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Międzynarodowa

konferencja kobiet
socjalistycznych.

sierpnia zbierze się w Marsylji
socjalistyczna Konferencja
Kobieca. Przed wojną konferencje te (od
Kopenhagi w r. 1910) organizowały i zwoływały organizacje kobiece.
Ani Egzekutywa Międzynarodówki Socjalistycznej ani
Kongresy nie zajmowały się specjalnie
organizacją kobiecą, pozostawiając te sprawy dobrej woli poszczególnych krajów.
Dopiero wojna śWIatowa sprowadziła
i w tej dZledzinie gruntowny przewrót.
Miljony kobiet stanęły przy różnych
warsztatach pracy, spełniając czynności,
zdawało się wyłącznie dla mężczyzn dos21

międzynarodowa

stępne.

Kiedy ucichły armaty, spadły opary
wojenne i powiew rewolucji przeszedł po
świecie, w wit>lu krajach władza przeszła
w ręce lewicy społeczn~j z socjalistami na
czele. Należało zrealizować poprzednio
głoszone hasła o równouprawnieniu kobiet
i w wielu krajac~ kobiety otrzymały prawa polityczne bez walki.
Dokonał się wic:c przewrót pierwszorzędnej doniosłości.
Szeregi wyborców
podwoiły się, a karty wyborcze w rękach
kobiet mogą decydować o formach rządów,
o ustroju poszczególnych krajów.
Kierownicy Międzynarodówki, w poczuciu odpowiedzialności, zrozumieli, że
sprawą organizowania kobiet przestała być
"sprawą domową", lecz wysunęła się jako
ważne zagadnienie o znaczeniu wszechludzkiem.
Kiedy na międzynarodowej konferencji kobiet w Hamburgu zapaliła uchwała,
przedłożona
Kongresowi, o powołaniu
przedstawicielki organizacji kobiecych do
Egzekutywy, zgodzono się zapraszać kobiety na posiedzenia, a sprawy, związane
z organizowaniem kobiet, były przedmiiltern obrad Egzekutywy.
W rezultacie - Egzekutywa Między
narodówki poraz pierwszy zwołała Konferencjc: Kobiet, poprzedzającą Kongres w
Marsylji, podnosząc tern samem znaczenie
konferencji. Jednym z punktów obrad
Kongresu jest organizacja kobiet. Uchwały
jakie zapadną w tej dziedzinie w Marsylji,
będą obowiązywały wszystkie kraje i pobudzą je do pracy, pod groźbą odpowiedzialności na szerokiem forum międzyna
rodowem.
Międzynarodowy Komitet Kobiecy,
znany pod nazwą: "Prezydjum hamburskiej konferencji" rozesłał kwestjonarjusz
do 16 krajów, z którymi utrzymuje przez
korespondentki - ścisłą łączność. Trzeba
było przed koferencją w Marsylji st\\>ierdzić, jak się przedstawiają liczebnie organizacje kobiece i w jakich warunkach
pracują.

W krajach, które powstały na gruzach
carskie! Rosji, przed wojną nie było socjalistycznych organizacji kobiecych (z wyjątkiem Polski). W niektórych krajach organizowa,no kobiety oddzielnie w innych
utrzymywano kontakt z organizacją męż
czyzn. Ostatecznie - jeszcze przed wojną przeważnie połączono organizacje,
a w chwili obecnej niema osobnych socjalistycznych organizacji kobiecych. Statuty partyjne we wszystkich krajach przewidują dla kobiet przedstawicielstwo w
ciałach partyjnych, chociażby liczba kobiet
była mniejsza, niż mężczyzn.
Koszta
związane z organizowaniem kobiet pokrywa się zasadniczo z ogólnej kasy partyjnej, a agitację prowadzi sic: przez wydziały
czy komitety kobiece. Podatek płacą kobiety niższy, niż mężczyźni (z wyjatkiem
Ameryki.)
Prawie we wszystkich krajach org.ąni
zacje wydają pisma dla kobiet, opłacane
z ogólnych funduszów partyjnych. Najwięcej zorganizowanych kobiet wykazuje
Anglja. 200.000 kobiet opłaca podatek

partyjny, oprócz dziesiątków tysięcy, któ.
re za pośrednictwem związków zawodowych
należą do partji. Drugie miejsce zajmuje Austrja 2' 170.000 kobiet, dalej idą Niemcy 150.000. Przeważnie kobiety stanowią 30
'proc. ogólnej organizacji w tych krajach
gdzie kobiety mają prawf.Jl?lityczne. Tylko Niemczech lIczba zorgB.llIzowanych kobiet wynosi zaledwie 15 proc., chociaż
przed wojną była to naj potężniejsza socjalistyczna organizacja. Agitacja komunistyczna rozbiła szeregi kobie~e i d~pie~o
powoli niemieckie towarzyszki nawIązuJą
przerwane nici organizacyjne. We Francji organizacja jest bardzo słab~. Kobiety
nie mają praw wyborc~ych, me wchodzą
też jeszcze poważnie w rachubę prac partyjnych.
Z szesnastu krajów, które odpowiedziały na kwestjonarjusz, kobiety maj~
prawa wyborcze, równe z mężczyznamI,
wszędzie, oprócz Francji i Jugosław,ii.
Belgji i Anglji obowiązują. ogralllc~ellla
(jak ukończony 30 rok życIa, speCjalne

V!

warunki mie~zkaniowe,) a w Belgji kobiety
mają tylko bierne prawo wyborcze.
Prezydjum hamburskiej konfert>ncji
wydało sprawozdanie o stanie organizacji
kobiecych w trzech językach.
Na konferencji w Marsylji będą omawiane wyłącznie sprawy, związane z orgjlnizowaniem kobiet. Wszystkie inne za ,
gadnienia, jako obchodzące całą klasę robotniczą będą przed miotem obrad całego
Kongresu.
Trudno już obecnie przesądzić, jak
długo jeszcze konferencje kobiece będą
poprzedzały kongresy.
Kiedy we wszystkich krajach kobiety
w pokaźnej ilości zasilą organizacje, kiedy
stopień
ich uświadomienia dorówna uś
wiadomieniu mężczyzn, kiedy równouprawnienie z mężczyzną będzie wszędzIe
faktem dokonanym - zwoływanie osobnych konferencji koPiecych stanie się zby·
teczne. W życiu organizacyjnem zdobywają kobiety usilną i poważną pracą pozycję po pozycji. Zwalczyć
wiekowe uprzedzenia nie iest rzeczą łatwą. Wyzwolenie kobiet z wiekowej niewoli stworzy dopiero rzeczywiście nowe społe
czeństwo.

D.K.

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

Kasę Chorych~

Walka o

II.

Ipeszkodowanych

(Dokończenie).
•

"

•

•
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KtokolwIek poznał bh~eJ mstytucJ.ę
Kas Chorych w Polsc~, .chocby ?ył naJwiększym ich zwolenmkIem, m~sł I?rzyznać, że mają one jeszcze brakł, ktorym

należałóby jaknajprędzej zaradzić.

Podstawy ich jednak są racjonalne
i pod ż3dnym pozorem nie mogą być
zmienione, a mianowicie: powszechny
obowiązek ubezpieczenia,
terytorjalna
organizacja Kas, wybór lekarza z pośród
zakontraktowanych, uzależnienie lekarzy
od zarządu wybranego z pośród ubezpieczonych członków Kas.
Jeżeli jeden z tych podstawowych
artykułów byłby usunięty lub rdzennie
zmieniony, cały gmach Kas Chorych runął by, idea byłaby spaczoną, a bankructwo byłoby nieuniknione.
Najwięcej jest krytykowany i atakowany wybór lekarzy i lecznictwo.
W "Robotniku" sprawa ta .kilkakrotnie
była omawiana i doskonale oświetlona.
Można ią jeszcze uzupełnić faktami,
wziętemi z życia we Francji.
Od 1898 roku obowiązywało tam
prawo o odszkodowaniu za nieszczęśliwe
wypadki przy pracy i o leczeniu przez
lekarzy fabrycznych, lub lekarzy towarzystw asekuracyjnych. Ze względu na
możliwą stronniczość lekarzy, pracownicy
zdobyli w 1905 r. zmianę artykułu 4-go,
na zasadzie której każdą ofiara wypadku
przy pracy mogła wybierać sobie lekarza
według upodobania, a towarzystwo asekuracyjne pracodawcy obowiązane było
uregulować rachunek, wydany przez lekarza według ustanowionej taryfy.
Zdawało się, że zadość się stało
największej sprawiedliwości, że kres się
położy nadużyciom.
Nie liczono się z

psychiką ludzką w obecnym ustroju.

Wbrew
zwyczajom utartym we
Francji w różnych dzielnicach wielkich
miast, pozakładano podejrzane "Kliniki
wypadków przy pracy", dokąd różni faktorzy sprowadzali robotników rannych
przy pracy, a nieraz i symulantów. Pomimo, iż etyka wogóle stoi wysoko we
Francji, znaleźli się lekarze, którzy przeceniali uszkodzenia, za dużo robili zabiegów, za często zmieniali opatrunki, a
wszystko celem powię,kszenia honorarjum.
Nadużycia tak się rozpowszechniły,
że ' sądy upoważniły lekarzy towarzystw
ase~uracyjnych do kontrolowania stanu

p~zy pracy.
Analokkty d7i~ły się w Kasach Chorych w Niemczech, na Pomorzu I w Poznańskiem. gdzie jest wolny wybór lekarza.
"Lecznictwo w Kasach Chorych,
według opinji krytyków lekarzy, pomimo
ogromnych rozporządzalnych funduszów,
jest wadliwe, mało wartościowe i nie
cieszy się uznaniem ze strony ubezpieczonych... Oddanie leczenia połowy ludności miasta grupie zakontraktowanych
lekarzy jest niedorzecznością, ktera fatalnie potęguje się jeszcze wskutek utworzenia systemu ambulatoryjnego".
Taka ocena jest bezpodstawna i nie
słuszna. Ambulatorja podobne do naszych znane są zagranicą - to nie jest
wymysł Zarządu polskich Kas Chorych.
Coraz częściej i coraz więcej zastępują
one gabinety lekarskie wyściełane dywanami, a pozbawione często hygieniczno-leczniczych urządzeń. Jest ich zamało, za wolno się organizują, ależ to
wina braku gotówki w Kasach. Biedna
publiczność, robotnicy jednak są daleko
lepiej obsłużeni w ambulbtorjach Kasowych, niż ' na konsultacjach fszpitalnych.
Robotnik uważa Kasę i jej ubikacje
za swoje, za własność ubezpieczonych.
Przestał być on nareszcie parjasem, że
brakiem w szpitalach, z łaski, z jałmużny
leczonym. Dziś może on leczyć się darmo
i u dentysty, i u okulisty, kupić nawet
~) .....:!.'-
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bandaż na przepuklinę, wyjechać do senatorjum do Zakopanego. Od ciała le karskiego zależy przedewszystkiem zmienić taktykę co do urabiania opinji o Kasach Chorych - ich ambulatorjach i aptekach.
Lekarze żądają, ażeby dział lecznictwa kasowego był powierzony wyłącznie organizacji lekarskiej, która stałaby się w instytucji ubezpieczenia na
wypadek choroby czynnikiem równorzędnym z Zarządem Kasy Chorych. Nie~
którzy .... lekarze domagają się, ażeby cała
administracja Kas Chorydl przeszła do
rąk wyłącznie lekarzy młodych i starych,
ich żon i wdów.
W administracji Kas Chorych niezbędna jest gruntowna znajomość buchalterji i strony gospodarczej, wielka
energja, żelazna ręka, zniesienie wszelkiego protekcjonizmu i nepotyzmu. Tymczasem lekarze pragną wziąć w swój mo~
nopol Kasy Chorych, oddać Zarząd w ręce
swych kolegów emerytów. Zapominają,
że oni mogą być tylko funkcjonarjuszami,
jak to jest z lekarzami Towarzystw Ubezpieczeń, kolei, szkól, szpitali.
Kasy Chorych są własnością całego
społeczeństwa, ,a Rada ich, Zarząd, Ko~
misja Rewizyjna i Rozjemcza wybierane
są jedynie z pośród i przez ich członków.
Pięć lat już minęło, od chwili, gdy weszła w życie pierwsza ustawa o obowią
zko wem ubezpieczeniu na wypadek cho.
roby. PrÓŻne wysiłki, złudne nadzieje
obalenia jej, czy przeprowadzenia zmian
kardynalnych.
Uświadomiony proletarjat polski nie
pozwoli \fydrzeć sobie tej wielkiej zdohyczy ., pierwszych miesiecy wskrzeszonej Rzeczypospolitej Polskiej.
Oczywiście niejedną rzecz należałoby uzupełnić, dodać, poprawić, a mianowicie:
I) Pewien odsetek ogólnych dochodów w Kasach Chorych używać wyłącznie na profilaktykę (zapobieganie chorobom) : zakładanie sanatorjów, przychodni higienicznych, letnisk, boisk, budowę higienicznych domów, popularyzację higieny i t. p.

