na podstawie ustaw ogólnych - posiadają (płace itp.), a nowe warunki płacy

mową komisję komunikacyjną

kraj od wielu s-z:kód,
grozit

cławka.

Wśród uczestników znajdujemy licz"
ne grono czynnych działaczy T. U. R-a,
którzy niewątpliwie dużo skorzystają , przy
zetknięciu się z zachodnio-europejską praktyką robotniczą. Kobiet jest 23.
Należy podk:eślić, iż Czechosłowacja

i Austria z całe m zrozumieniem r-r-eczy
poszły T. U. R. na rękę udzielając bezpłatnych wiz i 50 proc. zniżki kolejowej,
taksamo i władze polskie ze swej strony
udzieliły popalcia naszej wycieczce. .
Wszyscy uLZestnicy wycieczki otrzy- .
mują regulamin wycieczkowy, do którego
są obowiązani stosować się.

Według

do~

tych czasowych dość ścisłych obli,czeń,
koszta wycieczki nie powinny przekroczyć
150 złotych na osobę, nie licząc oczywiście
prowiantów spożywczych w pociągu. Brakującą kwotę aż do sumy 150 zł. ,należy
do 25-go maja przesłać do Zarządu Głównego T. U. R., Warecka Nr. 7.
.
Nie omieszkamy po wycieczce złożyć
sprawozdania w prasie partyjnej. Jeśli
zajdą jakieś usterki, należy uwzględnić to,
iż organizuiemy w Polsce pierwszą oświa
tową robotniczą wycieczkę zagranicę. Z nabvtych doświadczeń skorzystamy w roku
przyszłym, albowiem planuiemy w maju
przyszłe~o roku dru g ą podobną wycieczkę do kla'lycznego kraju Uniwersytetów
Ludowych Danji.
Kazimierz Czapiński.

uchroniło

jakiemi dekret ten

VVyszła z druku nowa "LAT ARNIA", • pod
tytułem
"ZWYCIĘSKI
POCHOD
~OCJALIZMU"
tow. dr.
VVyszła z druku br08zura p. n.
A.
Kriegera.
Cena
25
gr.
Zamówienia
KOŚCIÓŁ A SZKOŁA
Przemówienie sejmowe tow. Zyg- przyjmuje C. K. VV., Warecka 7.
munta Piotrowskiego w debacie nad
konkordatem.
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niem:ieckie i włoskie, wyciągnięte ku Tule
i zagłębiu donieckiemu, a związkowi temu błogosławi Mussolini na południu
i Hindenburg na północy. Interes, wyWódz faszystów włoskich, który te· w uśtawicznych stosunkach z sowietami, zysk - oto dwa motory, które powodują
raz kieruje polityką swego kraju, nie tylko od czasu do czasu zamąconych ja- jedno bicie serc, mimo różnic politycznych
przeraził się wyborem Hindenburga pre~ kimś grubym nietaktem władców Moskwy. z jednej i z drugiej strony Alp.
zydentem Niemiec, Przeciwnie, uznaje Krupp
Ansaido - oto bratnie dłonie
on ten wybór za zupełnie naturalny, gdyż
Hindenburg był przecież naczelnym wo·
dzem Niemców w w.elkiej wojnie. Zresz·
tą, co tu dużo gadać: Hindenburg został
wybrany legalnie, a taki legalista, jak
doszły do władzy przez ząmach stanu
Japonja została nawiedzona trzęsie runęły na niego. Kopalnia srebra w lkui utrzymujący się przy niej
gwałtami niem ziemi. Zniszczonych zostało wiele
na uległa zniszczeniu. Samoloty wojsko.
i mordami wódz faszysfów, uważa taki miejscowości. Zginęło kilka tysięcy lu. we, które przeleciały nad terenem ka•
wybór za wyjęty z pod wszelkiej krytyki. dzi. Miasto T oiko, znajdujące się w cen- tastrofy, doniosły, że w miejscowościach
Dla nas takie stanowisko p. Musso- rum trzęsienia ziemi, 80 mil pa półn()c Tsunjama i Fukuski leżą na ulicach zabici
liniego jest zupełnie zrozumiałe. Faszyzm od Kioto, liczące 80 tys. mieszkańców, i ranni. Komunikacja na zachodnim wywłoski szuka sprzymierzeńców na całym zostało zupełnie zniszczone ogniem, który
brzeżu Japonji została przerwana.
świecie, a gdyż mógłby znależć odpo~ powstał w następstwie trzęsienia ziemi.
Komunikacja kolejowa jakoteż tewiedniejszych, jak nie w tobozie prawi. 200 domów zawaliło się. Pożar wybuchł legraficzna i telefoniczna z . obszarami,
cowym w Niemczech, któryinnemi wpraw· jednocześnie w 7-miu stronach miasta dotkniętemi trzęsieniem ziemi jest przerdzie metodami dąży do tego samego celu, i rozszerzał się z przerażającą szybkością, wana.
Oświadczają, że trzęsienie to
co Mussolini: do pognębienia klasy ro- Około 10 tys. mieszkańców uciekło w gó- można porównać z trzęsieniem z r. 1923.
botniczej. do odebrania jej wpływu.
ry. Zupełnemu zniszczeniu uległy również Połowa miasta T oiko spłonęła. Dworzec,
Zwolennicy Hindenburga zamordo- miasta Tsunjama i Kinosaki, znane z go- oraz szkQła żeńska zawaliły się. 200
wali Erzbergera i Rathenaua, zwolennicy rących zródeł. T rzęsienie ziemi odczuto osób zostało zabitych. 400 jest rannych.
Mussoliniego zamordowali Matteottiego również w Osaka, Kobe i Kioto. Pociąg, Tysiące uchodźcpw koczuje fpod gołem
i dzień w dzień mordują i podpalają. znajdujący się w drodze dO ,Koiko został niebem. Ekspedycje pomocnicze zostały
Zwolennicy Hindenburga wybrali go pre~ W tunelu zmiażdżony przez skały, które wysłane na miejsce katastrofy.
zydentem na to, aby przy jego pomocy

Mussolini

•

I

Hindenburg.

-Straszne

zniszczyć

znienawidzoną

rzeczpospolitę

i przęwrócic monarchję; zbiry Mussoliniego na to utworzyły "gwardję" faszy.
stowska, aby w chwili potrzeby usunąć
malowanego króla i ogłosić niczem -na·
wet pozorami monarchji ;- niekrępowaną
dyktaturę czarnych koszul.
Pokrewne duchu łatwo się znają
i dlatego Mussolini powiedział w senacie,
że tylko rządy silne i stanowcze są w stanie ustalić atmosferę pojednania, atmo~
sferę taką, w ktorej niewinny baranek
poźre krwiożerczego wilka.
Mussolini w swej mowie senackiej
okazał się imperjalistą pierwszej wody,
nie gorszym od wiernegp Hohenzollernom
Hindenburga. Popiera on dążenie Niemiec do przyjtcia ich do Ligi narodów;
popiera on propozycję gwąrancyjne Stre~
semana. przyczem - co ~a boleść dla
naszych chwalców faszyzmu! - o Polsce
wcale nie myśli, żądając "paktu pięciu",
tj. Niemiec, Anglij, Francji, Belgji i Włoch,
nie troszcząc się zupełnie o to, co F rancuzi nazywają równorzędnością Wisły
z Renem. Za to Mussollini ma inne pretenje do Niemiec, a mianowicie z powo~
du zamierzonego, a przez obie ententy
zabronionego przyłączenia 'się Austrji do
Niemiec. Jakto - woła oburzony p. Be~
nnito, - na to zwyciężyliśmy Niemcy,
aby teraz powiększyły się o 6 miljonów
ludności i o tak piękny krap Nigdy na
to nie pozwolimy, ponieważ - tu wyłazi
szydło z worka-przez takie połączenie
Niemcy stałyby się sąsiadem Włoch
i wtedy "włoski Brenner" były zagrożony.
A "włoski Brenner" to góry w czysto
niemieckiej części Tyrolu, które Włosi
zaanektowali, celem uzyskania lepszej
granicy strategicznej i celem zabrania
Meranu, Bozenu i t. d.
Pokrewieństwo
duchowe między
twórcą faszyzmu a sztandarowym mężem
prawicy niemieckiej ujawnia się w całym
szeregu punktów. Różnica polega tylko
na wykonaniu: we Włoszech wobec rozbicia i słabości klasy robotniczej. Mussolini na razie triumfuje, chociaż i jego tron
na bardzo kruchych stoi podstawach.
W Niemczech reakcja ma przeciw sobie
potężnie zorganizowaną klasę robotniczą,
przeciw której niełatwo jej przyjdzie przywrócić stan z przed listopada 1918 r.
Narazie Mussolini i Hindenburg czują ku
sobie sympatję, dając jez wyraz szczególnie w jednym kierunku: odnośnie do
rządów sowietów. Faktem jest, że mimo
.. ohurzenia" urzędowego z powodu pro·
pagandy sowieckiej rząd Mussoliniego
utrzymuje z Moskwą najlepsze ze
wszystkich państ:w stosunki. Nie stoi temu
na przeszkodzie okoliczność, że Musfoliniu siebie w domu gnębi socjalistów
sowiety zaś u siebie mordem i więzieniem
karzą monarchizm. Gdzie idzie o interes,

tam sprzeczności się wyrównują, a inte·
res robią Włosi na Rosji świetny. Dość
powiedzi~ć; że ruch okrętowy między
portami włoskiemi a Odessą przewyższa
ruch wszystkich państw razem wziąwszy.
To bratanie się faszyzmu z bolszewizmem na gruncie intereśów znajduje
swój odpowiednik w takie m samem po·
stępowaniu prawi.cy niemieckiej, Wiado·
mo, że główną podporą tej prawicy jest
wielki przemysł, a właśnie ten jest

trzęsienie

W Japonji

ziemi w Japonji.

wciąż trwają trzęsienia

ziem,i.

powtór~yła się taka katastrofa jak przed
dwoma laty. Ulice Tokio przepełnione
są ludźmi, którzy lękają się pozostawać
w domach. Większe grupy ludzi groma·
dzą się tylko w świątyniach. Rząd po·
wziął odpowiednie środki
ostrożności.