2) Prowadzić

podług

ścisłych

statystykę

dokładną

szematów obowiązują
cych w całej Polsce.
3) Rozciągnąć ustawę na pracowników rolnych i leśnych.
4) Czemprędzej zorganizować nowe
ambulatoria higienicznie urządzone.
5) Uwzględniać, o ile tylko można,
w lecznictwie i higienie głos doradczy
lekarzy Kas Chorych.
6) Skoordynować lecznictwo, higienę
i profilaktykę we wszystkich Kasach Chorych w całej Rzeczypospolitej Polskiej.
Wobec zbliżającej się nowelizacji
ustawy, wszystkie związki zawodowe,
wszystkie Centrale powinny czuwać i baczyć, opracować szczegółowe swe memorjały.

Obecne Kasy Chorych to dozdobycz pracującego ludu polskiego, to chluba polskiego narodu.
niosła

Dr. J. Z.

Kłamliwie ~el[lelnJ ~eł~ot ~omnni1tJ[lnJ.
Komunistyczna Part ja Polski nadesłała
nam uchwałę Komit. Centralnego partji
z pierwszej połowy sierpnia r. b. w sprawie walki z prowokacją.
Uchwała ta jest stekiem kłamstw.
Głosi ona, że K. P. nie stosowała i nie
stosuje takty ki teroru, że uznaje tylko
masową walkę klasy robotniczej, że 0strzega masy przed złudzeniami teroru,
że' systemu prowokacji,
stosowanego
przez burżuazję nie zwalczy się terorem
indywidualnym, lecz drogą masowej walki
robotników i chłopów.
Dalej uchwała powiada, że przeci'w ko prowokacji robotnicy muszą stosować samo ,obronę w dródze uj~wniania,

I konfidentów,

zdrajców i prowokatorów,
masowego bojkotu i stawiania ich poza
nawiasem życia robotniczego i chłopskie
go (usuwanie z fabryk, warsztatów, kopalni i zorganizacji robotniczych i chłop- '
skich). We wszystkich tych wypadkach
part ja organizuje masową walkę (?!) ro~
botników i chłopów przeciwko konfidentom, zdrajcom i prowokatorom" J
Po tak sielankowo-niewinne m przedstawieniu sprawy walki z prowokacją
K. C. czując "niewspółmierność" uchwały
z prawdą, dodaje:
"w razie zaś jeżeli w poszczególnych wypadkach robotnicy sami reagują
czynnie na prowokacje i zdradę, usuwa-
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prowokatora, jak to miało mIejSCe
w wypadku Engla, Hajczyka, Pilarczyka,
Hibnera,
Kniewskiego, Rutkowskiego
i Botwina, part ja wyjaśnia (? I) masom robotniczym charakter czynu tych towarzyszów, wskazuje, że obalenie całego systemu prowokacji możliwe jest tylko
wraz z obaleniem rządów burżuazji, oraz
organizuje masową walkę klasy robotniczej w obronie jej bohaterów (!lI), na
których burżuazja stara się wywrzeć swą
zemstę klasową'"

ale w praktyce wydają wyroki śmierci
i rozkazy uśmiercania. W "teorji" traktują teror, jak złudzenie drobnomieszczańskie, ale w praktyce wynoszą tych
terorystów na bohaterów. W "teorji"
są przeciwni systemowi prowokacji, ale
w praktyce sami uprawiają prowokację
na niebywałą w dziejach skalę. Rząd sowiecki i Komintern "siedzą" na prowokacji, jak na poduszkach. Toż w Niemczech, gdzie part ja komunistyczna istnieje
legalnie, założyła ona nielegalną organizację terorystyczną,
kierowaną przez
"oczko" z Moskwy i za jej pieniądze
i "fabrykującą· masowo prowokatorów.
A czyż owa "masowa walka" komunistyczna nie jest w istocie rzeczy
jedną wielką prowokacją klasy robotniczej? I
Zresztą polemizowanie z komuni~ami, to rzecz zbyteczna. Wszak pouczał ich Lenin, źe nie powinni się krę
pować żadnymi "przesądami\ i gdy
trzeba - łgać, podchodzić innych, oszukiwać i t. p.
A im tego zawsze potrzeba ...

Kongres socjalistów francuskich.
w sobotę rozpoczął w Paryżu obrady przyjmując urząd gubernatora
kongres zjednoczonych socjalistów. Kongres ten ma być przygotowaniem do
zWQłanego do Marsylji kongresu międzynarodowego. Kongres powziął uchwałę
stwierdzającą, że deputowany Varenne,
......... ~~"' •.:."••••• ........ • l' •••••••• ~ •••

Indochin.

wystąpił ze stronnictwa. W dyskusji depo
Renaudel stwierdził, że choć sprzeciwia
się obecnej polityce rządu, jest jednak
stanowczym zwolennikiem udziału w rzą~
dach wszystkich sił lewicy.

·····d... ··············· ········.················ .. ·~~~····e················
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Okropności ~trajku głodowego.

Gdy się wyjdzie nagle na SWIeze
Były konserwatywny minister rumuń
ski, potomek rodziny bojarów, ale czło powietrze, albo gdy bezpośrednio uderzy
wiek uczciwy, Costa-F oru wydał nieda- w oczy silna jasność, lub gdy się uczyni
wno broszurę, w której z~przerażającą zbyt szybki ruch, popada się w głębokie
dokładnością opisuje okropne tortury, zemdlenie.
Jeżeli organizm strajkującego jest
zadawane w więzieniach rumuńskich aresztowanym o przestępstwo polityczne. niedokrwisty, ogarnia go stan senności.
Tortury te, zadawane z iście średnio świadomość jest CZęSCIOWO zamącona,
wiecznem okrucieństwem, doprowadzają a omdlenia powtąrzają się coraz częściej
nieszczęśliwe ofiary do ostatniego stopnia i trwają coraz dłużej.
Człowiek o silniejszym organizmie
rozpaczy, której wyrazem bywa zwykle
strajk głodowy, mający na celu wymu- zapada w ten stan o kilka dni później.
szenie na prześladowcach albo uwolnie- Zużycie i rozkład systemu nerwowego
nia, albo przeprowadzenia rozprawy są występuje coraz wyraźniej. Objawia się
dowej. Można zrozumieć straszliwy stan to głównie w coraz obfitszem wydziela~
"", •••••• R.d.Tu •••••••ł ...W.'1".\iłffi •• ih.iW••ii'i .... fth •• "i .... 't .. "Z •• Jit................. L.I'.A'iii"""I'."'.
dręczonych przez "Siguranza" (państwowa niu krwi: z płuc, z dziąseł, z nosa, nie~
policja bezpieczeństwa), jeśli się zważy, raz równocześnie z uryną - rzadziej
że są zmuszeni sięgać po tę ostatnią broń, z uszu. Ma się wrażenie. jakby w żo~
jaką im daje strajk głodowy. Costa-Foru łądku znajdował się kamień, który z dnia
ogłasza w swej broszurze list pewnego na dzień staje się cięższy; ustaje stolec,
więźnia, któr
szszegółowo kreśli psy- a wnętrzności odczuwa się jakby w uchiczny i fizyc
stan człowieka, ska- ścisku żelaznego pierścienia. W zaczerMiędzynarodówki.
wienionych oczach ukazują się zielone,
zującego
się
na
głodowanie:
Na kongres Międzynarodówki Socja- Międzynarodówki.
Częściowo akcja ta
fioletowe itp. punkty, strajkujący słyszy
listycznej w Marsylji Sekretarjat przygoto- uwieńczona została powpdzeniem, ale naW pierwszym dniu, kiedy strajku- coraz słabiej, omdlenia powtarzają się
wał sprawozdanie w postaci pięknie wy- wet tam, gdzie nie udało się uzyskać jący wzbrania się przyjmować pożywie
coraz częściej. Ale jasne przebłyski świa
danej książki, liczącej przeszło 200 stronic bezpośrednich sukcesów, przecież powio- nie,
ogarnia
go
przedewszystkiem domości pozwalają mu zdawać sobie pełną
druku.
dło się wpłynąć na opinję publiczną w du- ciemny, nieświadomy
niepokój, który
Sprawozdanie spełnia dwojaki cel: chu haseł i żądań socjalistycznych i stwo- wzrasta i osiąga najwyższy stopień':w po- sprawę z sytuacji.
Człowiek nie może już głośno módaje zarys dwuletniej działalności odbudo- rzyć grunt dla ich przyszłego zwycięstwa. rze obiadowej. Strajkujący pragnie skiewanej w r. 1923 Międzynarodówki, oraz
Druga część sprawozdania mówi o rze- rować swe myśli ku innym przedmiotom, wić, tylko szeptem. Oddech i puls stają
przegląd obecnego stan u ruchu między czach jeszcze mniej sensacYJnych,
ale mimo to zwycięża potrzeba jedzenia. się coraz słabsze i nieregularniejsze, co
narodowego.
jeszcze ,więcej uciążliwych: o budowie Uświadomiwszy sobie jednak, że nie bę dziesięć minut odczuwa się potrzebę odDo Międzynarodówki należą obecnie organizacji Międzynarodówki. Mowa dzie jadł, musi zdobyć się na niesłychany dawania uryny, czuje się, jak się orga44 partje z ilością (jeśli uwzględnić part je tu lo organach Międzynarodówki. Liczne wysiłek woli, aby opanować żądzę je- nizm dosłownie rozkłada i bóle rosną do
nielegalne) około 7 milionów członków. cyfry i tabele pouczają o wytężonej pracy dzenia. Pierwszy dzień wypełniony jest potwornego napięcia.
Prócz tego głód, który po pierwszych
Z wyjątkiem jedynej, Szwajcarji wszyst- organizacyjnej Międzynarodówki Soc}ali- tą walką między wolą, a instynktem.
dniach
osłabł, poczyna dręczyć z całą
kie inne państwa europejskie reprezento- listycznej i jej przodującem stanowisku
Ta walka staje się coraz intenzy- siłą. Chęć jedzenia staje się jedyną mywane są w Międzynarodówce. Oprócz w porównaniu z innemi międzynarodów
wniejsza w drugim, trzecim i czwartym ślą. A te męki zwiększają się niezmiertego są dwie sekCje azjatyckie, jedna kami.
dniu.
nie, jeżeli strejkujący nie przyjmuje rów Ameryce Póło., a dwie w Ameryce PoTrzecia część zawiera spis krótkich
łudniowej. O wpływie socjalizmu na sze- sprawozdań wszystkich partji Między
Serce uderza mocno jak w chwili wnież napoju. Torturą wprost jest parokie masy społeczeństwa świadczy liczba narodówki, ich stanu organizacyjnego najbardziej napiętego oczekiwania. Krew trzeć na potrawy, przyniesione przez
6 górą 25 miJjonów
wyborców socjali- i działalności za ub. 2 lata. Mamy tu bo- z całą siłą uderza do skroni, ból głowy dozorcę, albo na jedzących. W bezsennych nocach występują halucynacje, ustycznych, przyczem - rzeC7 jasna - w sze- gaty materjał statystyczny, szczególnie staje się okropny.
kazujące nieszczęśnikowi najsmakowitsze
regu krajów, gdzie panuje faszyzm i bol- wartościowe są 2 tablice porównawcze,
Zwłaszcza początkujący czuje się potrawy.
szewizm, lub gdzie prawo wyborcze jest w których uwzględniono ogólną liczbę
tak źle, że ledwie może się utrzymać na
Po ukończeniu strajku jest bardzo
ograniczone, wpływ ten albo w~le nie da zorganizowanych robotników i stosunek
nogach. A gdy wola zdoła przezwycię trudno wrócić do normalnego trybu jesię określić, albo tylk,o w przybli:teniu. liczbowy i procentowy partji i wyborców
żyć instynkt, znużenie obejmuje całe dzenia. Żołądek nie jest w stanie podjąć
W parlamentach 24 państw zasiadają 1022 socjalistycznych.
ciało: ma się wrażenie, jakby zatraciła odrazu normalnych swych funkcji.
przedstawiciele partji socjalistycznych: szóSprawozdanie poprzedza krótka przedsię łączność
między
poszczególnymi
Ponieważ zaś ci, którzy przeprowasta część ogółu. Prasa socjalistyczna mowa, w której słusznie podkreślono, że
członkami.
~zają strajk głodowy, są przeważnie roobejmuje przeszło 300 dzienników, obok Międzynarodówka nie mo:te zastąpić pracy
Zwykle w szóstym lub siódmym b\>tnikami, nieposiadającymi środków na
wielkiej ltczby czasopism perjodycznych.
poszczególnych partii, ani odwrotnie: ?Odniu
osłabienie staje się ogólne; strajku- odbycie systematycznej kuracji celem poSprawozdanie podzielono na trzy szczególne partie nie powinny wyłamywać
jący
musi
leżeć, ciało wydziela mniej wrotu do zdrowia, skutki głodowania odsię
z
ram
Międzynarodówki.
części: Pierwsza opisuje wydarzenia polibijają się na nich aż do końca życia.
potu,
niż w pierwszych dniach.
tyczne i akcje Międzynarodówki od jej
Książkę zdobią liczne,
doskonale
l
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założenia w Hamburgu. Mamy tu przed wykonane fotograf je, m. in. zgromadzenia
sobą'obraz światowego rozwoju stosunków '-szo majowe na Placu Teatralnym w Warpolityczno",społecznych ostatnich
dwuch szawie.
lat, mamy krótki chronologiczny przegląd
Sprawozdanie pozostawia wrażenie
najpowazniejszych zdarzeń. Sprawa od- jaknajlepsze: świadczy ono o ogromie
szkodowań niemieckich, sprawy Wschodu, pracy, dokonanej przez proletarjat sOcjaPierwszym zadaniem każdego spo- potrafi sam wytworzyć sobie szcześliwego
sprawa walki z reakcją, walki o 8-godz. listyczny w ciągu 2 lat, o nieprzerwanym łeczeństwa jest dać odpowiednie wycho- losu, ale życie pochłonie go, zmiażdży
dzień pracy, walki przeciw wojnie są pochodzie idei socjalistycznej,
napawa wanie młodemu pokoleniu. Zadanie t<) i rzuci często tam, gdzie może za nic być,
jest tern ważniejsze, a równocześnie tern by nie chciał. I tu musi przyjść czyn
przedstawione w sprawozdaniu na tle akcji otuchą i wiarą w przyszłość.
truJniejsze tam, gdzie chodzi o młodzież wychowczy, który młodzież tę odpoumysłowo mało rozwiniętą, albo też pod wiednio przygotuje do życia, muszą przyjść
międzynarodówki
jakim względem fizycznie upośledzoną. mu w pomoc organizacje ide~we. Czę
Dziś rozpoczęły się w wielkiej sali Ligi Robotników Austrjackich, Związku Młodzież jest tą najwyższą gałęzią ka- SCIOWO swoją rolę spełniły w naszym
Domu Robotniczego dzielnicy XVI (Ar-I Radiotelefonistów, Związku Drukarzy, żdego społeczeństwa, która regeneruje mieście TUR i inne pokrewne organibeiterheim Ottakring) w obecności blisko Komunistycznej Partji Austrji, Stenogra- jego siłę życiową i w tym tkwi upra- zacje, ale jest to tylko kropla w morzu,
wnienie jej do pomocy i opieki całego potrzeba nam nie tylko jednostronnego
200 uczestników obrady piątego z rzędu fów robotników itd.
.Kongresu Robotniczej Międzynarodówki
Delegaci przybyli z 12 krajów: społeczeństwa. Dom rodziny robotniczej wychowania i skupienia młodzieży przy
Esperanckiej, oficjalnie znanej pod na- Anglja, Bułgarja, Niemcy, Czechy, Pol- pozbawiony jest dziś tej atmosfery i ja- jakimkolwiek związku, a winno aż się
zwą "Sennacieca Asocio Tutmonda". ska, Francja, Jugosławja, Hiszpanja, Ro- kiegokolwiek uroku, który by czynił zeń zaroić od różnych związków, skupiają
Protektorat nad Kongresem objęła Cen- sja, Węgry, Turcja, Włochy: rząd au- środowisko, dające radość, zadowolenie cych młodzież, pod opieką racjonalnego
.tralna Komisja Związków Zawodowych strjacki zabronił przyjazdu jedynie dele- i wytchnienie po pracy. Takie warunki kierownictwa, aby tym sposobem zastą
(Arbeiter Kammer) Wiednia, w imieniu gatom esperantystów rosyjskich, prze- nie zachęcają zupełnie do przebywania pić im ulicę. Nigdy społeczeństwo nie
której tow. dr. Palla pąwitał Kongres ciwko czemu Kongres wyraził swoje ubo- w domu, to też wolny czas spędza mło- powinno oszczędzać funduszów na oświatę
w międzynarodowym pomocniczym języku lewanie i wysłał 2 delegatów do Mini- dzieniec poza domem, szukając rozrywek powszechną, oraz na potrzeby kulturalnoEsperanto, poczem dr. Deutsch, członek sterstwa spraw zagranicznych, celem za- o wątpliwej moralnej wartości. Czasem naukowe, bo jest to jedno z naj ważniej
Prezydjum Socjal-Demokratycznej Partji pytania o przyczyny tego niekulturalnego idzie do kina na sensacyjne" dedekty- szych potrzeb naszego zbiorowego ży
Austrji w języku niemieckim zaznaczył kroku.
wiczne dramaty lub do cyrku na walki cia, a nie próżny tylko zbytek. Jedno
w swem przemówieniu wielkie kulturalne
Ustalony porządek dzienny poza i tak marnuje drogi czas, który mógłby jeszcze pole pracy leży w Polsce odło
znaczenie esperanta dla klasy robotni- sprawozdaniem Redakcji i Administracji być wykorzystany dla umysłowego i fi- giem: wychowanie obywatelsko-społeczne.
czej, wywodząc, że w ruchu socjali- i inne mi formalnościami, obejmuje nastę zycznego rozwoju. Złe warunki życia, krzewienie w umysłach starych i mło
stycznym najpierw istniał ogólno-rewolu- pujące punkty: Zagadnienia rozwoju ję zmaterjalizowanie ogólne powojenne wy- dych właściwych pojęć o prawach i obocyjny i ogólno-kulturalny, a póżniej zró- zyka międzynarodowego.
Organizacje wołały pewną apatję, zniechęcenie. T o wiązkach obywatela, o jego stosunku do
żniczkował się w ruch polityczny, zawo- robotnicze esper. krajowe i międzynaro są trudności wewnętrzne. Z wewnętrz- społeczeństwa, do gminy i całego pań
dowy, spółdzielczy, częściowo sportowy dowe. Esperanto na usługa<;:h prole- nych wystarczy wymienić: brak instytucji, stwa. Od wyniku pracy wśród młodzieży
i oświatowy, a teraz przyszła pora na tarjatu. Program i statut SAT. Wolne któreby dawały możność dokształcenia i od jej postępów zależy cała przyszłość
to, by ogólnoświatowy ruch robotniczy wnioski.
i wykształcenia ogólnego i zawodowego, demokracji. Dla rozwoju wielkiej przy' otwarł swe podwoje dla ruchu esperanKongres nosi charakter ściśle ponad- brak funduszów i obojętność - ogółu dla szłości robotniczej potrzeba potężnych
ckiego, który dopiero nada siłę zjedno- ,partyjny, kulturalno-propagandystyczny sprawy społecznej. I oto dziś w niesły- wysiłków mózgu, oraz moralnej i duchoczeniową i oszczędzi mu olbrzymie masy j przyjemnie jest widzieć, jak w jednym chanie skomplikowanych warunkach ży- wej prężności człowieka, która zrodzi się
środków i energji. Dr. Deutsch żałuje l' ę~yk~ towarzy.sze z r~żnych krajów i na- ciowych pozostawiony jest młodzieniec z młodzieży polskiej. Demokracja, która
'nakoniec, że nie może mowy swej wy- ezący do naJrozmaitszych ugrupowań sam sobie. A życie stawia przed nim na światłym i świadomym obywatelu się
głosić już teraz w języku międzynaro- (socjaliści, komuniści, jes
nawet paru szereg zagadnień: społecznych i ekono- nie wspiera, to gmach pozbawiony fundadowym, lecz obiecuje do przyszłego Kon- anarchistów, syndykaliści,
sportowcy, micznych. Potrzebuje w szczególności men tu, to gmach rysujący się od dołu, to
gresu nauczyć się go gruntownie. Prze- abstynenci, wolnomyśliciele, skauci itp.), młodzież robotnicza pomocy, której zni- gmach, który musi runąć. Trzeba się
mawiali następnie przedstawiciele sym- wspólnie pracują nad wprowadzeniem kąd nie odbiera. Naturalnie więc, że do zdobyć
na wielki wysiłek,
by te
patyzujących z ruchem robotniczo-espe- Esperanta do swoich organizacyj.
życia, które porywa go w swój wir, jest podstawy i te fundamenty pod gmach
ranckim organizacyj jak : Wolnomyślnej
Trwać będzie do 15 b. m.
on nieprzygotowany ; i nie tylko, że nie demokracji stworzyć.
A więc mamy trzy sposoby walki
komunistycznej z prowokacją: l) masową walkę poprostu, 2) masową walkę
prze samoobronę; 3) masową walkę
w obronie "bohaterów". którzy... postę
pują wbrew zasadom i taktyce partji?
W partji nie uznającej teroru, czło
nek, stosujący teror na własną rękę, zostaje wydalony z partji i napiętnowany,
jako szkodnik. U komunistów zaś jest
.maczeJ..
Bo też uchwała K. C. je'st przewrotnie kłamliwa od początku do końca.
Komuniści w "teorji" nie stosują teroru,

Ze ŚCIlioto ,ocjoli,tycznego.

Sprawozdanie

WYl~owanie młO~lieiy, iako ~rlJułoU ~emokra[ii.
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strajkowej. Nasłali więc swych
nie mających nic wspólnego ze
strajkiem, nie metalowców i rzucając
kłamstwa o rzekomych a nie istniejących
ustępstwach
ze strony kierownictwa
strajku, atakowali Zw. Klasowy.
Usiłowania ich jednak wprowadzenia zamętu spełzły na niczern, gdyż robotnicy dali im należytą odprawę, wyPraca zamarła we wszystkich pry- praszając z podwórza związkowego.
watnych i uwojskowionych fabrykach,
oraz warsztatach metalowych Warszawy Fabrykanci chcą zarobić nł) rządzie.
i podmiejskich okolic. Stanęło 46 więk
Pr.zemysłowcy strajk obecny pragną
szych fabryk, 'nie licząc drobniejszych. wykorzystać przedewszystkiem w tym
Około godz. lO-ej na obszerny dzie- celu, aby wywrzeć presję na rząd. Chodziniec przy ul. Leszno 53, sClągać za- dzi im mianowicie o uzyskanie kredyczęli dumnie strajkujący robotnicy. Kil- tów oraz o cofnięcie ostatnich zarządzeń
kanaście tysięcy robotników zapełniło skarbowych rządu, mianowicie o cofnię
podwórze. Prócz robotników warszaw- cie podwyższenia o 20 proc. dyskonta
skich przybyli delegaci z Pruszkowa, weksli. Od tego bowiem uzależniają zgoRembertowa i inni.
dę na podwyżki. .Ci nawet na strajku
Po przemówieniu sekretarza okrę chcą robić interesa.
gowego tow. Hoffmana, który przedstawił zebranym przebieg rokowań, piętnu Uchwały Zarz. Zw. Zaw. Instytucji
jąc nieustąpliwe stanowisko przemysło Użyteczności Publicznej w sprawie
wców, głos zabierało wielu delegatów.
strajku metalowego.
Wszyscy mówcy jednomyślnie wyPo uchwale Warszawskiej Rady
powiedzieli się, że strajk prowadzić należy aż 'do zwycięstwa gdyż prowo- Zw. Zw. z dn. 18 b. m., którą podaliśmy
kacyjne warunki pr:zemysłowców są nie we wczorajszym "Robotniku", wzywającej
do przyięcia, przyczem silnie mówcy robotników Warszawy, aby byli gotowi
podkreślali, że do kierownictwa akcją na wezwanie Rady stanąć do powszestrejkowową powołany jest jedynie kla- chnego strajku dla poparcia walczących
sowy Zw. Zaw. Przem. Metalowego metalowców - wczoraj odbyło się po(Leszno 53) i ostro się wypowiadali prze- siedzenie Zarządów W arsz. Oddziałów
ciwko jakimkolwiek próbom rozbicia je- Zw. Zaw. Pracowników Użyteczności
dnolitej akcji, co usiłują robić związki Publicznej, na którem, po omówieniu sytuacji strajkowej w przemyśle metalochadeckie, enperowskie i komuniści
wym, uchwalono przesłać walczącym
metalowcom życzenia zwycięstwa.
Przebieg strajku. Wichrzenia
W przyjętej rezolucji zebrani oświad
komunistów.
czają, że na wezwanie centralnych władz
Strajk w dalszym ciągu rozszerza Związków, zgodnie z uchwałą W. R. Z.
się, wszystkie polskie fabryki stoją· W czo- Z. z dnia 18 b. m. - robotnicy gazowni,
raj
zastrajkowała również większosć elektrowni, teatrów, telefonów i robotnicy
fabryk żydowskich.
miejscy w Warszawie poprą metalowców
Komuniści usiłowali wyzyskać dla w ich walce o słuszne żądania ekonoswej agitacji politycznej fakt, że robotnicy miczne, wystawione przez Związek rometalowi gromadzą się licznie przed botniczy przemysłu metalowego w Polswym lokalem, by dowiedzieć się o sy- sce, - strajkiem powszechnym.