Ostatnie trzęsienie ziemi spowodowa.
straty w kolejnictwie na sumę 4 mil. jen.
"Abendblatt" donosi z Tokio, iż
w . mieście pa~uje wielkie zdenerwowanie,
gdyż odczuto tam słabe trzęsienie ziemi.
Nie wyrządziło ono wprawdzie żadnej
szkody, wzbudziło jednak obawę, aby nie·

ło

Sprawa B-godzinnego dnia pracy.
OBRADY MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PRACY.
Na Międzynarodowej Konferencji
Pracy odbyły się ważne rozprawy, doty.
czące 8-godzinnego
dnia roboczego.
Przedstawiciel Francji Jouhaux oświadczył, iż grupa nie
była
zadowolona
z oświadczeń przedstawicieli rządów.
Mówca zapytał dlaczego mianoby zastanawiać się dzisiaj nad zmianą konwencji
waszygntońskiej, stwierdzając, że . należy
się obawiać, aby nie zechciano kwestjonować zdobyczy klasy robotniczej z roku
10 19-9o. Jouhaux zakończył przemówienie oświadczając, że nie należy odkładać
do nieskończoności ratyfikacji konwencji

w rzekomem oczekiwaniu na polepszenie
sytuacji. Wielkobrytański delegat robotniczy pDpierał wywody Jouhaux. Delegat
niemiecki oznajmił, iż ministerjum pracy
Rzeszy przygotowuje nowe przepisy, dotyczące pracy, oraz podkreślił, że Niemcy
z całą szczerością pragną ratyfikacji kon.
wencji o 8-godzinnym dniu pracy. Na
tern posiedzenie zakończono'

Na plenarnym posiedzeniu między·
narodowej konferencji pracy, przedsta~
wiciel Belgji, minister T schoeffen, w przemówieniu swem przytoczył dane, dotyczące zniszczenia przemysłu belgijskiego
w czasie wojny. Przemysł ten przedstawiał jedną ruinę. 96.000 domów zostalo
zniszczonych przez okupantów. Następnie
minister wykazał obecny rozwój Belgii,
która nie cofa się przed wprowadzeniem
ustaw, zmierzających do zabezpieczenia
losu robotników i pracowników/ wszelkich
kategorji. Mowa ta wywołała doskonałe
wrażenie
w swej CZęSCl pozytywnej,
a w momentach, stwierdzających zniszczenie Belgji przez Niemców w czasie
wojny robiła wreżenia publicznego oskarżenia.
W dalszym ciągu posiedzenia
bardzo silne prz&mówienie w obronie
8~godzinnego 'dnia pracy wygłosił przedstawiciel francuskiej grupy robotniczej
J ouhaux, domagagając się ratyfikacj
. przez rządy konwencji waszyngtońskiej

Oświadczenie Francuskiego Ministra
w sprawie 8-miogodzinnego dnia pracy.
Na posiedzeniulMiędzynarodowej Konferencji Pracy minister pracy Durafour przedstawił stanowisko Francji w sprawach ubezpieczeń społecznych i 8.god'zinnego dnia
pracy, oraz scharakteryzował francuski pro"
jekt ubezpieczeń społecznych, oparty na
zasadzie obowiązkowego udziału w ubez"
pieczeniach w równej mierze ze strony
pracodawcow, jak i robotników. Omawiając następnie sprawę ratyfikacji konwencji,
dotyczącej 8-godzinnego dnia pracy,_minister oświadczył, iż Francja zapro~adziła
już w kwietniu 1919 r. w zwykłej drodze
ustawodawczej 8-godzinny dzień pracy;
w ubIegłym roku rząd z~oż~ł w p,ar.,
lamencie projekt ustawy, ratyfIkUjąc odnosną

Pracy

konwencję waszyngtońską, jednakże - zda
niem mówcy - rząd popełniłby krańcową
niedyskrecję wobec państw, które dążą do
przeprowadzenia ratyfikacji tej konwencji,
gdyby wszczynał w parlamencie dyskusję
co do zasad konwencji o 8.godzinnym
dniu pracy w tej samej chwili, gdy inne
państwa, ożywione tą samą dobrą wolą, co
i Francja, usiłują uregulować te kwest je
w drodze wzajemnego porozumienia. Minister wyraził wreszcie nadzieję, iż zebra.
nie przedst.awicieli posz~zególnych. państw
odbędzie SIę dostateczOle szybko 1 da wyniki dostatecznie ~ecydujące, aby .iz~a francuska mogła rat.) ftk~Y"ać konwenCJę Jeszcze
podczas obecneJ sesJI .

l1iedzynorodoCllo Konferencja Pracy.
Komisja międzynarodowej konferencji
pracy, b a daj ąca sprawy odszkodowań od
wypadków podczas pracy, zgodziła się
na wniosek Międzynarodowego Biura Pra"
cy, według którego wszyscy funkcjonarjusze, robotnicy i uczniowie każdego
przedsięb i orstwa prywatnego lub też pub·
licznego otrzymywać mają odszkodowania
w razie jakiegoś wypadku przy pracy.
Na anegdajszem posiedzeniu Między.
narodowej Konferencji Pracy minister
Sakal, jako przewodniczący komisji wnio"

a~y. konferencja
delegaCJI japonskleJ, z powodu
ostatniej katastro.fy, słowa . współczucia.
Wniosek ten przYJęto.
.
Dyskusja toczyła się dokoła spra-,
wy uznania
zakwestjonowanego przez
grupę robotniczą mandatu delegata organi7acji faszystowskich Rossoniego. W imieniu robotników międzynarodowych dekla.
rację w tej sprawie złożył delegat Belgii
Martens. Ostre oświadczenie przeciwko
uznaniu mandatu Rossoniego wygłosił de-

\ skowe,l,

wyraZIła

zapropo.no:vał"

legat holenderski ImIeniem syndykatów
katolickich, a delegat robotniczy angielski
Fulton wypowiedział bardzo potępiającą
mowę o stosunkach politycznych, panują
cych we Włoszech. Na przemówienia te
od powiedział delegat Włoch Michelis, a
i Rossoni gorąco polemizował z przedmóweami. Na mowy Michelisa i Rossi·
niego odpowiedział delegat robotniczy
francuski Jouhaux, polemizując ostro i gwał
townie.
Wykazał on cyfrowo,
iż we
wszystkich wypadkach, gdy robotnicy
Nłoscy mogą swobodnie głosować, głosują
przeciw faszystom. Z tego powodu mówca nie może uznać Rossoniego za przedstawiciela robotników włoskich. Głosowa
. nie wykazało bardzo dużą ilość wstrzy.
mujących się, przyczem zwracało uwagę
wstrzymanie się od głosowania szeregu
delegatów rządowych państw Ameryki
Południowej oraz przedstawiciela Kanady.
Mandat Rossoniego uznano 66 głosami
przeciwko 31. W stosunku do liczby de.
legatów ilość głosów za uznaniem mandatu
jest mała.
&

Komunikat.
Niniejszym komunikujemy, że
z powodu uczynionych zarzutów
popełnienia naduzyć natury materjalnej lf unkcjonarjuszowi płat
nemu O. K. Z. Z. w Łodzi 1\. Łat.
kowskiemu, wspólna decyzją podpisanych postanowiono zawiesić
go wczynnościach związanych z jego działalnością na terenie organizacji robotniczych w Łodzi.
Celem ustalenia .faktu winy
sprawę popełnionych nadużyć, o
których mowa, skierowano na nasze żądanie do prokuratorji Pań
stwa.
Przewodniczący

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

Dr. Edm.Weissberg.
Przewodniczący

F.

O. K. Z. Z.

Kałużyński.

•

•

Mord faszystowski
w Wiedniu.
W Austrji, a zwłaszcza w Wiedniu,
istniej e i działa filja faszystów niemieckich, wspierana z jednej strony przez organizacje monarchistyczno - faszystowskie
Niemiec (szczególnie Bawarji), a z drugiej - Węgier. Faszyści austrjaccy nie
mają pola do większych popisów politycznych, ale od czasu do czasu zaświadczają
o swe m istnieniu morderstwami robotników lub napadami zbrojnemi na grupy robotnicze, lub wreszcie manifestacjami antysocjalisty cznemi.
Ofiarą morderstw faszystowskich padł
szereg n1botników socjalistycznych. Zabili
oni socjalistów Birneckera, Stilla, Kowarika. W piątek ub. tygodnia zamordowali _
tow. Leopolda Miillera. Ktoś obraził na
ulicy jakiegoś faszystę. Nie znając winowajcy, a pragnąc pomścić "zniewagę",
banda faszystów późnym wieczorem udała
się do dzielnicy robotniczej Modling, gdzie
znalazła bezbronnego tow. Miillera, którego
tak pobiła i zmasaKrowała, że zmarł wsku.
tek odniesionych ran.
Morderstwo to oburzyło do głębi
robotników wiedeńskich. W Modlingu robotnicy żywiołowo porzucili pracę, w innych dzielnicach na znak protestu przerwano pracę na kilkanaście minut. Miiller
bowiem, mąż zaufania dzielnicy, cieszył się
ogólną sympatją towarzyszów, a śmierć
jego wywołała powszechny żal. .
Socjaliści wnieśli interpelację w parlamencie.
Mordy faszystowskie uchodzą
wciąż bezkarnie ich sprawcom, a to ich
rozzuchwala i podnieca do dalszych zbrodni, zwłaszcza, że Rząd i władze patrzą
przez palce na akcję "hakenkreutzlerów",
posiadających w środku miasta, w gmachu
rządowym,

centralę

morderczą,

złożoną

z 15 pokoi, skąd urządzają wypady, do
dzielnic robotniczych i napądają na socjalistów. Policja zaaresztowała 4-ch człot'l~
ków organizacji zbrojnej" Rheinland".
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Dnia 21 i 22 b. m. odbyły się wyrady miejskiej w Budapeszcie.
W normalnych okolicznościach wybory te
nie budziłyby wtększego zainteresowania
dla zagranicy, niż w innych miastach, ale
Węgry żyją wciąż w "stanie wyjątkowym",
pod znakiem bezprawia, opracowane przez
rządy mafji reakcyjnej. Dotychczas miasto
znajdowało się w rękach t. zw. partjt miejskiej, stworzonej przez kreatury rządowe,
które po części służyły przedtem Beli
Kuhnowi. Part ja ta terorem i gwałtem
zdobyła sobie większość i gospodarką swą
doprowadziła stolicę do ruiny. Robotnicy
nie brali udziału w poprzednich "wyborach".
Rząd musiał w końcu zgodzić się na
rozpisanie nowych wyborów do rady miejskiej, ale za to spreparował ordynację wyborczą godną reakcji węgierskiej.
Prawo
głosu miał tylko ten, kto liczy 24 lata,
umie czytać i pisać, mieszka 6 lat w stolicy. Okręgi wyborcze podztelono jednak
tak, źe w dzielnicy urzędniczej na 800 wyborców przypadł jeden mandat, w dzielnicach robotniczych natomiast trzeba było
·-dwa razy tyle głosów skupić na jeden
mandat.