Tętno zycla robOLDlczegO.
..

Olbrzymi strajk w przemyśle metalowym w Warszawie.
W piątek ub. tygodnia wybuchł we
wszystkich fabrykach metalowych War·
szawy i okolicy powszechny strajk. 26 tys.
robotników porzuciło pI'8cę, nie mogąc
dJużej pracować w obecnych warunkach.
O cóż to robotnicy ci strajkują?
Gdzie jest kraj kulturalny na Zachodzie, gdzie metalowiec, a więc wykwalifikowany robotnik w przodującej
gałęzi przemysłu pobierałby, jako najwyższą płacę 62 grosze za godz. czyli
4 zł. 96 gr. za 8 godzin pracy, czyli około
130 zł. miesięcznie I I za taką płacę robotnik ten ma wyżywić rodzinę w Warszawie, jednem z najdroższych miast
świata I l to jest najwyższa płaca, inne
są o wiele niższe! I tą najwyższą płacę
otrzymuje ten najlepiej wynagrodzony robotnik, o ile pracuje 8 godzin dziennie
przez 6 dni w tygodniu, co w obecnym
okresie kryzysu należy prawie do wyjątków.

Podziwiać należy tych panów z Lewiatana, za ich odwagę z jaką "ofiarują"
robotnikom podwyżki od 1 do 8 groszy
za godzinę. Panowie ci wydają dziennie
więcej, mz ich robotnicy najlepiej
płatni- zarabiają przez miesiąc.
Dla
tych panów rokowania o płace są trybunałem · oskarżającym, piętnującym ich,
jako bezlitosnych wyzyskiwaczów pracy
ludzkiej. A przecież chodzą oni z podn\esionem czołem i uczą robotników
patriotyzmu.
Strajk metalowców nie wybuchł nagle, już od tygodni robotnicy występo
wali z żądaniem podwyżek, już w fabryce
Lilpopa od szeregu dni trwa strajk. Ale
panowie z Lewiiltana, jakgdyby celowo
parli .do strajku.' W jakim celu? Czy
W cel\l wymuszenia na Rządzie? Czy w
w celu złamania organizacji robotniczej ~
Walka metalowców cieszy się sympat ją całej klasy robotniczej w Polsce
i znajdzie jej poparcie.
Warunkiem
wszakże zwycięstwa jest jedność i solidarność w tej walce.

Los weteranów pracy.
Jak p.

Wolczyński spełnia

przyrzeczenia ...

Wszyscy p.amiętają, jak nie po ludzku, uniknięcia słusznego oburzenia całej uczzostali potraktowani .robotnicy fabryki Po- ciwie myślącej części społeczeństwa, gdyż
znaiJskiego, którzy przepracbwaws7V ucz- czyn ten był tak ohydny, że jak świat długi
strajku metalowców dwie 40 lub 50 lat i zbogaciwszy swą i szeroki, nie znalazłby się ani jeden.

Przebieg strajku.
Pierwszy dzień
przyjął imponujące rozmiary.

Gdy o godzinie 7-ej rano robotnicy, jak zwykle
zjawili się do pracy - delegaci fabryczni
zwołali ich na masówki, na których za'
znajomili zebranych z nie pomyślnym
przebiegiem rokowań i z prowokacyjnym
stanowiskiem przemysłowców.
Na wszystkich tych masówkach robotnicy postanowili usłuchać wezwania
konferencji delegatów i mężów zaufania
Zw. Zaw. Rob. Prz. Metalowego i przyłączyć się natychmiast do strajku.
Po masówkach robotnicy ua czele
z delegatami, · porzuciwszy pracę, opUś·cili fabryki, udając się na zwołany
przez zw. klasowy wiec.

pracą firmę - doczekali się nagrody w postaci wyrzucenia ich na bruk, jako niedo.
ł~żnych do dalszej pracy.
Gdy zwrócono się wtedy do npana
dyrektora" Wo1czyńskiego z zapytaniem,
czy zarząd fabryki pomyślał o tem,'l czego
oni mają żyć - p. Wo1czyński odpowiedział, że pomyślał, i że ci, którzy pracowali
w ich fabryce do lat 30, b~dą otrzymywali
zapomogi przez pół roku, ci zaś którzy
pracowali 50 lat i dłużej - otrzymają zapomogi przez cały rok. Zapomogi wynosiły dla obu kategorji po 20 zł. miesięcz
nie na osobę.
Obiecankę tę dał p. Wo1czyński w celu
......,
_

I~nacy Vaszyński *)

[lY nie wi~~nł[a literatura1
(Dokończenie).

Pan Miller może mnie jeszcze nie
rozumie. Czuję to i dlatego przedstawię
mu następujący fakt z życia PPS, dla postawienia mu potem pewnego pytania.
Jest wśród posłów PPS słynny bojowiec,
towarzysz - dajmy na to - A. Czyny
tego człowieka z epoki przedwojennej
są tak fantastyczne, tak cudowne w swojem rzekomem nieprawdopodobiellstwie
i tak wspaniale, że szereg powieściopi
sarzy, poetów
p.ięk.noduchów mógłby
na jego temat naplsac liczne powieści,
poezje i nastroje. Tymczasem nikt tego,
z wyjątkiem S"truga, nie opisywał, a nlewica kulturalna" nie straciła nań ani
kropli atramentu. Otóż ten towarzysz A.
zajmuje się obecnie w PPS pracą w
"Wydziale Robotniczym Wychowania
Dziecka", tworzy z największym mozołem kolorije dziecięce, łata deficyty, kupuje mąk~ i mleko dla swoich małych
wychowanków, przybija puszki składko
we w restauracjach, gdzie jada i "lewica kulturalna", ale "poetyczny" nie
jest ani na jotę ~ nikt o nim nawet me
wie ' poza PPS. Cóż ten człowiek winien, że nie działa dzisiaj na fantazję
twórtzą - literatów? I co lepsze,o ma
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choćby nawet najbardziej
wyrafinowany
taylorysta, któryhy miał odwag~ postąpić
w podobnie nieludzki i nierozsądny sposób.
\
Wydalenie nastąpiło, jak wiadomo
w listopadzie i grudniu roku ub.
Po kilku tygodniach wypłatę zapomóg, tym którzy pracowali niżej 50 lat,
wstrzymano, pozostali zaś otrzymywali
zapomogi do lipca.
W lipcu zaproponowano im pracę
i przeznaczono ich do przebierania odpadków.
W pierws:~ym tygodniu za 4 dni pracy
wypłacono po 2 złote każdemu (50 gr.
~ł
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robić towarzysz A, aby uzyskać uznanie bractwa piszącego?
Wreszcie czy wolno p. Millerowi
tak wzgardliwie pisać o Towarzystwie
Uniwersytetu Robotniczego, który powstał z dylematu, czy zabijać pewną
liczbę ludzi, czy. tego zaniechać i tworzyć wielką oświatową instytucję? Czy
wolno na podstawie jednego wiersza cytatu z artykulu o TUR i paru zupełnie
nieprawdziwych podejrzeń, sądzić ludzi,
którzy wśród nieopisanych trudności tworzą wielką instytucję robotniczej oświaty
i mają dzisiaj już 60 kół miejscowych,
liczących około 6,000 członków ~ Co to
za "kultura" literata, który nie zna najprostszych. ogromnych faktów tematu,
a potem pisze o nim z taką wzgardliwą
nonszalancją~
Byłbym też

wskutek tego w bardzo
ponurym nastroju, czytając artykuł p.
Millera, gdyby nie wesołość serdeczna
z powodu jego tytanicznej groźby w końcu artykułu, gdzie pisze: "Nie znajdując
oparcia w zatęchłej separatce teraźniejszej lewicy społecznej, nowa sztuka będzie musiała stworzyć sobie sama stronnictwo polityczne, nową "partję pracy",
pojętej jako twórczość, która obejmie
wszystkie sztuki żywe (!) - od brukarstwa, budownictwa do poezji i muzyki
- i dążyć będzie do ustroju "rad", kolektywnej współpracy związków i zrzeszeń w hierarchicznym układzie społecznego organizmu, którego wolą pokieruje sztuka".
Tylko rozpacz o krwią nabiegłych
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W drugim tygodniu za dni 5
(po l zł. gr. 40 dziennie).
Gdy jeden z nich zapytał, dlaczego
tak mało, odpowiedziano mu: "Płacimy
po groszu od kila". Należy nadmienić,
że dotychczas pracę tę wykonywały młode
robotnice z płacą 14 zł. tygdniowo, a produkcja ich ze względu na charakter pracy
nie mogła być większą, czyli że na każ
dym staruszku firma zarabia 7 zł. tyg.
Nie dość tego. Nad każdym z tych
weteranów pracy, którzy całe swe życie
sterali na usługach kapitału, jak miecz Damoklesa, wisi groźba braku pracy, a wtedy
zarobek 7-złotowy się zmniejsza, przebiera
się w nich jak w ulęgałkach, niech tylko
nos czyjś niepodoba się "panu dyrektorowi" - wnet Idzie na bruk bez dwutygodniowego wymówienia, gdyż pracują z pozbawieniem wszelkich praw.
Tak pan Wolczyński odpłaca się tym
naj 11 ieszczęś li wszym z pośród -proletarja tu,
za wywyższenie go (dzięki zaufaniu robotników do niego) ze stanowiska zwykłe
go biuralisty do godności posła, "trzydniowego ministra" i dyrektora fabryki.
Jest to jeszcze jeden dowód, że robotnicy tylko wtedy nie zaprzepaszcz~ją
swych interesów, gdy przy wyborach oddają swe głosy
na rzeczywistych swych
przedstawicieli, na przedstawicieli P. P. S.,
a nie na różnych "farbowanych lisów", którzy swoimi bałamutnymi hasłami tumanią
ich, by później drwić z ich nędzy, rzucając ich na pastwę wyzysku i nieposzanowania.
Nowal.
złotych