ł bory do

Nie dość tego. Oprócz radnych z wyboru są też radni - mianowańcy, przyczem - rzecz osobliwa I niewiadomo
dokładnie ilu ma być tych mianowanych
radnych, 21 mianuje Naczelnik Państwa
Rorthy, ale oprócz tego mogą wejść do
rady jednostki ztyłułu piastowanego urzędu.
Powstaje stąd taki np. dziwoląg, że "part ja
miejska", której przewodzi komisarz rzą
dowy Ripka, uzyskała w wyborach wszystkiego 20 mandatów, ale razem z mianowańcami, którzy przeważnie przystąpią do
tej partji rządowej, może ona liczyć w nowej Radzie około 80 radnych.
Wreszcie warto zaznaczyć, że o mandaty
do
rady
u!Jiegać
się
mogła
tylko lista, posiadająca conajmniej 1000
podpisów jej zwolenników. Otóż zdarzyło
się, że partia rządowa Ripki nie mogła ze-

brać w niektórych okręgach potrzebnej
liczby głosów: Wobec tego przesunięto
termin wyborów, które z początku wyznaczono na 14 i 15 maja.
A przecież mimo wszystko i wbrew
wszelkim reakcyjnym machinacjom, rząd
i reakcja poniosły dotkliwą klęsk~. Part ja
rządowa zdobyła wszystkiego jak rzekliśmy 20 mandatów, chrześcijańsko-na
rodowi . (druga główna part ja reakcyjna)
uzyskała 93 mandaty, podczas gdy blok
lewicowy, składający się z socjalistów, radykałów mieszczańskich, demokratów i partji
Kossutha - otrzymał 129 mandatów, t. j.
większość. Niestety, większość ta nie bę
dzie większością rady miejskiej ze względu
na mianowanych radnych, ale ludność budapeszteńska wypowiedziała się w więk
szości swej bezwzględnie przeciw rządowi
i jego polityce.
Z partji bloku lewicowego socjaliści
uzyskali największą ilość mandatów bo 54.
Ponieważ prawo wyborcze do rady jest
jeszcze gorsze, nii do parlamentu, nie

można przeprowadzić
między wyborami do

ścisłego porów~ania

rady a wyboramI do
parlamentu z przed dwu laty. Mimo to
da się stwierdzić postęp. Dwa lata temu
socjaliśct uzyskali w Budapeszcie 33 proc.
głosów, lewica demokratyczna otrzymała
21 proc., obecnie zaś blok lewicowy uzyskał 62 proc. wszystkich głosów.
Zwycięstwo socjalistów jest tern znamienniejsze, że poraz pierwszy wo«óle
socjalista węgierski wchodzi do Rady
miejskiej. Rzecz szczególna, że ani przed
wojną, ani po wojnie nie było ani jednego
socjalisty w' zarządzie miejskim na Węgrzech.
I to się działo w kraju, który przebył dyktaturę komunistyczną l
Obecnie socjaliści
węgierscy będą w stanie poświęcić się pracy
samorządowej i wychowywać masy robotnicze do praktycznej działalności w tej
ważnej gałęzi życia publicznego. 00 budapeszteńskiej rady wchodzą znani przywódcy socjalistów tow. tow. Peidl, Farkas,Propper, Peyer, Fenyes, Bresztowsky i inni.

sejmu, 4) współdziałania z rządem w przygotowaniach do zawarcia traktatów handlowych w sposób przez rząd ustalony,
5) wyrażania opinji we wszelkich sprawach, w któryoh rząd zwróci się o opinję
do Naczelnej Rady Gospodarczej.
Z projektu tego wynika, że rada
mieć będzie charakter jedynie opinjodawczy, że może wpływać na kierownictwo życiem gospodarcze m jedynie
pośrednio przez wyrażenie swej opinji
o projektach rządowych. Opinje te winna
rada zakomunikować rządowi najpóźniej
w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia do
rady odnośnego projektu. Jednakże w razie nie przedstawienia w tym terminie
opinji rady, rząd nie ma obowiązku czekania na tę opinję, lecz nadać może
projektom swym zwykły bieg.
Również w wypadkach nagłych rząd
może przeprowadzić . sprawy podlegające
opinji rady bez zasięgnięcia tej opinji.
Egzekutywa rady jest więc, jak widać,
niezmiernie ograniczona w stosunku do
projektów rządowych. Rząd może bowiem zależnie od swej woli, opinję rady
uwzględnić lub odrzucić. Również i inicjatywa rady w zakresie wniosków dotyczących kierownictwa gospodarczego
jest pozbawiona swej istotnej treści, rada
nie posiada bowiem żadnych środków,
by inicjatywę tę wcielić w życie. Projekt obecny organizacji rady zawiera jedynie przepis, w myśl którego wnioski
rady winny być przedmiotem decyzji
rządu, która to decyzja winna być podana do wiadomości rady najpóźniej
w ciągu miesiąca od dnia wpłynięcia
do rządu odnosnego wniosku. Wrazi e
gdyby rząd wyraził odmienną opinję od
rady, rada pozbawiona jest możności
dalszej obrony swego wniosku przez
własne organy. l tutaj tkwi zasadnicza
różnica między radą a sejmem. Gdy bowiem w razie niezgodności opinji rządu
z opinią sejmu ustępuje rząd a sejm wybiera taki rząd, który opinję tę przepro·
wadzi, rada przyjąć musi do wiadomości
odmienną opinję rządu i nie posiada
żadnej możności wpłynięcia na zmianę
stanowiska rządu. Poza kompetencjami
decyduje o charakterze rady skład jej
członków,

lot2tP21atia tOW. DOIła

~l[lelkowskiego

wsprawie imielti 6uegouuka.

Poseł
tow. Szczerkowski zgłosił \ w Łodzi robotnika gazowni Franciszka
w sejmie interpelację w sprawie zagad. Grzegorczyka. O sprawie tej pisaliśmy
,kowej śmierci w komisarjacie policji w poprzednim numerze "Łodzianina".

Projekt ustawy
J

o Naczelnej Radzie Gospodarczej w Polsce.
Organizacje robotnicze uczyniły po
-wojnie światowej aktualną sprawą udział
robotników w kierownictwie gospodarstwem krajowem.
Organizacjom tym
chod-zi przedewszystkiem o danie wyrazu
owej niezbitej prawdzie, że wszystkie
czynniki produkcji, w pierwszej linji praca~ winny decydować o organizacji
gospodarstwa.
Usiłowania te ujawniły się podczas
.olbrzymich strajków w r. 1915 w Anglji
i podczas rewolucji w Niemczech i w
Austrji w pierwszym okresie po wojnie.
W krajach tych, jakkolwiek znacznie
· stępiono ostrze żądań robotniczych, wysuniętych w okresie walki, istnieją dzi. siaj od lat kilku nowe instytucje, w których przedstawiciele organizacji robotniczych decydują obok
przedstawicieli
,organizacji przedsiębiorców o warunkach
rozwoju produkcji krajowej, nie tylko
więc o warunkach pracy w danym warsztacie, w fabryce lub w kopalni, lecz
również o rozmiarach, jakości produkcji
i o cenach towarów.
W Polsce podczas opracowywania
w Sejmie Konstytucji, członkowie PPS
zażądali, wzorem innych partji socjalistycznych na Zachodzie, wprowadzenia
Izb Pracy. Izby te miały być wyrazerp
przejściowego charakteru obecaego ostroju i miały dzisiaj już wytworzyć możność
obrony interesów pracy najemniej przy
regulowaniu wąrunków produkcji. '
Projekt socjalistyczny spaczyła prawica, szczególnie nieżyjący już dzisiaj
ks. Lutosławski. Zamiast wyraźnego projektu PPS uchwalono mglisty przepis
Konstytucji.
Z przepisu tego (Art. 68) wynika,
że: I) w życiu gospodarczem winien być
'w prowadzony samorząd t. z. zaintereso-

wane

gospodarcze organizacje winny
z władzami państwowemi
"w kierowaniu życiem gospodarczem
i w zakresie zamierzeń ustawodawczych";
2) samorząd ten winien być dwustopniowy, winny być bowiem utworzone Izby
Przemysłowe, Rolnicze, Handlowe, Pracy
Najemnej i inne, których przedstawiciele
współdziałać

tworzyłyby

Naczelną Izbę Gospodarczą

Rzeczypospolitej.
Artykuł nakreśla w ten sposób granice działalności tych nowych instytucji,
nie mogą to być bowiem ciała, które
były\;,y władne na mocy swych uchwał
kierować życiem gospodarczem, jedynie
ciała powołane do życia celem współ
działania z władzami państwowemi.
Artykuł ten obecnie ma być wcielony w życie, dzięki projektowi p. Wt
Grabskiego zmierzającemu do powołania
do życia nowej instytucji p. n. Tymczasowej
Naczelnej Izby Gospodarczej.
Przedstawiciele wszystkich zainteresowanych organizacji gospodarczych rozpatrują projekt tej mającej się utworzyć
izby. Projekt ten przewiduje następu·
jące uprawnienia rady: l) Przeprowadzanie badań i ankiet i publikowanie ich
wyników o stanie i potrzebach życia
gospodarczego w państwie oraz środków
niezbędnych do jego podniesienia, 2)
przedkładanie rządowi wniosków dotyczących potrzeb życia
gospodarczego
w państwie oraz programu polityki gospodarczej
państwa,
3) opinjowanie
wszystkich opracowanych, z inicjatywy
rządu lub sejmu projektów ustaw dotyczących życia gospodarczego w państwie
oraz spraw finansowych i społecznych
bezpośrednio oddziaływających na życie
gospodarcze przed wniesieniem tych projektów do sejmu względnie pod obrady

Sprawa ta była wszędzie, gdzie instytucje takie powstawały, przedmiotem
długich rozważań i zaciekłych sporów.
Z istoty rady wynika, by reprezentowane
były w radzie w równej mierze nie tylko
wszystkie grupy zawodowe, lecz również
wszystkie ich odcienie polityczno-społeczne. Powięltszenie liczby członków
rady staje się najbardziej realną możnością
uczynienia zadość żądaniom wielorakich
zrzeszeń. W Niemczech np. początkowo
proponowano skład członków tamtejszej
państwowej rady gospodarczej, podobnie
jak u nas, na sto osób, lecz w czasie
rozpraw powiększono liczbę członków
do 326.
Projekt polski przewiduje 100 człon
ków rady; z tego przypada na rolnictwo
16 członków; na przemysł - 18
członków; transport 5 czł.; instytucje
kredytowe, kasy oszczędności, giełdy
i ubezpieczenia - 8 członków; kapitał
nieruchomy miejski - l cz:onka; ręko
dzieła 2; praca najemna - 28 czł.;
konsumenci - 8; wolne zawody - 4
i nauka 4 członków.
Członków Rady wybierają na 2 lata
instytucje i zrzeszenia wyznaczone przez
radę ministrów. Prezes rady ministrów
ustali liczbę przedstawicieli, kt,órych wybierać będzie do Rady każda z tych instytucji.
Przewodniczącym rady jest minister
skarbu. Rada wybiera ze swego grona
bezwzględną - większością głosów 2-ch wiceprezesów oraz Komisję Głó~ną, zło
żoną z 15 członków. Regulamin swój
rada uchwala bezwzględną większością
głosów. Winien on być jednak zatwierdzony przez radę ministrów. Uchwały
swe przeprowadza rada większością 2/S
głosujących przy obecności nie mniej nIż
połowy wszystkich członków. W razie
rozbicia się głos,ów powiadamia się o tern
rząd z podaniem tych opinji, za któremi
opowiedziała się conajmniej jedna trzecia
część głosujących.

Wnaoiałe IWy[i~UWO

P. P.
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w wyborach do Powiatowej Kasy
Chorych w Drohobyczu.
W niedzielę odbyły się wybory do
Rady Pow. Kasy Chorych w Drohobyczu.
Uprawnionych do głosowania było t 6
tys.; oddano głosów 4856.
List ważnych było dwie, miano·
wicie: lista Nr. 2 (robotn. związków klasowych i PPS), która otrzymała 426.0
głosów, i Usta Nr. 3 (urzędnicza), która
otrzymała 389 głosów. Reszta głosów
padła na unieważnione listy ukr.-kom.
i żyd. prac.
Wobec takiego wyniku wyborów,
lista N! 2 otrzymała 46 mandatów,
a urzędnicza 4 mandaty.
Przy poprzednich, unieważnionych
wyborach, na 21 tys. wyborców oddano
6980 głosów, a lista Nr. 2 miała 3887
głosów. Obecne wybory dały ogromny
przyrost głos0w liście robotniczej.
Dla informacji dodajemy, źe do
Kasy ChOl:ych w Drohobyczu należy Borysław i wszystkie inne kopalnie nafty
w powiecie drohobyckim z tego względu
to -zwycięstwo naszej organizacji ma tern
większe znaczenie.

~ionilty[lno-~owie[ka IPółka. ·
Prasa poznańska podawała z nazwiska-dwóch współpracowników "Polonji"żydów, co wobec tego, iż p. Korfanfy jest
generalissimusem chadeków, głównie żeru.
jących n3 antysemityzmie, wygląda. dość
osobliwie, choć u p. Korfantego me zadziwia... Obecnie" Robotnik" warszawski
przytacza, że korespondentem londyńskim
drugiego organu p. Korfantego, .. Rzeczypospolitej" został p. Adolf Kempner "dawniej (może i dziś) ozdoba sjońskiego
"Naszego Przeglądu .....
Pan Korfanty, jednoclący w swej
osobie interesy Lewiatana i... "chrześcjań.
sko-demokratycznych robotników", teraz
kombinuje współpracę antysemitów ze ...
sjoni~tami.

Pan Korfanły jest wytrawny pływak
polityczny, jednak po bardzo płytkiej wodzie.
Pan Korfanty urodził się w Sadzawce, jak podaje jego biograf ja i bez~
piE.>cznym się czuje wśród nieporównane}
mielizny łach chadeckich no i... żydów
nacjonalistów.

Polska w cyfrach.
Obszar Rzeczypospolitej polskiej
podzielony jest na 15 województw, obej.
mujących 277 powiatów, 641 gmin miej.
skich i 12,622 gmin wiejskich.
Obszar RzeczYPospblitej obejmuje
388,322 kilometrów kwadratowych z ludnością 27,192,600. Na kilometr kwadra·
towy wypada 70,5 głosów. Ilość kobiet
w Polsce przewyższa liczbę mężczyzn,
gdyż na 100 osób przypada 52 kobiety
i 48 mężczyzn. .
Rozkład ludności co do zajęcia jest
następujący: 65 procent ludności utrzy·
mu je się z rolnictwa, 14 procent z przemysłu i górnictwa, 8 procent z handlu
i komunikacji, 13 procent z wolnych i in·
nych zawodów.
Szkół w Polsce jest 27,400.
Majątek narodowy Polski wynosi
88 miljardów 410 miljonów franków zło.
tych. Na głowę przypada 3,250 franków.
(W Stanach Zjednoczonych na głowę
10,694 fr.).
Z czasów wojny pozostało Polsce
320 tyisęcy inwalidów; budynków znisz·
czonych było 1,475,300, z tego odbudowano około dwie trzecie. Obrót ziemią
jest drobny, gdyż dotąd rozparcelowano
tylko 275,500 hektarów.

Ruch zawodowy.
Baczność delegaci na III Kongres
Związków Zawodowych.

Komisja

organizacyjna III-go Kon-

Związków Zawodowych podaje do
w i adomości wszystkim Związkom Zawodowym i delegatom na Kongres, że zgłosze
nia na noclegt winny być nadesłane do

gresu

Debaty nad projektem są jeszcze
w toku. Obecnie dyskusja toczy się nad
ustaleniem składu rady. Zadaniem naszych organizacji jest domagać się takiej dnia 30 maja r. b.
Po upływie tego terminu, w razie
liczby członków rady, by .mogli oni wyniezgłoszenia
się na korzystanie z noclegu,
wrzeć istotny wpływ na jej wnioski
i uchwały. Przedstawiciele domagają się delegaci będą musieli sami s;ę lokować.
BratnIe organy proszone są o , przedla pracy najemnej conajmniej jednej
drukowanie niniejszego.
trzeciej wszystkich mandatów.
Dr. Eugenja Pragierowa.
Komisja Organizacyjna.
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W IPrawie kle~ylu UH dokoó[lenie N.D. a Bank polski ..
·
ŁQd Zł.
IOlPO[lely[b 'budowlI'
,,~azeta.
opo~iada, że-

..,.

Warszawska"
na posiedzenIU Rady Nadzorczej Banku.
polskiego rozwinęła się dyskusja nad ... ,
wydajnością pracy i że zgłoszono rezo·
lucję, aby Rząd "wystąpił z inicjatywą
zwiększenia wydajności pracy na drodzeustawodawczej". Oczywiście, chodziło'
tu nie o co innego jak o - przesłużenie:
dnia roboczego według znanego katechizmu lewiatańskiego.
Otóż "Gazeta.
Warszawska" złości się, wniosek bowiem
upadł, "ponieważ głosowali przeciwko.
niemu przedstawiciele banków... i ' prze-o
mysłu". Organ endecki, zarzuca tym
przedstawicielom
.,brak
charakteru".
Szlachetny bowiem charakter endecki
pragnie i z Banku polskiego uczynić bojującą I?lac?w~ę reakcji przeciwko Klasie
Robotmczej ...
. Nie ~iemy, }a~ to było na ow~m
posiedzenIu. jezeh było
tak,
Jak
opisuje "Gazeta 'W arszawska", to należy
tylko przyklasnąć. że Rada Banku nie
zrobiła kolosalnego głupstwa ikolosalnej nieprzyzwoitości. Rada Nadzorcza
Banku polskiego nie jest powołaną do
. . .0PInJI
. . o 8 -go d z. dmu
'
wyrazania
ro b oczym :,i przeciwstawiania si~ polityce
ł
•
Gd
.}
.. '1
społeCZn~)..
. y b y. t o czynlł~
popełm a
by naduzycle I musIała by byc zwalczana
J' aknaJ' energicznieJ' J' ako placówka polityczno-społeczna Lewiatana.
Wątpimy
.. BankOWI~
czy to wyszło by na korzysc
p l k'
Roz d k
. ł .
l
o s Iemu.
są e
WZlą gorę
a e
stronnictwo polityczne Lewiatana gniewa
si~, że Bank polski nie popełnił - pro~
k"
wo aCJl.
~W.7..... ::.iI .................'....'••";'".i"i'i. . . . u(. .' . . .~
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We wtorek, dnIa 26 b. m. odbylo zdanIe Dyrektora przyjęto do wladomoscI,

si~ w Kasie Chorych pod przewodnictwem postanawiając zarazem nad jego ostatnią
Fatalne wrażenie robią kadłuby roz.tow:Kaluż.yńskiego zwyczajne tygodniowe czę~cią p~zeprowadz~ć .~zczególow:'l dys: pocz~tych budowli względnie nadbudów
posiedzenIe Zarządu Kasy.
kusJ~ na Jednem z najbhzszych posledzen pięter, które sterczą od szeregu miesięcy,