Widzewska Manufakt. znów
prowokuje robotników.
Widzewska
objęcia zarządu

Manufaktura od chwili
przez p. Uszera Kona jest

terenem ciągłych nieporozumień pomiędzy
robotnikami a administracją, która chcąc
wykonać polecenia swego szefa, wywołuje
swemi zarządzeniami nieraz bardzo groźne
za burzenia.
Nie przebrzmiało jeszcze echo konfliktu na tle bezmyślnie zastosowanej reorganizacji pracy, a już w ubiegłym tygodniu wynikł groźny zatarg na tern samem
podłożu, które w ub. roku stało się przyczyną głośnego procesu karnego przeciwko
Rękowskiemu i innym, t. j. niewypłacania
rl)botnikom zarobków.
W środę, dnia 12 b. m. administracja
wy wiesiła ogłoszenie, zawiadamiające robotników tkalni, ze wypłata odbędzie się
w piątek w nocy, zamiast w czwartek. Zarządzenie to, ze względu na przypadające
dwa dni świąt, co zmuszało robotników
do poczynienia większych zakupów, oburzyło pracowników, którzy wszyscy porzucili pracę i gremjalnie udali się do dyrektora administracji p. Pestkowskiego, który
przyrzekł interwenjować w tej sprawie
u zarządu.
Pod naciskiem zdecydowanego stanowiska robotników pieniądze znalazły się
i wypłata odbyła się normalnie. Trzeba
przy tern zaznaczyć, że terenem tych czę
stych zatargów jest prze ważnie oddział
tkalni, gdzie kierownikiem jest zięć p.
Uszera Kona, p. Bielszowski, który też
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oczach mogła podyktować p. Millerowi
tę zaiste okropną groźbę. Nowa part ja
oparta o "sztuki żywe", a m. in. o "brukarstwo« (teraz brukuje magistrat warszawski w nieznośny sposób ulice Warszawy I) i o muzykę, pokieruje wolą społeczeństwa polskiego I
Dobrze, dobrze.
Ale ile tu rzeczy okropnych trzeba bę
dzie dokonać I Proszę się tylko zastanowić. Najpierw trzeba zorganizować zawodowo kilka miljonów robotniki>w (bo
"brukarze" mają jeszcze zbyt słabą wolę
kierowniczą ...), potem przeprzeć ze setkę
posłów i senatorów (do tego potrzebna
jest drobnostka: kilka miljonów wyborców), opanować samorządowe instytucje,
gminy, sejmiki itp., potem stworzyć polityczną, zawonową i kształcącą literaturę,
potem odbywać krocie tysięcy posiedzell,
zgromadzeń poufnych i publicznych, aby
ta "nowa part ja" (i to złożona także z
"ogłupiałej i przerażonej inteligencji" I)
żyła i życie okrzykiwała I Potem trzeba
skoordynować jakoś te wszystkie związki
"brukarzy" i "muzykantów'" i przykryc
te "rady" nadrzędnym płaszczem partyjnym, aby doczekać się po tylu cierpieniach, że w jakiejś "Pobudce Postępu"
jakiś p. Sebastjan Majer zarzuci p. Janowi Nepomucenowi Millerowi, że jest ambitnym ramolem, który odtrąca jego
- Majera - od działalności twórczej
w "nowej partji«... że się "kurczy" itd.
aż de skutku.
Nie radzę tworzyć "nowej partji",
bo ani "lewica kulturalna" tego robić nie
umie, ani umieć nie potrzebuje. A jej

I

dziennie).
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"wzloty" polityczne wzbudziłyby w Polsce
taką huczną wesołość, że szkoda się na
to narażać. Odradzam stanowczo i to
z

życzliwości.

A teraz przejdźmy wkońcu do umIeJscowienia bólu, bo to często pomaga.
Pan Miller i "lewica kulturalna" są w
gruncie rzeczy niezadowoleni z redakcji
"Robotnika« i doradzają dyskretnie PPS,
aby swoją prasę upodobniła do prasy
brukowej, zwanej w Warszawie "czerwoną"... Pójdźmy więc za nim. "Robotnik" powinien zatem zająć się atakami na honor ludzki (przedewszystkiem
atakować bezbronne kobiety 0, powinien
uprawiać szantaż co kilka dni na tle sprawozdań policyjnych i sądowych, dalej
ma. koronować co miesiąc jakąś pannę
- o ile możności dziewicę - z tego czy
owego przedmieścia... Jego redaktorzy
mają pisać głupkowate, ale sensacyjne
napisy nad artykułami, w których treści
niczego niema z tytułu; mają przybierać
maskę interesujących kretynów i co parę
tygodni szczekać na sejm zupełnie jak
czernosecmcy. Wtedy może będzie "lewica kulturalna" zadowolona, nie będzie
zasypiała już drugą stronicą "czerwonego"
"Robotnika« i może uźyczyć swoich poezji i feljetonów. A kultura zasłoni sobie wtedy oczy, aby na coś podobnego
nie patrzeć,
Więc może i nie o to chodzi p. Millerowi? A o co? Przypuszczam, że o
porozumienie się w sprawach artystycznej
działalności w prasie socjalistycznej i w

Nr. 34 (514)

ŁODZIANIN

4
według

zdania robotników jest sprawcą
tych zatargów przez swoje lekkomyślne
traktowanie ważnych zagadnień.
Przedsta wiclel z wiązk u tow. Nowak
w sprawie tej nie interwenjował, gdyż
przybył po zlikwidowaniu zatargu.

Pochopne orzeczenie p. inspektora pracy 18-go Obwodu.
VI fabryce gilz i cewek Tepfera, przy
ul. Kopernika Nr. 60, zmusza się robotnice do nabijania ra k zw. "buksów". Jest
to praca bardzo clężl~a, którą dotychczas
wykonywali mężczyżni. Znalazła Się zaledwie jedna kobieta, która zmuszona
ciężkimi wafLtl1kami życiowymi, pracę tę
pocz~ta wykonywać, inne robotnice pracy
tej podołać Ilie mogą. Robotnica zmuszona do tej pracy,. po upływie jednego,
czy dwóch dni, dostaje pęcherzy na rę
kach i z tej przyczyny, nie zdolna jest do
prowiidzenia swego gospodarstwa domowego, które po za prac..ą zawodową leży na je;
barkach jako robotn icy-matki i żony.
Robotnicę
Kruczkowską, która
po
przepracowaniu jednego dnia prosiła o zmiaonę pracy, gdyż nabijanie "buksów" jest
dla rliej za ciężkie, p. Tepfer wydalił bez
dwutygodniowego wymówienia.
Wezwany p. inspektor pracy orlekł,
iż robotnice mogą tę pracę wykonywać.
Lecz pan inspektor nie zadał sobie trudu,
aby własnoręcznie spróbować, czy ta praca
jest naprawdę ciężka, jedynie opierając się
na tern, że jedna -z robotnic wyjątkowo
silna, może ją wykonywać, poszedł po linji
postępowania p. fabrykanta.
Rozzuchwalony tym orzeczeniem p.
Tepfer obecnie do pracy tej, którą wykonywały kobiety, przyjmuje nieletnie dZlew~
częta.

P. inspektorze, możeby p. zechciał
. baczniejszą uwagę na przepisy
o pracy kobiet i dzieci, a tymsamym
ochroni cały szereg kobiet od chorób,
czyniących je· niezdolnemi do życia i pracy.
Robotnik.
zwracać

Jak się odbywa reemigracja
(powrót) z Francji .
Biuro werbunkowe najmujące robotników, zapewnia robotnika, że znajdzie zajęcie stosowne do swego fachu,
że będzie pobierać płacę narówni z robotnikami francuskimi, że otrzyma paszport, wizę zadarmo.
Po przyjeździe do Francji okazuje
!lię, że skierowany przeważnie do kopalni
na naj niższe roboty, w których nie jest
wykwalifikowany, a przez to nałożonej
pracy nie może podo ł ać, upada na siłach
; zdrowiu, Robotnik zamiast pracować,
spędza polovvę roku w szpitalu, zarabiając coraz mniej, prz)'czem zarabia znacznie mniej, nii ~ównol'zędny mu robotnik
francuski.
Robotnik niema możności zmiany
miejsca p racy, gdyż paszporty są robotnikom odbierane, a na ich miejsca wydawane certifikats d'iaentite nadające prawa swobodnego przenoszenia się z miejsca
na miejsce.
Robotnik, doprowadzony do rozparobotniczych. Ależ z największą przyjemnością zgodzi się na to
nawet, najbardziej .. skurczony" działacz
z PPS I I owszem, możemy publicznie
czy prywatnie o tych rzeczach mówić.
Znajdzie się pole i to dość obszerne, na
którem ..lewica kulturalna" zechce się
porozumieć z "lewicą społeczną". Ale
w tym celu nie potrzeba wcale "łamać
krzesel" .•. Wystarczy, żeby literaci "uspolecznieni" zainicjowali pracę w redakcjach
pism, czy w instytucjach kulturalnych
PPS, Narazie słabo wierzę w taką rychłą
pracę literatów "lewicowych
Najpierw
dlatego, że PPS. . jc:.: st ubogą part ją
ubo(Jich ludzi.
Nie piszę tego ze
zloliwości, lecz stwierdzam fakt
oczywisty.
Współpracownicy stali "Ro.botnika",
biorą
pensje równające się
1/4 części pensji płaconych w redakcjach
burżuazyjnych. Honorarja zaś literackie
w PPS, to głodowe zaiste wynagrodzenie.
Nie apeluję do serc litościwych, ale
stwierdzam, że to nie za.chęca.
Tylko
PPS może sobie z tern narazie dawać
radę. Inni nie pośpiesz·ą do tej głodówki.
A może pośpieszą? T em lepiej bo to
się może zmienić kiedyś na lepsze ...
Ale nietylko o pieniądze tu chodzi.
Chodzi także o treść litelatury . Niechże
taki piszący pan sypnie feljeton o - dajmy
na to - uroku władzy absolutystycznej,
lub nazwie B~godzinny dzień pracy brednią? Niech przed swój tron samowładcy (o, jacy samowładcy bywają,
kiedy tylko pióro w ręku dzierżą i nie
znają ani trochę danej rzeczy 1...) przy·
instytucjach

K.

czy, przytem żle traktowany, często
nawet bity przez sztygarów i zwierzchni~
ków, rzuca ostatecznie pracę i rusza w
podróż powrotną. Nie posiadając paszportu, zostaje natychmiast aresztowany
przez policję francuską i wywieziony na
terytorjum niemieckie, które nie troszczy
się o dalsze jego losy. W tym biegu
rzeczy robotnik nie ma możności zwróc.enia się o opiekę i pomoc do konsulatu
polskiego we Francji i można stwierdzić,
że wszystkie te wypadki silą rzeczy pozostają nieznane odnośnym konsulatom.
Dalszą swą podroż od granicy francusko-niemieckiej odbywają tacy reemigranci wobec zupełnego braku środków,
przewazme piechotą, żebrząc i nieraz
tygodnie przebywając w więzieniach niemieckich z powodu włóczęgostwo i braku dowodów osubistycn.
.. Wychodźca".
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Robotniczy
Wydział
Wychowania
Dziccl<a roz\',ija na terenie dawnego Królestwa ożywioną działalność.
Na czele
Głównego ' Zarządu stoi t. poseł Arciszewski.
Ten znany dawniej bojowiec, w Niepodległej Polsce poświę.::ił cały
swój zapał i
umiłowanie dzieciom prE"letarjatu.
Przed dwoma laty zorganizowała tow.
KłuszyI'iska
w Łodzi oddział. Założono
3 .. Ogniska" dla dzieci robotniczy ch, które
powoli, przy poparciu organizacji, zyskały
dużą po pularność. Obecn ie IN 12 »Ogniska ch", rozsianych po dzielnicach robotniczych, zbierają SIę dzieci na naukę i zabawę.