Po uskutecznieniu na wst~pie for- Zarząd~.L
.
nietknięte mimo pełnego sezonu budowmaIności zatwierdzenia protokułu z poPozatern komunikaty Dyrektora do- lanego, oraz falangi bezrobotnych
siedzenia poprzedniego, zebrani wysłu- tyczyły bardzo ożywionego, w okresie pracowników budowlanych. wystających
chali szeregu komunikatów Dyrektora. urlopowym ruchu osobowego, przyczem codziennie na ulicach i czekających na
Między innemi Dyrektor zawiadomił, iż uchwalono wobec ujawnionej w tym pracę· Rodziny robotnicze mieszczą się
Komisja Rewizyjna odmówiła rozpatrze- względzie konieczności zaangażować na w rozpaczliwych norach, suterynach i
nia i podpisania wygotowanego już bi- zastępstęwo urlopujących
kilku pra- spelunkach, kilka rodzin gniecie si~
lansu Kasy Chorych na dzień 31 maja cowników administracyjnych do lecznic w j.edn~m ciasne m mi.eszkan~u,. grużlica
1924 r. (t. zw. bilansu złotowego), a to oraz sił fachowych do aptek i zakładu srozy , Sl~ t?asowo, a nIema plemę~zy ~a
ze względów o charakterze ściśle formal- bakterj~logicznego. Do biura centralnego dokonczeme . r~zpocz~tych .bu?owh. ktonym, oświadczając, iż nie uważa się za natomiast zastępcy na okres urlopów an- rych w Ł?d,zl.• Je~t k l lkadzIe.sląt, mogąuprawnioną do przeglądania ak.tów~ dot!: gażowani nie będą.
cych pomleSClC kilkaset rodZIn. .
.

czących okresu, gdy odpowledzlalnosc
.W związku z referatami przewodniza gospodark~ instytuc~i ponosiły nie ~- czących komis'yj finansowo-gospodarczej
becne władze autonomiczne, lecz komI- i lecznictwa powzięto szereg uchwał,
sarz rządowy. Na skutek powyższego, z których jako najważniejsze zanotować
bilans, którego opublikowanie niedawno należy postanowienie o poczynieniu krobyło zapowiedziane, nie mógł dotychczas ków w kierunku niezwłocznego, wyna'ęcia

I

T~~czase~ .. w Wars~awle gd.zle
rada mlejskaWn:e,J~st w,!-oro.w.a pomyslano. o tern.
ła~me dZle~~llkI . warszawskle. donoszą, ze. ~o~~sJa fI~ansowo~udzetow~ rady mIejskiej przYJęł~ pr?Jek~ magIstratu w. spr~wle udzlelaI?-la
ukazać się w prasie. W sprawie tej lokali na lecznicę dla dzieci i iakłaa\o- pozycz.ek na ~ykonczeme nowobuduJąZarząd uchwalił porozumieć się jak naj- ~owski oraz' zatwierdze~wniosku, cyc~ kSI~ domow, h dokonaws.zy w tym
..
.. ze swemI. wazamI
ł d
. na d zor- dotyczącego rozszerzenia sieci telefo- proJe Cle drobnyc
.
k"tylko zmIan .
spieSZOle)
czernI.
nicznej Kasy Chorych, dzięki czemu biuro
S~my. p,?zy~~ I me będą mog;ł~
k'
l"
wynoslc WIęcej
·
. ' mz 80" procent wartoscI
.
Następnie Dyrektor złożył krotkie centra l ne oraz l eczmce uzys aJą na ezycle
.
le
ł
ł
•
''W
kosztorysowej
budowlI.
Pozyczka będZie
. ł b'
b
.
.
sprawozdanie z odbytego niedawno zjazdu d ogo d ne ) roz głe pOłączeOla zaro no
musla a h"yc za ezpleczona
Wpl. k .
t
h czystym
.,
.
przeciw gruźliczego w Krakowie, w któ- zewnę t rzne Ja l wewnę rzne.
. k k ' " d . sem na Ipotece meruc omoscl pozyrym brał udział jako delegat Kasy ChoN a sute
k
k wnIOS u
-'
p lerwszens
'
. t
'
"
.
f omlSJI
D a km lczającego.
wo w otrzymamu
rych wraz z lekarzem naczelnym D-rem mstracYJno-p.rawneJ oraz re erat~ yre to- pożyczek przysługiwać hędzie koopera..
h
k
Kłuszyńskim, jak również podzielił się ra postanowIono zarezerwowac dla Kas
h k'lk k l '
. tywom oraz InstytUCjom o C ara terze
z Zarządem spostrzeżeniami, poczynio- Ch
o~yc
ki a. o u~nl' w ~,adJąkc!m SI~ społecz~ym p'rzed osob~mi prywatnemi.
nemi podczas zwiedzania "Domu Zdro- w k rotce u azac speCJa nym łO z Im nuPoz'~czkI będą udZielane na 15 lat
Ś
. t" b
d
.
J
•
WIa
Kasy Chorych m. Łodzi oraz merze " WI~
a , a y tą rogą zap.ozn~c
Komitet rozbudowy będzie mógł
uzdrowiska Okręgowego Związku Kas szerszy ogoł. z d?tychcz~.sową hl.stor~ą wyznaczyć spłatę pożyczek w ratach
w Zakopanem. Oprócz tego Dyrektor o.raz dorobkIem .InstytucJI.
Pu~hkaCJa amortyzacyjnych, z których pIerwsza
zwiedził jeszcze dawne Sanatorjum D·ra zll?s~rowana ~ędzIe za pomocą lIcznych płatna będzie nie wczesmeJ, niż po
Dłuskiego, wypowiadając się w relacji zdJęc fotograficznych..
upływie trzech lat od daty otrzymania
naogół negatywnie w stosunku do poruwolny~? wmosk.ach uchwalono pożyczki. Od udzielonej pożyczki spół
szonego w swoim czasie planu nabycia pol~clc DyrekCji na w;llosek. tow. d-ra dzielnie niieszkaniowe i inne sto warzytego skądinąd niezmiernie cennego pod We~ssb~.rga wygoto~ame projektu reor- szenia społeczne i dobroczynne opłacać
względem leczniczym i gospodarczym ~amz~cJI . ~mbula~or)?w dentysty.cznych, będą odsetki w
wysokości 2 procent
objęktu, a to z powodu nadmiernych Ja~ rown.lez ro~plsac k.on.kurs na stano- rocznie, inne zaś spółki, stowarzyszenia
i zbyt uciążliwych kosztów, jakie nabycie wI~ko klerowDlka-speCJal~sty w dan~m i osoby prywatne - 3 procent rocznie.
oraz prowadzenie danego Sanatorjum we d~Ia~e pracy, a to. w celu Jego usprawme- Przyznany na powyższy cel kredyt sięga
własnęm zakresie musiałoby . dla Kasy ma I udoskonaleDl?
..
2,100,000 1 łot ych.
Chorych za sobą pociągnąć. SprawoObrady zakonczyly SIę o połnocy.Gdyby wszyscy bezdomni
ile
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=
mieszkający
oraz bezrobotni podnie~i

Stan bezrobocia.
Według
informacji
Urzędów Pośrednictwa
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szewcIUego -

ministrem skarbu.

Szwedzka socjalna demokracja po-I Sztokholmie zapoznał się z robotniczym
ruchem zawodowym i brał w nim żywy
udzial. Zył w opłakanych warunkach
dwaj naj wybitniejsi ludzie z jej szere- materjalnych, ponieważ żaden majster
regów, dwaj wielcy przywódcy ruchu lu- nie chciał go przyjąć na czeladnika ze
dowego, Hjalmar Branting i Fryderyk względu na socjalistyczne przekonania
Thorsson. Czem w ostatnich latach był młodzieńca. Po roku 1889 rozpoczął swą
Branting dla szwedzkiej polityki zagra- działalność jako agitator z pensją t ynicznej, tern dla polityki wewnętrznej godniową 18 koron szedzkich, wypłacaną
był Thorsson.
Ponieważ Thorsson zaj- mu przez partję. W roku 1902 został
mował się wyłącznie
sprawami we- wybrany posłem do parlamentu i odtąd
wnętrzno-politycznemi, imię jego nie było datuje się jego świetna karjera parlaznane poza granicami Szwecji.
Ale mentarna, o której pisał kiedyś Branting.
w kraju cieszył się ogromną powagą
"Zyciowa karjera Thorssona d 0nietylko w świecie robotniczym. I bur- wodzi, najlepiej, jak cenne i żywotne dla
żuazja odnosiła się do niego z pełnem społeczeństwa siły kryją się w łonie klasy
użnaniem, widząc w nim spokojnego, robotniczej. Wszystko, co zdziałał, zarzeczowego polityka, który trzymając sję wdzięcza tylko własnej uczciwej i niezdała od demagogicznego kuglarstwa, strudzonej pracy. swemu jasnemu i trzeź
niezmordowanie pracował dla ideałów wemu rozsądkowi
swemu gorącem u
socjalizmu.
sercu".
Gdy Thorsson, syn szewca, poczynał
Śmierć Thorssona jest bolesnym cio pracować w ojcowskim zawodzie, nie sem partji szwedzkiej, tern boleśniejszym,
przypuszczał z pewnością, że kiedyś bę- że poprzedziła ją śmierć Brantinga. N a
dzie kierował sprawami finansowemi szczęście jednak ob IUj wielcy mężowie
swej ojczyzny. Nigdy nie ćwiczył się umieli skupić koło siebie młody ch, utaw retoryce ani w dziennikarstwie, nigdy lentowanych polityków, którzy stojąc
nie studjował ekonomji narodowej, a mi- obecnie w wieku męskim, objęli kiemo to był jednym z najlepszych znawców rownictwo ruchu robotniczego. Wśród
szwedzkich spraw gospodarczych i fina n- nich wymiemc należy ministra wojny
sowych.
Hannsońa, prezydenta ministrów i przyUrodził się w roku J 865 w wiosce puszczalnie
przewodniczącego
partji,
koło Malmo. We wczesnem dzieciństwie Sandlera, ministra spraw wewnętrznych,
stracił rodziców; mając lat 9, zajmował MolIera, redaktora Engberga, oraz Unsię paszeniem bydła we wsi rodzinnej, dena i Wigforsa, z których pierwszy obw dwa lata później oddano go do szewca, jął funkcje Brantinga (polityka zagrau którego praktykował przez 5 lat, po- niczna) a drugi będzie prawdopodobnie
czem zwyczajem rzemieślników wybrał jako' minister skarbu następcą Thors ona
się na wędrówkę. Podczas pobytu w
niosła w krótkim przeciągu jednego kwartału, ciężkie straty. W tym czasie u byli

Tajemnica śmierci SaCiJinkoCiJo.

Warszawski dziennik rosyjski "Za
swobodu" podaje, iż wdowa po Sawinkowie, mieszkająca w Paryżu zwróciła się do
sekretarza generalnego "Ligi praw czło
wieka" z następującem pismem:
.. Informacje dziennikarskie donoszą
o samobójstwie Borysa Sawinkowa. Zwracam się do Pana z prośbą o pomoc
w sprawdzeniu tej wieści. której szczegóły wydają mi się nieprawdopodobne
i sprzeczne. Uderza mi~ fakt, że wia~
domość o samobójstwie pojawiła się dopiero w 7 dni po owym domniemanem
samobójstwie. Z drugiej strony dobrze

wiadomo, że w celach politycznych przestępców niema okien bez krat.
Niedawno
jeszcze ' korespondent
Agencji
Havasa donosił z Moskwy
o wyśmienitym stanie, w którym znalazł
Sawinkowa w więzieniu. Jak wytłóma
czyć samohójstwo, . dowodząc jego kompletnego zrozpaczenia? Osobiście i ja
i bliscy przyjaciele Sawinkowa, znając jego
psychologję,
nie możemy przypuscIC
mqżliwości jego samobójstwa.
Odwołuję się do wysokiego autorytetu moralnego Pańkiej Ligi i błagam
Pana o uczynienie wszystkiego. co możli
we, ażeby wyświetlić los Sawinkowa".

energiczny i masowy protest, to musianoby
wreszcie położyć kres tej nędzy mieszkaniowej także i w fabrycznej Łodzi.
••••••••••••• ii •••••••••••••••••••••+.'! •••••••••••••••••••••••• !

HOBSoli~a[ja

ru[bu zawodowego
pra[Owniltów umnłowYtb.

W dniu 31-ym b. m. i 1-ym czerwca
r. b. odbędzie się Zjazd Delegatów związ
ków wchodzących w skład Zrzeszenia
Polskich Pracowników Organizacji Zawodowych
Rzeczypospolitej Polskiej,
w sprawie przeprowadzenia połączenia
się w jedną organizację centralną Zwią
zków Zawodowych Pracowników Umysłowych. Trwające od dłuższego czasu
pertraktacje pomiędzy władzami obu organizacji doprowadziły do , uzgodnienia
stanowisk w zasadniczych punktach i do
przyjęcia projektu wspólnego statutu,
który zostanie uchwalony na Zjeździe.
Zjazd delegatów zajmie się pozatem rozpatrzenieIIl. szeregu aktualnych spraw,
wśród których na pierwsze miejsce wysuwa się sprawa ubezpieczenia na wypadek braku pracy, niezdolności do pracy,
na starość i na wy padek śmierci. Projekt
ustawy o ubezpieczeniu pracowników
umysłowych obejmującej cztery wyżej
wymienione rodzaje ubezpieczenia został opracowany przez Ministerjum Pracy
i rozesłany organizacjom zawodowym
całego Państwa, do zaopinjowania.
Centralna Organizacja Zawodowa
Pracowników Umysłowych, której statut
zostanie uchwalony na wspólnym zjeżdzie
skupi w s2eregach swoich pracowników
wszystkich zawodów, a więc: nauczycieli
szkół średnich, pracowników bankowych,
handlowych, przemysłowych, ' biurowych,
ubezpieczeniowych, naftowych, spółdziel.
czych, urzędników miejskich itd.

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

Kongres Miedzynarodówki
Władze

Socjał.

wMarsylii.

francuskiej partji
socjalistycznej ustaliły, że Kongres Między
narodówki Socjalistycznej, rozpoczynający
się 22 sierpnia r. b., odbędzie się w Marsylji.
.

So[ialiś[i

naczelne

wegieruy

powra[aią

do ··parlameD tu.

Posłowie socjalistyczni, którzy od
szeregu miesięcy nie przyjmowali udziału
w pracach Zgromadzenia
Narodowego,
obecnie postanowili powrócić do Zgromadzenia W celu rozpoczęcia energicznej
walki przeciwko rządowemu projektowi
ustawy o reformie wybor<;zej.

Państwowych

Pracy, ostatnie
tygodniowe sprawozdanie ił rynku pracy
za czas od 2--9-go, maja b. r. wskazuje
ogólną przybliżoną liczbę bezrobotnych
176.920 osób. W stosunku do poprzedniego tygodnia liczba ta spadła o 1.560
osób. Większej liczbie bezrobotnych dały
zatrudnienie następujące miejscowości:
Łódź robotnikom przy robotach kanalizacyjnych i wodociągowych; Białystok
- 190 robotnikom z powodu uruchomienia 6-ciu fabryk włókienniczych; Lublin - 300 _robotnikom przy robotach
publicznych i tartakach; Brześć 250 robotnikom z powodu uruchomienia tartaków. Na terenie Górnego Sląska bezrobocie spadło o 190 osób, wobec wzmożenia ruchu budowlanego. Częstochowa .
pomimo chwilowego wzrostu bezrobocia ~
zapowiada na przyszłość znaczne zapotrze bowanie ro botników, wobec podjęcia robót drogowych.
;cm ••••••••• '•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :':"i'Il......

175.519 reiestrowany[b bezrobotny[b,
Według informacji
państwowych
urzędów pośrednictwa pracy
ostatnie
tygodniowe sprawozdanię z rynku pracy

za czas od 9-16

maja r. b. wskazuje
175.510 bezrobotnych. W stosunku do poprzedniego
tygodnia liczba ta spadła o 1416 osób~
Większej liczbie bezrobotnych dały zatrudnienie
następujące
miejscowości:'
Łódż 500 robotnikom w fabrykach
oraz przy robptach kanalizacyjnych i
wodociągowych, Białystok- robotnikom
wskutek uruchomienia 10 fabryk włó
kienniczych, Radom - 490 robotnikom
wskutek uruchomienia 10 fabryk sztyftów "Renoma". W Sosnowcu zatrudniono około 40 robotników przy !robotach
publicznych i na kolei żelaznej.
ogólną przybliżoną liczbę

'.

Mądry

ISenat.

Na poniedziałkowym posiedzeniu
senackiej Komisji Prawniczej dyskutowano nad drugą częścią art. 21 regulaminu Senatu. Przedstawiciele prawicy
zgłosili wniosek, aby interpelacje nie stanowiły integralnej części obrad Senatu
i jako takie, aby nie podlegały nietykalności; mogą być zatem konfiskowane.
Sen. Woźnicki (n Wyzwolenie") zło
żył ironiczne
oświadczenie,
iż będąc
zasadniczo przeciwnikiem Senatu, nie
będzie występował w obronie jego praw,
które zwolennicy Senatu sami naruszają .
Wniosek przeszedł...
, W ten sposób p. p. senatorowie
zrzekli się (o ile plenum zatwierdzi wniosek' komisji) - na rzec~ policji, sądów
i cenzury ważnego prawa konstytucyjn egq. Oczywiście jednak, zrzeczenie
to nie ma żadnej wartości prawnej, gdyż.
zmiana regulaminu senackiego nie może
przekreślić - Konstytucji. Jest to tylko '
upoważnienie dla władz wykonawczych_
do robienia .nadużyć, do nieliczenia się
z KonstytucJą ...

l
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II. Nad morze polskie
i do Szwajcarji kaszubsJiiej
W dniu 25 maja r. b. zszedł nagle ze świata

Dr. Aleksander Poznański
lekarz Kasy Chorych m.

Łodzi.

.
.W zmarłym instytucja nasza straciła jednego ze swych
naJgorhwszych pracowników, który od p'oczątku istnienia Kasy
Chorych pełnił z poświęceniem i zamiłowaniem trudną i odpowiedzialną służbę na pewierzonym Mu posterunku lecznictwa spo-

łI

łecznego.
Cześć

Jego pamięci!

Kasa Chorych
, m.
;

~

~~':..' -I

... ",~

,

.'

~.

,

~

~-

'.

Z fabryk.
Biali murzyni.
W firmie "B.ci Naftali" przy ul. Łą
kowej 4 tkacze zgodzili się pracować po
16 godzin na dobę bez żadnych % % za
ł1'adgodzi[]y
w tajemnicy przed zw. za w •
Na wiadomość o tem przedstawiciel zw.
zaw. klasowego zwrócił się do Inspektoratu Pracy z żądaniem spisania protokułu
(tak firmie jak robotnikom) o nieprzestrzeganie 8-mio godzinnego dnia pracy.
Godne naśladowania.
W firmie "l. Frenkiel'\ Karola 17
tkacze od dłuższego już czasu nie zarabiali
~ta.wki cenni.ko.wej, bojąc się p. fabrykanta
I me zwracalI SIę do zw. o wyregulowanie
płac.
Zdanie robotników nie podZIeliła
jedna z robotnic tow. Hofmanowa, ktora widzą~, iż nie zarabia stawki, sama zwróciła
się do zw. o pomoc. Przedstawiciel związku,
zażą~ał od firmy bonifikowania do płac
~en11lkowych, na co firma się nie zgodziła
I sprawa została przekazaną do Inspektora
Pracy, a następnie do sądu. Na rozprawie
sądowej, która się odbyła 25 b. m. Sąd
Pokoju 5-go okręgu uznał słuszność robotnicy, zasądzając na jej korzyść tOl zł.
bonifikacji.