Miarą,

jal<ą

w "Ogniskach",

korzyść
może być

odnoszą
oświadczenie
Zapewnił, że
przebywające

dzieci

tow. posła Arciszewskiego.
dzieci łódzkich "Ognisk",
na kolonjach letnich w Hallerowie,
czy Helenowie, są przykładem dla
wszystkich innych dzieci.
Robotniczy Wydział nie ograniczył
swojej działalności tylko do "Ognisk".
W Łodzi najniebezpieczniejszym wrogIem dzieci i młodzieży jest gruźlica. Należało podjąć walkę i uczynić wszystko,
by zapobiedz szerzeniu się tej strasznej
choroby.
.Pr~y poparciu Ministerstwa
Pracy
J OpIeki Społecznei, Rob. Wydział otwiera
w październiku Przychodnię Przeciwgr uiJiczą dla dzieci j młodzieży.
. W obszernym lokalu przy u/. Kili,ń
skI ego 49 urządza się "Przychodnię", według wszelkich wymagań
wiedzy lekarskiej. Aparaty tRenlgena, lampy kwarcowe, S?lux, mikroskop. służyć będą akcji
zapobrtgawczej, przeciwgruźliczej.
Specjalnie wykwalifikowane higienistki badać będą warunki życiowe i mieszkaniowe zagrożonej dziatwy.
Klęska spoleczna tak wielka jak gruź
lica. wymaga zbiorowej .akcji państwa,
gminy, kas chorych j instytucji społecz
nych. Robotniczy Wydział Wych. Dziecka
świ(ldomy ważności tej
akcji staje do
współpracy, w przekonaniu, że spotka się
z poparciem.

wlecze rzeczywistość i parzuci jej swoją
" wolę twórczą"... a niechaj przy tern nie
ma zbyt wielkiego talentu, - czy PPS
musi padać plackiem przed takie mi
"wzlotami" ~ Leżą w tem trudności tem
większe, im mniej się zna "lewica kultu~
raI na" z "lewicą społeczną", a raczej z
PPS. A poznawać si~ trzeba nie krzycząc na siebie, nie gniewając się aż tak
nielad~ie, jak p. Miller gniewa się na
PPS. I nie zasypiając odrazu, gdy się
czyta dziennik socjalistyczny. Trudno,
trzeba trochę pocierpieć dla wielkiego
celu, choćby się dzień przedtem trzeba
było położyć o dwunastej w nocy do
lóżka. Z tern podobno mial Piłsudski
największą trudność, gdy literatom w legionach kazał kłaść się o dziewiątej
wieczór, a zrywać się o piątej rano ~
Wytrzymali wtedy, może i teraz wytzymają i nie zasną nad ' gazetą. Spróbujmy.
W przypisku skromna prośba, już
całkiem osobista. Proszę p. Millera, aby
nie brał Żeromskiego w obronę prze~
demną. Jest to wobec obu tych ludzi
rzeczą zupełnie, ale to zupełnie, niepotrzebną.

Kuny Rob. WY~liału Wnhowania
Olie[ka dla kierowników i kierowni[UK
ogni~k Olie[i~[y[h.

Wobec tego, że Oddziały prowincjonalne Rob. Wydz. Wych. Dziecka
zamierzają otworzyć z początkiem roku
szkolnego Ogniska dla dzieci szkolnych,
a brak odpowiednio wykwalifikowanego
personelu nauczycielskiego poważnie daje się odczuwać, Oddział Warszawski
od l do 15 września b. r. urządza Kursy
dla Kierowniczek i Kierowców Ognisk
Dziecięcych, z programem następują
cym:
Obserwacje psychologiczne 10 godzin, Zasady wychowania 8 godzin, Seminarjum pedagogiczne 12 godzin. Kształ
cenie uczuć i pojęć społecznych 8 godz.,
Literatura dziecięca 4 godz., Socjalistyczna opieka nad dzieckiem zagranicą
4 godz., Metodyka śpiewu 4 godz., Metodyka gier i zabaw ) 2 godz., Metodyka
slojdu 12 godzin. Razem 78 godzin.
\Vyklady odbywać się będą w
Alejach Jerozolimskich Nr. 6, w godzinach rannych. Poza tern odbędzie się
szereg wycieczek do instytucji wycho'
wa w czych i społecznych.
Przyjmuje
się słuchaczy i słuchaczki, z przygotowaniem conajmniej 6 klas szkoły śred
niej, lub po egzaminie wstępnym. Opła
ta za kurs wynosi 10 zł. Internat dla
przyjezdnych lącznie z opłatą kursową
50 zł. Zapisy przyjmuje i udziela informacji tow. Helena Plotnicka w Administrdcji "Robotnika".
Przy zapisie należy złożyć odpis
świadectw szkolnych, krótki życiorys i
5 zł. ci conto opłaty za Kursy.
Zwracamy się do Oddziałów o
zgłaszanie kandydatek i kandydatów d o
dnia 25 sierpnia włącznie. Słuchacze,
którzy się sami zgłoszą z Warszawy,
mogą po wysłuchaniu Kursu, otrzymać
posadę, zwłaszcza na prowincji.

Kongres

Robotników

Przemysłu

Spożywczego.

W dniach 9, )O i II b. m. odbył się
w Warszawie IV Kongres Związku Robotników Przemysłu Spożywczego. Przyjęto
szereg rezolucji m. in. I) w sprawie zakazu pracy nocnej w piekarniach, 2) utworzenia kapitału strajkowego, 3) w sprawie
zakazu wywozu z kraju bydła i nierogacizny, 4) rezolucję protestującą przeci w
rep:esjom policyjnym i wiele innych.
Tak przebieg kongresu jak i sprawozdanie zarządu wykazały wzrost organizacji
w ty rn dziale przemysłu; zrozumienie. po·
trzeby silnych i wielkich organizacji rośnie
w najszerszych masach robotniczych: każdy
już dziś pojmuje, że jeżeli nie chce mar·
nie zginąć w szponach żarłocznego kapitału, to musi się lączyc w związki i solidarnością całego zawodu bronić się
przed
ostatnią nędzą.
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Skazanie na ŚmIerĆ
komunistow.
Prezydent Rzplitej odrzucił prośbę
o ułaskawienie.
Rozprawy przeciwko komunistom
Hibnerowi, Rutkowskiemu i Kniewskiemu, którzy spowodowali krwawe wypadki w dniu 17 lipca b. r. połączone z
zabójstwem posterunkowego Feliksa Witmanna i studenta Kempnera, rozpoczęły
się o godz. lO-ej przed południem.
W przemówieniach swych obrońcy:
PaschaIski, Rudziński i Duracz, domagali
Się przekazania sprawy sądowi zwykłe'
mu, względnie zastosowania art. ) 9-go
ustawy o sądach doraźnych, który w
wyjątkowych okolicznościach przewiduje
zamianę kary śmierci na bezterminowe
ciężkie więzienie.

Następnie replikował
Skonczyński.
Poczem
zarządzono przerwę.

podprokurator

Kara śmierci przez rozstrzelanie.
Po przerwie o godz. 4 m. 30 pp.
sąd doraźny ogłosił wyrok . skazujący
wszystkich trzech komunistów: Włady
sława Hibnera (lat 32), Henryka Rutkowskiego (lat 22) i Władysława Kniewskiego (lat 23) na pozbawienie wszystkich
praw stanu, i karę śmierci przez rozstrzelanie. Skazani przyjęli wyrok spokojnie.
Przy przewożeniu. karetką wiezienną skazani dosyć głośno wolali, zwracając się do ulicy: "Gdzie jest part ja komunistyczna.~ Co robi part ja ?"
Obrońcy skazanych udali się natychmiast po wyroku samochodem do
Spaly dla złożenia p. prezydentowi
prośby o ułaskawienie. O godz. 8m. 10

wieczorem prezydent prośb~ o ułaska
wienie odrzucił wobec tego wyrok w
ciągu 12 godzin od wydania go będzie
wykonany. Egzekucja nastąpi w Cyta.
deli pomiędzy 4 a 5 rano.
Sowiety nie proponowały wymiany
skazanych.
I\Iiektóre pisma warszawskie podają
wiadomość, iż rząd sowiecki czynił jakoby starania o wymianę Hibnera, Ruth~wskiego i Kniewskiego na Wlęzmow
politycznych z Rosji. Dowiadujemy się,
ze źródeł wiarogodnych, iż informacje
te są nieprawdziwe. Z żadnej strony
ni~ podnoszono sprawy powyższej wy~
mlany.
Czerwone sztandary w Warszawie.
Niezwłocznie po ogłoszeniu wyroku
sądu doraźnego w różnych miejscach
Warsza wy komuniści rozpoczęli wywie~
szać czerwone s7.tandary z napisami o
treści gloryfikującej skazanych.
Jeden z takich sztandarów zawisł
na dachu domu Nr. 38 przy ul. Pawiej.
Drugi na drutach telefonicznych przy
ul. Nowolipie. Oba sztandary policja
niezwłocznie usunęła.
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dnia 18 sierpnia r. b

odbyło się pod t>rzewodnictwem tow. Kałużyńskiego
posiedzenie Zarządu Kasy
Chorych m. Łodzi.
Po wysłuchamu komunikatów Naczelny Lekarz Dr. K,łuszyński zdał wyczerpujące sprawozdanie z prleprowadzonych

podczas

pobytu w Wiedniu studjów nad
austrjackich Kas Chorych. Spra~
wozdanie D-ra K,łuszyńskiego, zawierające
wiele ciekawego materjału, przyjęto do
wiadomości.
?:ostanie Ono ogłoszone w
jednym z najbliższych numerów .. Wiadomości K,asy Chorych".
W dalszym ciągu omówiono kwestię wa.
runków pracy szoferów kasowych, przyczem ustalono normy wynagrodzenia dla
tych szoferów, którzy nie maią określonych
godzin pracy. Jednocześnie zapadło postanowienie, iż szoferom K,asy Chorych
nie wolno zajmować innych posad, jak
również brać udziału w prywatnych przedsiębiorstwach dorożek samochodowych.
Następną sprawą, jąka stanęła na
porządku dziennym, była kwest ja zasiłków
pieniężnych dla członków Kasy, wyje!dtających do miejscowoąci kuracyjnych.
Przeprowadzona obszerna dyskusja, oparta
na doświadczeniu uzyskan~m w roku bieżącem, pozwoliła na skopstatowaniej, iż
nawet 100 proc. zasiłki przy niskim po~
ziomie ,Płac robo~njczych nie rozwiązują
naleŻyCIe k westjl
u trzymania na miejscu
kuracjuszy-robotników.
W łych warunkach Zarząd dosledł do przekonania, iż
konieczne m staje się, zamiast wypłacania
zasiłków, zapewnienie kuracjuszom
całko
iwtego utrzymania. W tym celu postanowiono zawrzeć odpowiednią umowę z
szeregiem właścicieli pensjonatów i sana.
torjów, aby już w sezonie przyszłym po..
lepszyć warunki pobytu członków Kasy w
miejscowościach kuracyjnych.
Następnie Zarząd K,asy zastanawiał
się
nad sytuacją, wytworzoną na skutek
niezatwierdzecia, względnie obniŻ€nia całego szeregu etatów pracowniczych
przez
O. U. U. w Warszawie, plzyczem posta·
nowiono kwestję powyższą przekazać Komisji Administracyjno-Prawnej do szczegółowego rozpatrzenia i wygotowania od.
powlednich wniosków.
W końcu omawiano sprawę powoła
nia Komitetu budowy lecznicy na Chojnach. W wyniku krótkiej dyskusji uchwalono sprawę powyższą przekazać Komisjom:
Finansowo-Gospodarczej i Lecznictwa dla
wypracowania konkretnych wniosków na
Zarząd, w kt6rym to celu Komisje te odbędą wspólne posiedzeme w dniu 21 b.m.
organizacią
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Zarządu

Obwodowego
Funduszu Bezrobocia.

W dniu 18 b. m. odbyło się posiedzenie Zarządu Obwodowego Funduszu
Bezrobocia w Łodzi pod przewodnictwem
p. Frybesa.
Po przyj~ciu sprawozdania Obwodo.
wego Biura Funduszu Bezrobocia za m-c
lipiec r. b. uchwalono zwrócić się do Zarządu Głównego Funduszu' Bezrobocia z
wnioskiem w sprawie przedłużenia akcji
doraźnej na m-c wrzesień na terenie miast:
Łodzi, Zgierza, Pabjanic, Rudy-Pabjanickiej, Toma~zowa-Mazow .. Zduńskiej Woli,
Ozorkowa 1 Konstantynowa.
Ponieważ Wydział Powiatowy Sej~
miku Łódzkiego odmówił przejęCia czynności zastępczych Zarządu Obwodowego
Funduszu Bezrobocia w Łodzi, postano.

ŁODZIANIN

Nr. 34 (514)
,w ion o zwrócić się ewen t ualnie do ' poszczególnych gmin pow. Łódzkiego w celu
:przekazania czynności Funduszu Bezrobo·cia.
Po przedłużeniu umów z poszczególnemi Magistratami na m-c sierpień prze,dyskutowano raport z kontroli rozrachunk u z Magistratem m. Łodzi za okres od
.8"X r. z. do 31-V r. b.
Przyjęto preliminarz budżetowy Zarządu Obwodowego Funduszu Bezrobocia
·w Łodzi na miesiąc wrzesień r. b. oraz
:skompletowano na wniosek t. Kowalskiego
komIsję Zarządu do rozpatrywania rekla"
.'macji bezrobotnych.
Wniosek tow. Kowalskiego w sprawie
'unormowania, stosunków personalnych}F.
B. uchwalóno po odpowiednim zreferowa111U przesłać do Dyrekcji.