•

•

,

•

Ł.odzi.

•

p/g cennika, firma płaciła za robotę angiel(6 godz.) nie jak za cały dzień a jak
3/4 dnia (t. j. za 6 godz.).
Syste:n ten
trwał już od sierpnia r. ub.
Ostatnio robotnicy widząc się pokrzywdzonymi, zorgazawali się w zw. 7aw. klasowym, jednocześnie wszczynając akcje streikcwą. Przedstawi~i~l zw. zaw,. kI. odbył konferencję
na mieJscu w firmie, żądając nominalnej
dniówkowej zapłaty za angielską sobotę,
~a co. firma się nie zgodziła, oświadczając,
Iż robt to w myśl wskazań Zw. Fabrykantów Pończoszniczych. Zdania tego nie podzielił przedstawiciel zw. i sprawę skierov.:ał do Inspe~tora Pracy, który opierając
Się na art. I l 8 ustawy o czasie pracy,
przychylił się do stanowiska zajętego przez
przedstawiciela zw. Firma widząc po stronie ro.botników silną organizację i prawo,
zgodztły
się
na wszystkie postulaty robotników i strajk po 2-ch dniach został
zlikwidowany z korzyścią dla tych ostatnich.

*

* fakt, iż część
* jest jednak
Znamiennym
fabryk pończoszniczych dotychczas płaci
miast za 8 godz. - w sob'otę - za 6 godz.
Robotnicy ci biernie przyglądają się wy·
z~skowi samych siebie przez zachłanny kapItał. Robotnicy winni się z tego otrząsnąć
l zaprotestować przeciwko bezprawnemu
ich wyzyskiwaniu.
r.
. W obronie honoru.
W fabryce "H. Toruńczyk i S-ka"
przy ul. Gdańskiej Nr. 80 dwie z robotnic
zażądały podwyżki płac, za co zORtały wydalone z pracy. Po zgłoszeniu zażalenia,
przedstawiciel zw. kI. udał się na miejsce
w celu załatwienia sprawy. Na miejscu
w fabryce miast konferencji doszło do
>ostreJ wymiany zdań pomiędzy p. ToruńcZ.fkl~m a przedstawicielem zw., podczas
ktore) . p. T . wyraził się, iż »gwiżdże na
na zWiązek" - bezczelność.
R?~otnicy widząc stanowiko firmy po'stano~llt w o{1}ronie "honoru organizacji"
zastre)kować,
w międzyczasie zaś skiero'Wano sprawę do Krajowego Zw. Przemysłowców, gdzie w rezultacie w obecności
stron, s~rawa z?st.ała załat~iona, 'po~ieważ
.P": Toruf!czyk o~~ladcz~ł, IŻ. uwaza, ze powiedzeme to mIejSCa *nIe mIało.

.

*.

.

*

IV. G6rn". Śląsk, Kraków,
Wieliczha. Ojców w dn. 23-29

lipca prowadzi tow. St. Kopciński. Wycieczka zwiedzi: na Górnym Śląsku zaMady przemysłowe i instytucje robotnicze,
kopalnie soli w Wieliczce, Kraków bardzo
szczegółowo oraz Ojców z doliną Prądni
ka. Koszty (przejazdy i noclegi) 35 zł.
Zgłoszenia do dn. 10 lipca.
. V. Tatr". w dn. 1-8 sierpnia 5-0
dniową wycieczka pod kierunkiem tow.
posła K. Czapińskiego. Pół dnia w Krakowie, w Zakopanem dzieli się na dwie
I ••••••••••: •••• Ji: Li :i.: li i:: .1 •• :., ••• SE:: ••• at i i ..• :.:: li: .:ft gruPY: I-a grupa zwiedza przez 5 dni Zakopane i okolice, Czarny Staw, Giewont,
Dolinę Kościeliską i t. d.
Druga - Kozi
Wierzch, Morskie Oko, Polski Grzebień
Do wszystkich komitetów partyj- i Małą Wysoką oraz uzdrowisko czeskie.
Koszty (przejazdy i noclegi) 45 zł. Zgło
nych i Wydziałów Kobiecych P.P.S. szenia
do dn. 17 lipca.
?kie~owanie

zatargu w firmie Toruńczyk
lak l zdecydowane stanowisko robotników,
wywołało u przemysłowców
pewne zdumienie, gdyż podług Ich zdania robotnik
urnie stre;kować li tylko o pieniądze (pod~żkę) zaś w tym wypadku rozchodziło
się o honor organizacji, którego robotnicy
gotowi byli bronić solidarnie, nawet koszr.
tem własnego żołądka.

z

zycla Partji.

W wykonaniu uchwały Rady
Naczelnej z dnia 30-go marca w sprawie zwołania Ogólnokrajowej Konferencj~ Kobiet · P. P. S., Centralny
KomItet Wykonawczy w porozumieniu z Centralnym Wydziałem Kobiecym postanowił zwołać Konferencję
Kobiecą w dn. 31-ym maja i l-go
czerwca b. r. w Warszawie.
Porządek dzienny, oraz wskazówki dotyczące wyboru delegatek
na konferencję Ogólnokrajową Ko~
O angielską sobotę Uak należy płacić? biet, zostały zakomunikowane Komi6 - 8 godz.)
tetom Partyjnym i Wydziałom KoW firmie "Wowsi i S-H a·, ulica Wól- biecym za pośrednictwem okólnika
czańska 125 (fabryka pończoch i rękawi
Sekretarjątu Generalnego C. K. W.
c.zek) robotnicy byli niezorganizowani, CO
P.
P. S.
fuma postarała SIę wykorzystać na swą
Prezydjum C.K. W. P.P.S.
stronę. Niezależnie od tego, iż w kilku
pozycjach robotnicy nie otrzymywali płac
Centralny WydziałKobiecyP.P.S.
ską

(Kartuzy) w dn. 2-9 lipca. Prowadzi tow.
pose~ Z. Piotrowski. W programie zwiedz~me: portu. w Gdyni, Oksywja, Helu, Sopot,
~hwy, 9danska, Kartuz. K.oszty (przejazd
I noclegI) 40 zł.
Zgłoszenia do dn. t8-go
czerwca włącznie.
111.• Pienin,,- w dn. 9-t5 lipca.
ProwadZI tow. senator S1. Kopciński.
Zwiedzenie po drodze Krakowa (Wawel,
Muzeum Narodowe, Bibljoteka Jagielloń
ska i t. p.), potem przez Nowy Targ,
Czorsztyn do Kn?sienka, przejazd Dunajcem pr~ez. Pieniny, przemarsz górami
prze.z Wlel.kl Rogacz do Piwnicznej. Koszty
przejazdu I noclegi 40 zł. Zgłoszenia do
dn. 25 czerwca.

DZIENNIK P. P. S. w POZNANIU.
W niedzielę ubiegłą wyszedł w Poznaniu l numer "Kuriera Powszechnego".
jako codziennego organu P. P. S. Dziennik wydawany jest przez O. K. R. P. P. S.
w Poznaniu. Redaktorem naczelnym jest
tow. Ludwik Śniady.

Zebranie kobiet.
W środę 3-go czerwca b. r. o godz.
6-ej po pot w lokalu O. K. R. (piotrkowska Nr. 83) odbędzie się zebranie
towarzyszek celem zorganizowania milicji
kobiecej. Wszystkie towarzyszki, które
się już zgłosiły, oraz członkinie Chóru
T. U. R-a proszone są o pewne i punktualne przybycie.

Sprawozdanie z zebrania
wydziału kobiecego P.P.S.
Dnia 26 b. m. odbyło się Zebranie
Kobiet z następującym porządkiem dziennym: t) Wybór delegatek na Konferencję
Krajową w Warszawie. 2) "Dzień Kobiet.
Zebranie odbyło się przy bardzo licznym
udziale towarzyszek pod przewodnictwem
tow . . Stanisławy Goruchowej. Punkty
porządku dziennego referowała tow. Kłu
szyńska. W dyskusji przemawiały towarzyszki: Szendlowa, Łątowska i Stanisława
Sysiakówna. jako delegatki na Konferencję do Warszawy wybrano tow. tow.
Goruchową, Grodzicką i jaworską. Tow.
tow. Głowacka i Adamczewska wezmą
udział w Konferencji jako delegatki Klubów Kobiet Pracujących w charakterze
gości.

W

sprawie "Dnia Kobiet" uchwaagitację po fabrykach,
zorganizować milicję kobiecą oraz uzgodnić calą organizację "Dnia Kobiet"
lono

rozwinąć

O. K. R.

z

Po przemówieniu tow. Kłuszyńskiej
w
sprawie
"Ognisk" R. W. W. D. przeVI. Poli.ucie i Karpat".
wodnicząca Zebranie zamknęła.
wschodnie dn. 22-30 sierpnia. Pro'wadzi tow. poseł Z. Piotrowski. Wyciecz"Głos M.łodzieży Robotniczei"
ka zwiedzi: Lwów, Borysław (kopalnie
J
nafty), Przemyśl (piękny dom robotniczy), Organ Centralnego Wydziału Młodzieży T. U. R.
Pismo socjalistyczne pOSWlęcone
Węrochtę j Jaremcze. Koszty (przejazdy
i noclegi) 45 zł. Zgłoszenia do dnia 8-go sprawom młodzieży robotniczej.
Zawiera artykuły ze wszystkich
sierpnia.
Koszt dziennego utrzymania na wy- dziedzin życia robotniczego, oraz bogatą
cIeczkach liczyć należy około 5 zł. Przy kronikę ruchu młodzieży.
Towarzysze I
Popierajcie Wasze
zgłosz~niach należy wpłacać do Sekretarjatu Generalnego T. U. R. (Warecka 7) pismo!
Cena egz. 30 groszy.
poŁowę kosztów danej wycieczki.
Zamówienia
skierować należy do
TOW ARZYSTWO UNIWERSYTETU
Administracji
"Głosu Młodzieży RobotniROBOTNICZEGO. '
czej" Warszawa, Warecka 7 "Robotnik".

Szkoła

wakacyjna.

Zarząd Główny

TUR organizuje
2-u tygodniową
Szkołę
temat ogólny:
"Polska
W programie:
geografja, gospodarcza Polski, ustrój polityczny, samorząd, szkoła i oświata; ruch
robotniczy zawodowy, współdzielczy i polityczny, ruch polityczny. ruch socjalistyczny, Polska w stosunku do zagranicy,
międzynaro dów ki robotnicze.
Poza wymienionym cyklem odbędą
się wykłady z dziedziny et y ki i psychologji. Miejsce, gdzie szkoła zostanie zorganizowana z jednej strony da możność
zaznajomienia słuchaczy z praktyczną
stroną życia robotniczego w stolicy,
w tym celu urządzone będą wycieczki
do instytucyj państwowych, robotniczych,
samorzadowych, społecznych i kulturalnych, - z drugiej zaś strony pozwoli
słuchaczom korzystać ze zdrowej i ładnej
podmiejskiej okolicy.
Wykłady trwać
będą od dnia 18~Vl (czwartek) do I-VII
(środa włącznie). Słuchacze mieszkać
będą wspólnie w bursie. Koszty pobytu
Warszawą
wakacyjną ną
Współczesna".

w Aninie pod

Przystąpienie do wydawania dziennika
jest objawem wielkiego wzmożenia się naszych sił i wpływów
na tym terenie,
gdzie niedawno jeszcze w ruchu robotniczym wszechmocne były Ch. D. i N. P. R.
Obecnie P. P. S. jest już siłą i w tej dzielnicy.
Dziennik może naszym tow. poznań.
skim oddać ogromne usługi. Powiedzmy
w szkole za mieszkanie z utrzymaniem
jednak odrazu: jest to zadanie bardzo tru- wynosić
będą 50 zł. (oprócz kosztów
dne j ryzyko duże. Nasi tow. poznańscy podróży). Lgłaszający się do szkoły kandydaci muszą posiadać odpowiednie przymuszą wytężyć wszystkie siły, aby pilnogotowanie do wysłuchania kursu (miniwać rozpoczętego dzieła.
mum ukończenie szkoły powszechnej,
Życzymy z całego serca nowemu oraz rekomendacje Oddziałów-TUR, bądź
towarzyszowi broni jaknajlepszego powo- też Komitetów Okręgowych PPS, zwią·
dzenia i jaknajowocniejszej pracy dla dobra zków zawodowych lub kooperatyw. Zapisy pr~yjmuje do dnia 9-VI włąc.znie
socjalizmu i klasy robotniczej!
Sekretarjat Generalny TUR (Wars~awa
Warecka 7). '
Dzielnica Bałuty!
. W sobotę, dnia 6 czerwca r. b. o godz.
6-e] Wlecz. w lokalu dzielnicowym przy
ul. Aleksandrowskiej Nr. 39, odbędzie się
ogólne zebranie członków i sympatyków

~prawozdanie

ze zbiórki "Pierwszomajowej'"

Zbiórka na cele oświatowe T. U. R.
w dniu l-go maja b. r. wraz z akademją
dała dochodu w ogólnej sumie zł. 2.666
gr. 97.
Rozchód (afisze, znaczki, sala i t.p.)
wzniósł zł. 960 gr. 18.
Czysty zysk zł. t.706 gr. 87.

Biskup iwolewoda.
J

Podczas wizytacji sądownictwa w Łodzi przez prezesa Sądu Apelacyjnego. są
downictwo wydało bankiet. Gospodarzami
byli prezes Sądu Okręgowego w Łodzi
p. Kamiński (brat byłego ministra) i prokurator Szmidt.
Po prawej ręce p. prezesa Supiń.
ski ego posadzono biskupa, po lewej
wojewodę. Okazuje się. tedy, że
w opinji sądowników łódzkich - Kościół
idzie przed Państwem i wobec biskupa
wojewo.da' odgrywa podrzędną rolę·
l§io~oooooooooooao.
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P. P. S.

.

Sprawy b. ważne; uprasza
ne i punktualne przybycie.

się

Komitet.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "•••••••••

T. U. R.
Żarząd

w lecie b. r.

l.

Główny T. U. R.
następujące

SPOł:,ECZNE

o licz-

POLSKIE

GIł1nAZJU 11 -ł1fSKIE CI) ŁODZI
Pomorska 10.5.

urządza

wycieczki:

Wileńszcz".zna w dniach 20-23

czerwca (wyjazd z Warsz. sobota wiecz.,
powrót wtorek rano). Zwiedzane będZIe:
Wilno, Troki-jezioro, brzegi Wilji .j Wilejki. Wycieczkę prowadzi tow. Z. Piotrowski. Koszty (przejazd, noclegi) bez

Zgłoszenia

na rok szkolny 1925/26 przyjmuje kancelarja gimnazjum codziennie od 11 do 2 po poł.
._

~onej Jd~ Kiaj~:~~:u~;,.y P::e~t;~r:w~~~: I~~:~m:a~~~yW~~i~~;~OZł~z;;!~~~enia n a d - I . I I I. . . .
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Okręgowy Związek

horych

as

w Łodzi.

s

BILA
na

dzień 31

Stan czynny.

grudnia 1924 roku.

Stan bierny.

Rachunek dochodów i wydatków.
,

.. . . . .

Kasa

Banki r~k bieżący

12.436,00

Zaległe wpływy z tytułu
składki związkowej

Dłużnicy

.

Wierzyciele (pożyczki)

1.407,01

22.392,20

.

27.95

/ ,

\

I'

1.292,60

.. Dom Zdrowia w Zakopanem
o

..

305,00

Sumy przechodnie .

3.40
Zł.

Odpisy amortyzacyjne

wymierzone od dn.I.X.
24 r. do dn. 31.xn.1924 r.
Procenty i prowizje

6.373,43

.

Portfel wekslowy

ł2.90ą,37

F undusz zapasowy

13.499,15

.

o

Składki

22.413,22

Zł.

35.316,59

,

wartość

spIsano

amortyzację

.

\

Zł.

Inna

3.846,29

Wydatki administr. (pers.
i rzeczowe)
.

.

Fundusz zapasowy

135.316,59

ł

całkowitą

wentarza

5,670.49
12.903.37

o

Zł.

22.420,15

22.420.15 .

I

Zarządu:

Pre.zes

(-). J. Danielewicz.

P. o. Dyrektora Biura: ( ..) K. Kuczewski.

Komi~ja

Rewizyjna:
(-) M. Hudec.
(-) SZa Milman.

(-) R. Izdebski.
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rozpISUJe nInIeJszem

Związku.
powyższą posadę, wy-

na stanowisko DYREKTORA Biura

I(0l

ubiegających się

ji

~

I
urzędników państwowych ko~ rzystają ze specjalnych ulgowych opłat szkolnych.
M
Zapisy przyjmuje kancelarja gimnazjum od II-go
(.OJ maj· a 1925 r. w godz. 9 - I po
1·····. . · ·. · · . . · ·. · · · · · . · · ·. · . · · . ·. . ·. -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101
Oferty należy kierowac do dnia 12 czerwca r. b. na ręce 10J
~ przewodniczącego Zarządu Okręgowego Związku Kas Chorych,
~

I

~

ul. Pomorska Nr. 18.

I

fOl

M

Przewodniczący Zarządu:
(-) Józef DJ\NIELEWICZ.

.

Łodzi, ul. Sienkiewicza Nr. 37

10J przyjmuje kandydatki do wszystkich klas.
Córki nauczycieli i

Od kandydatów,
o
magana jest kilkoletnia praktyka na stanowisku kierowniczem
ł
~ w instytucjach społecznych.
~
Warunki płacy ustalone .będą w drodze specjalnej umowy.

mi

W

południu.

p o·t rze b·
hl
Dl C opey

m
(OJ

do roznoszenia "Łodzianina",

ZĘłoszenia
~ do 8 Wlecz.

przyjmuje Administracja .. Łodzianina", Piotrkowska 83 od godz. 5
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Najlepne miejsce spotkania dla udających się
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ŁÓDŹ·Z6IERZ-OZORKÓW i ŁÓDŹ·ALEKUHDHÓW
•= kolejka W
CUKIERNI
:• JANA HUTNIKA
=
= .............Wielki wybór ............
•
OZEKOLADY, OUKRÓW ·
=
i OlAST.
•
ZGIERSKA 24, wprost kościoła N. M. P.
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ul. ZGIERSKA Nr. 39.
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RÓŻNYCH GATUNKACH oraz SPIRYTUS
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UW AGA.
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Początek seansó~: dla d z ieci i młodzieży ł III
o g. 3 i 5.15 p.p. dla doro słych o g . 8 punktualnie
Ceny %niejsc: dla dzie ci i młodz. 1.-25,11.-20 '::i{
B1.-lO gr.; dla dorosłych 1.-70,11.-60, m.-30 gr.
~

Sto~8~zyszeni.om i wszelkiego
dzaJu InstytuCJom R A B A
ł
k
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Miejsca_e; Drobne: za wyraz 5 groszy (najmniej 50 groszy). Dla poszukujących pracy i o zagubionych dokumentach za wyraz I grosz. Zwyczajne: Za I milimet
10 llir.szy (str. 8 łam.), komunikaty, nekrologi i w tekście przed kroniką po 25 groszy (strona 4 lamowa) . Zamiejscowe o 50 procent i zagraniczn

jednołalllowy

R •••ktel" ~pew. Al. Now.kewlki.
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