I

TOW. BROnUtAW fiORfi~L
("S

OKÓŁ")

Dzielnica Prawa.
Komitet Dzielnicy .,Prawej" komunikuje. że skarbnik dyżuruje we wtorki
i piątki od 7"9 wie cz. każdego tygodnia.
Komitet

Posiedzenie Komisji Dochodów
Niestałych.

W poniedziałek. dnia 24 b. m. o godz.
7-ej wie cz. Piotrkowska 83 odbędzie się
posiedzenie Kom. Doch. NiesL
Upras~a się tow. tow. należących do
powyższej Komisji o bezwzględne i punktualne przybycie .

.................................................................
Sekcja Sportowa przy T. U. R.
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d) składa memorjały władzom i instytucjom społecznym z zakresu tych zagadnień, występuje z wnioskami. jakoteż
wypowiada swą opinję na żądanie tych
instytucji;
e) urządza odczyty popularne z dzie"
dziny medycyny. higjeny i lecznictwa
społecznego ;
f) utrzymuje własną bibljotekę z dzie"
dziny medycyny społecznej;
g) organizuje Komisje specjalne dla
poszczególnych zagadnień z zakresu me~
dycyny społecznej, przeprowadzania ankiet.
badań statystycznych i t. p. w tymże zakresie;
h) wydaje pisma i broszury naukowe
i popularne w zakresie swych zadań.

organizacyjne" L. C. poucza, .. Jak przena zebraniu". W odcinku
znajdujemy ładną nowelę L. Gastjewa
.. Wskazówki organizacyjne".
Rubryka "Z naszych kół" przynosi
nam wiadomości o znacznym rozwoju
organizacji młodzieży robotno w Warszawie, Łodzi, Częstochowie, Stanisławowie
i Piotrkowie. Informują nas też o wieikim zjeździe "Siły". Dalej czytamy sprawozdania z posiedzeń Centralnego Wydziału M:odzieży instrukcje dla kół nowodniczyć

wopowstałych.

i wyczerpująco zreferomłodz. socj alist. zagranicą, oświetlający wszelkie aktualne sprawy ze wszystkich dziedzin życia.
Wreszcie znajdujemy w "Głosie"

Obszernie
wany jest ruch

Staraniem Zarządu przy T. U. R"ze Sprzedawał taniej niż przekupnie serdeczne wspomnienie o tragicznie zmari poszedł do komisarjatu.
łym w Tatrach tow. Wasserbergerze oraz
dzielnicy .. Elektrownia" została zorganizowana sekcja sportowa dla mężczyzn i
Do Urzędu Walki z Lichwą często piękny wiersz Whitmana .,Pionierzy".
wpływają zażalenia na sklepikarzy i han"
Numer uzupełniaią: Rozmaitości,
przyjmuje sekretarjat przy dlujących na :rynkach. którzy pobierają Humor, Odpowiedzi redakcji i t. p.
Cena 40 groszy. Adres administracji
ul. Fabrycznej II codziennie oa 7 - 9 wygórowane ceny za artykuły pierwszej
wiecz.
potrzeby. - Ludność jednak nie może i Redakcji:. Wa~ecka 7, godz. 2-3, oraz
Pierwsze informacyjne zebranie od" dać sobie z tym rady i jedyną ucieczkę Al. JerozolImskIe 6. godz. 6-7 codz.
będzie się w środę. dnia 26 b. m. 6 i pół znajduje w wyżej wymienionym Urzędzi.e,\
wiecz.
miast sama prz.eciwdzia~a~ sk~teczn~~.. Wyszedłz druku Nr. 6"7 (38-39) miesięcznika
Członków i sympatyków o przybycie
jako dowod posłuzyc moze zaJscle
MYŚL WOLNH"
up(asza
Zarząd.
na Wodnym rynku w dn. 18 b. m.
"
.."
Ubogi chłopina, mieszkający o \ 2
Organ Stowarzyszenia Wolnomyślicieli
mil od Łodzi. przyjechał na rynek z
Polskich w Warszawie.
Wydziału
wozem pełnrm ogórk.ó,:", wykupiwszy
TREŚĆ:
przedtem kWIt, uprawmający go do za"
'
Wpłynęło na Kolonje Letnie dla jęcia miejsca sprzedaży. Ludność tłumnie
Dr. Z. Mierzyński: Znaczenie ruchu
dzieci "Ognisk" na listę składkową Nr. 15 otoczyła wieśniaka, ponieważ sprzeda- wolnomyślicielskiego dla warstw pracują
(Lecznica lV-ta Kasy Chorych) Zł. 20 (dwa" wał mendel ogórków po 30 gr. t. j. o cych (dokończenie).
dzieścia).
30 groszy taniej niż u innych przekup"
B. Jański: Okopy św. Trójcy.
ti ••••••••••'f ••••• , •• .-•••••••••••••••• I ••••••••••••••• t. ,. I.
Leo Belmont: jerozolima. jako mianiów. - Nie podobało się to panu Gro"
belnemu, który opodal miał swój stragan sto zbrodni (dokończenie).
Listy do Redakcji.
zwrQcił się więc do stojącego obok poDr. Z. Mandel: Reforma prawa małlicjanta, meldując mu. że wieśniak ten żeńskiego.
List dzieci z kolonji letnich.
nie posiada patentu. Policjant spisał
A. Z.: Stanowisko arjanizmu w rozRobotniczy Wydział Wychowania protokół. Nadomiar złego chłopek ów woju polskiej reformacji.
Jan Zawada: Zakończenie dyskusji
Dziecka otrzymał z Kolonji Letnich z nie miał przy sobie dowodu osobistego.
Hallerowa (na Pomorzu) list od dzieci Nie pomogły prośby wieśniaka, ani za- W sprawie Esperanta.
lIja Ehkrenburg: Cud świętego Hupewnienia kupujących, że człowieka tego
łódzkieh .. Ognisk" następującej treści:
Siedzimy obecni.e na plaży i myśli znają, i. że jest jednym z najtańszych berta.
sprzedawców, policjant którego Numeru
R. Mamiński: Trjolety.
swe przenosimy do Łodzi.
j. Stasiak: yv bagnie rewizjonizmu.
Najmilej nam przesłać Wam wszyst" stwierdzić nie mogłem. okazał się nieJ. Zawada: Swięty rok.
kim pozdrowienia i słowa wdzięczności wzruszonym i biedny chłopek będzie
Ze spraw bieżących: a) kronika zagraPanu Posłowi Arciszewskiemu, drogiej z pewnością musiał zapłacić karę, która
naszej p. dr. Kłuszyńskiej i pozostałym odstraszy go od powtórnego przybycia niczna, b) III Zjazd Krajowy S. W. P. (doopiekunom za danie nam możności zo" do Łodzi, a pan Grobelny będzie trium'" kończenie), c) kronika krajowa.
Recenzje. Listy do Redakcji.
baczenia więcej słońca. którego pragni.e fował, ponieważ ludność będzie zmuCena numeru 75 groszy.
niejedno' dziecko robotnicze, oraz za szona kupować u niego, choć o 100 pro"
cent drożej.
P. K. O. 4470.
dob~ą opiekę.
Naoczny Świadek.
Adres Redakcji i Administracji: WarW Ha,IIerowie jest nam bardzo dobrze i wesoło, kąpiemy się wygrzewamy i:: li: i ••• i: ... :. i: i: li i i i ...................... : ••• li •••• : h. szawa, Elektoralna 13 m. 9.
na słońcu, urządzamy wycieczki na Hel.
Pisma nadesłane.
do Gdańska i innych okolic. 'Wyglądamy
Różne wiadomości.
dobrze mało jeść nie możemy I
Głos Młodzieży Robotniczej.
Kończąc całujemy rączki.
Nr. 4-5 "Glosu Młodzieży RoboPoszukują króla.
Gromadka głów niedowarzonych po.
Dzieci .;Ogniska" VI"go. tniczej". który wczoraj opuścił prasę,
świadczy o ustawicznym postępie, jakie" szukuje mozolnie króla na nieobsadzony
Hallerowo, dn. 17.8.25.
go dokonywują nasi młodzi towarzysze tron polski. Wprawdzie instytucja królów
•••••••••••••••••••••• al •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
z Centralnego Wydziału Młodzieźy Tow. tylko w kartach zachowała swe przedwoUniwersytetu Robot .• wydając z każdym jenne znaczenie. zresztą gruntownie się
miesiącem coraz to lepszy numer swego skompromitowała, znaleźli się jednak i w
Polsce ludzie. którzy chcą się kompromize wszechmiar ciekawego pisma.
Wycofanie z obiegu banknotów
.. Głos", który zarówno pod wzglę" tować.
dem doboru doskonałych i wszechstron"
Po nielldałem zaproszeniu na tron
pięciozłotowych.
nych artykułów, jak również pod wzglę- księcia parmeńskiego, mieli zaofiarować
Podpisane zostało przez pana mini- dem coraz to ładniejszej szaty zewnę" koronę polską młodszemu synowi króla
stra skarbu rozporządzenie dotyczące wy" trznej, zadowolić może największe wy" angielskiego, który wedle ich planów.
cofania z obiegu 5-złotowych banknotów magania - wprowadza nas w świat myśli miał się ożeaić z łasą na zaszczyty arysBanku Polskiego I"ej i II·ej emisji (z lat i dążeń młodego pokolenia socjalistyczne" tokratką polską. Tymczasem się okazało
1919 i \924 r.).
go, wskazuje nam. że w najmłodszej że ów kandydat jest już żonaty i o ten
Bilety te będą stanowiły prawny śro" generacji socjalistycznej nurtują poważne drobiazg może się cała sprawa rozbić.
_
dek płatniczy jeszcze tylko do dnia 31 zagadnienia. że ma ona w swem gronie
Ostatnio dowiadujemy się, że ci mo
sierpnia r. b.• po tym zaś terminie. będą szereg dobrze zapowiadających się talen" narchiści chcą się zalegalizować jako stronone w ciągu pół roku wymieniane przez tów publicystycżnych i organizacyjnych. nictw~. ~ie.kawe co z tym poczną nas~.e
centralną kasę państwową, kasy skarbowe
Dalej .,Głos", poza szeregiem art y" r~pubhkanskle .władze? .Wszak.monarchlsi oddziały Banku Polskiego.
kułów zasadniczych, oświetlających za" CI dążą do zmIany ustroju panstwowego.
Zarządzenie to wydane zostało w
gadnienia socjalistyczne. poza zreferowa- chcą. do~onać prze'Yr?tu. a zato, ~edle
formie rozporządzenia ministra skarbu w niem wszelkich spraw aktualnych, a w obow!ązuJących przepIsow, czeka kazd~g?
porozumieniu z radą Banku Polskiego, a pierwszym rzędzie spraw. interesujących krymInał. W tym wypadku może włascI
to zgodnie z art. 49 statutu banku, prze- młodzież robot •• zaznajamia nas z posu" we byłyby domy dla obłąkanych ...
widującym ten sposób wycofania z obiegu
wającrm s~ę ustawicz~i~ naprzó~ r.uchem
TRAGEDJA JAKICH MAŁO.
biletów bankowych.
orgamzacYJnym polskIe) młodzlezy pro"
Wycofywanie banknotów wartości 5 letarjackiej i daje nam wiele wiadomości Syn b. prezydenta m. Lwowa sprzedaje
zł. z datą 1919 r. i 1924 r. zostało zarzą
gazety po ulicach utrzymując tym
z ruchu młodz. socjał. za granicą.
dzon;) wobec ·.':ypuszczenia w r. b. bile"
chorą żonę.
Jako artykuł wstępny w podwójnym
tów zdawkowych tej samej wartości.
nr. 4-5 redakcja zamieszcza doskonały
Są tragedje, które przekraczają najartykuł Wł. ~awińskiego p. t. "Prole" bujniejsze fantazje pisarzy.
Nowe Stowarzyszenie społeczne.
tarjusze wszystkich krajów łączcie się",
We Lwowie znany jest dobrze. chuW ostatnich dniach zawiązana została oświetlający znaczenie międzynarodowej dy. wysoki nędznie ubrany. kolporter
nowa jednostka społeczna "Stowarzyszenie solidarności proletarjatu. Następny art y" i jego żona. sparaliżowana. na wózku
społeczno-lekarskie", na czele którego stoi kuł poświęcony jest pamięci Stefana sprzedająca gazety. jest to Miko Mała
jako przewodniczący Dr. A. Margolis.
Okrzei. Dalej znajdujemy syntetycznie chowski - syn sławnego i wielce zasłu
Stowarzyszenie społeczno" lekarskie ujęte :sprawozdanie z III Kongresu Zw. żonego prezydenta m. Lwowa - i jego
ma na celu teoretyczny rozwój medycyny Zaw. w Polsce, oraz okolicznościowy żonli, była chórzystka teatru Rozmaitości.
społecznej i jej zastosowanie praktyczne artykulik" W rocznicę śmierci tow. Mat"
CzłOWIek inteligentny, z maturą gimw kierunku interesów pracujących.
teotiego" S, G. w nader ciekawych igłę" naZJalną, tuła się dziś po ulicach ciągnąc
W wykonaniu powyższego celu Sto" bokich, choć popularnych, wywodach wózek ukochanej. lecz sparaliżowanej żony.
warzyszenie:
w artykule p. t ... Wczoraj a dziś" pisze
A, tam w ratuszu lwowskim wisi
a) organizuje wykłady i odczyty o twórczej roli Socjalizmu w spQłeczeń" złocony portret jego ojca i ojca miasta
z dziedziny medycyny społecznej dla człon stwie i o konieczności entuzjazmu pracy Lwowa.
ków i wprowadzonych gości;
wśród młodych towarzyszów.
Bogata rodzina wyrzekła się'Mika.
b) omawia na posiedzeniach swych
B. zastanawia się. .,Czy' jest życie gdyż splamił ich ród arystokratyczny. bo
aktualne sprawy społeczno"Iekarskie;
na Marsie". a tow. St. Garlicki intere- ożenił się z biedną chórzystką. Obecnie
c) współdziała z organizacjami i zrze" sująco opowiada "O dzłalności młodzieży ciężko pracuje by utrzymać swą chorą a
szeniami pracowników fizycznych i urny" robotniczej w Austrji" . Tow. pos. Śle" ukochaną żonę.
słowy ch w sprawach, dotyczących higjeny dziń ski kreśli przed nami swe wspomnie"
Piękny czyn, tak trudny do zaobserzawodowej. lecznictwa społecznego i t. d. nia z r. 1889. W rubryce " Wskazówki wowania w dzisiejszych czasach.

I

----------------Part ja nasza. a w szczegówości gro"
no pozostałych już nielicznych bojowców
'PPS straciła jednego z bardzo zasłużo"
nych i oddanych sprawie. towarzysza
•• Sokoła".
W dniu l lipca 1925 r. zmarł Bronisław Gorgol, pseudonim "Sokół". Ma"
jąc zaledwie 10 lat, wpad1 w ręce policji
'Tosyjskiej za kolportowanie odezw PPS.
Całe też późniejsze jego życie było je"
dnem pasmem trudnych zmagań w walce
o niepodległość Polski i lepszą dolę dla
klasy pracującej.
Sam był synem robotnika. rozumiał więc jego potrzeby. które jednak
mogą być zaspokojone jedynie w wolnej
Niepodległej Polsce.
Zegnamy Cię. drogi Towarzyszu.!
'Cześć pamięci Twego szlachetego i bo"
'baterskiego życia '!

Z zycla Partji.
USUNIĘCIE

-Z P ART Jl.
egzekutywy wileńskiego O.
'-K. R. P. P. S., ktora za padła na posiea,ze"
niu w dniu 27 lipca 1925 r .• został wykluczony z P. P. S. Mizerek Aleksander,
b. sekretarza Oddziału Wileńskiego Związ
ku Zawodowego ł{. P. za nadużycia po"
c'z ynione w Oddziale Wileńskim Zw. Zaw.
Rob. Ro1n. Rzplitej Polskiej.
Legitymacja partyjna Nr. 25181. wy"
dana przez Łomżyński Komitet P. P. S.,
którą wymieniony powyżej posiada, niniej"
"szym unieważnia się.
Wileński Okr. Kom. Rob. PPS.
Uchwałą

*

* podajemy *do wiadomości
Niniejszym
wszystkim Kom. Partyjnym oraz Związkom
Z~wodowym, iż były funkcjonarjusz Zw.
Zawodowego Robotników Rolnych w Suwałkach, a następuie w Ostrowiu Poznań"
skim - Kazimierz Czerwiński, za popeł"
,nienie nadużycia w Suwałkach oraz w Związ"
ku Rolnym w Ostrowiu Poznańskim. został wykluczony z Partji.
Legitymację członkowską wydaną na
'jago imię przez Suwalski Okręgowy Ko'mitet P. P. S. - unieważnia się.
Sekretarjat Generalny
C. K. W. P. P. S.
DZIELNICA CZERWONA.
W niedzielę, dnia 23 sierpnia o godz.
'l \ ~eJ punktualnie odbędzie się zebranie
-członków dzielnicy. Sprawy b. ważne.
Komitet.
Wzywa się członków. zalegających
'w opłatach. do bezwzględnego przybycia
'w dniu 23 sierpnia o godzinie 10 rano.
Skarbnik.
DZIELNICA GÓRNA I
Komitet dzielnicy "Górnej" wzywa
' członków do uregulowania składek człon"
Kowskich.
Skarbnik urzęduje w środy i soboty
od godz. 7-ej do 9"ej.
Komitet.
Dzielnica Koziny.
W niedzielę dn. 23 b. m. o godz.
10"ej rano odbędzie się zebranie dzielni"
cowe: Sprawy bardzo ważne
Komitet.

Dzielnica Lewa.
W sobotę, 22 sierpnia o godz. 7
wlecz. punkt. w lokalu przy ul. juljusza
28 odbędzie się masówka.
Towarzysze, sławcie się licznie I
Komitet Lewej Dzielnicy przystąpił
,do organizacji Koła Młodzieży przy T.U.R.
Zgłoszenia przyjmuje sekretarz dzielnicy w
lokalu przy ul. Juljusza ,28 we wtorki i so. boty od 6 i pół. do 8 wiecz.
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Praca fizyczna a sporty.
I

Rozpowszechnione jest mniemanie, czenia więcj moralnego i umysłowego
niż fizycznego.
Wykonywa
bowiem
zawsze też same ruchy, spełnia tęż samą
a szczególnie sportów.
czynność, wprowadza w ruch też same
Ta opinja błędna nie jest oparta mięśnie.
am na znajomości organizmu człowieka,
I w naszej epoce istnieją jeszcze
ani na znajomoscl pracy obecnej w roboty ciężkie: tragarzy, kowali, kopaprzemyśle, rzemioslach, rolnictwie, gór- czy, drwali, kamieniarzy, cieśli, oraczy.
nictwie.
Zawody te wymagają kilkugodzinnego
Nie można porównywać pracy fi- wypoczynku zupełnego. Nierozumnem
zycznej dzisiejszej z pracą wieków prze- byłoby doradzać robotnikom tym atletykę ciężką i sporty gwałtowne, jak bok·
szłych, a nawet z pracą przed wojną
serstwo, mocowanie SIę, wiosłowanie,

że robotnik fabryczny, rzemieślnik, rolnik nie potrzebuje ćwiczeń fizycznych,

wszechświatową.

piłkę nożną.

Różne

motory parowe lub elektryczne, maszyny mniej lub więcej udo·
skonalone, zastępują obecnie pracę czło
wieka.
Dziś warunki się zmieniły w krajach cywilizowanych:
zaprowadzono
ośmiogodzinny
dzień roboczy, odpoczynek tygodniowy, urlopy płatne.
Na pozór praca dzisiejsza jest daleko mmeJ - uciążliwa, mniej męcząca,
trwa krócej, niż w czasach dawniejszych.
W rzeczywistości zaś znużenie fi.
zyczne i umysłowe robotnika w czasach
obecnych jest daleko większe, nłż przed
zaprowadzeniem maszyn. Dość jest obserwować robotników, wychodzących z
fabryk amumc)ł, samochodów, maszyn
i tkalni Kruppa, F orda, Schneidra, Szajblera, Lilpopa.
Nikt nie wzdycha do niewoli dawnej. W szyscy błogosławią zastąpienie
pracy ludzkiej maszyną.
Niemożliwe
jest jednak przeczyć istocie faktów.
Z wprowadzeniem maszyn, przyśpie
szających pracę i zwiększających wydaj
ność, robotnik musi bezustannie zwracać
uwagę na swój motor, maszynę i warsztat. On pracuje krócej, niż jego ojciec, lecz nie może odpocząć nawet
przez kilka chwil.

Ale jeszcze

nieracjonalniejsze by_
odpoczynek, na pozfizycznych i sportów
kapeluszników, krawców, szewców, zegarmistrzów, jubilerów, szwaczki, modystki, bieliźniarki, hafciarki, maszynistki
telefonistki i t. p.

łoby skazywać na
bawienie ćwiczeń

stanie nauki można
wskazać ąla każdego zawodu
odpowiednie ćwiczenia fizyczne, odpoPrzy obecnym

określić,

wiedni rodzaj sportu.
Trzeba przedewszystkiem zrozumieć,
że dzisiejsze życie gorączkowe, zaciekła
walka o byt wymaga pewnego ukojenia,
uspokojenia, jakby odtrutki. A cóż może być lepszem nad sport, ćwiczenia fi·
zyczne, gry na świeżem powietrzu?

Robotnik, który w fahryce lub warsztacie stał się automatem, maszyną,
przekształca się zupełnie podczas gier
i sportów, dobranych dlań odpowiednio.
W szystkie mięśnie, wszystkie organy,
które były bezczyne, jakby uśpione, budzą się i w całej pełni funkcjonują.
Jego inteligencja, jego energja wskrzeszona. Nabiera on wiary i zau·
fania w swą wartość i moc fizyczną
i umysłową.
Robotnik, który był niczem w fabryce, staje się kimś, znaczącą jednostką
Praca obecnie jest monotonna, jed- na polu gier lub boisku: ' daje inicjatywę,
nostajna, nie urozmaicona. A robotnik kieruje, staje się mistrzem równym swesam nie ma żadnej inicjatywy, w łańcu mu dyrektorowi i przedsiębiorcy.
chu olbrzymim produkcji jest, ogniwem
Podczas zabaw i gier sportowych
nieznacznem, które można lada chwila rozwija się uczucie równości, solidarnoś
zmienić i zastąpić.
,
CI, zmysł demokratyczny w czynach a
Robotnik, pracując, nie doświadcza nie w słowach. Można się przekonać,
dzisiaj żaduego zadowolenia, żadnej ra- że strona duchowa odgrywa wielką rolę
dości. On pragnie pozbyć się swej ro- u robotnika' Rozpromieniony, wesoły
boty jak najprędzej i w jakikolwiek pracownik wytwarza więcej i prędzej,
sposób. Opuszcza on swą fabrykę, jak niż smutny, przygnębiony, niezadowolowięzień skończywszy swe roboty ciężkie ny. Jego organizm rozwija się lepiej,
w stanie przygnębienia, smutku i zmę- staje się odpornym na czynniki szkodli-

Teatr
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we. Doznaje on radości życia
me
szuka śmierci.
Taki robotnik, podczas pracy i po
jej skończeniu, nie myśli o szynku, wód·
ce, kartach i orgjach, chętnie biegnie na
boisko, gdzie czerpie radość, uciechę,
energję i szczęście.
Wspólne zabawy i sporty pobudzają do organizowania klubów i towarzystw
sportowych i turystycznych.
Klasa robotnicza w Polsce nie rozumie, nie docenia jeszcze wielkiego
znaczenie sportów. One mają ogromną
wyższość nad turystyką, gdyż są dostęp
ne dla każdego i w każdej chwili.
Jedynie higjenista może wskazać
robotnicy i robotnikowi, jakie gry, zabawy, sporty są dla niego odpowiednie,
n~ jakie pozwala jego wiek i stan zdrowla.
Nie należy bowiem zapominać, że
kobieta nie może na równi z mężczyzną
oddawać się wszystkim sportom. Są roboty ciężkie, wzbronione kobietom. Jakżeż można je naraźać na sporty, wymagające gwałtownego i wielkiego wysiłku,
długiego biegania, podnoszenie ciężarów,
jak np. bokserstwo, mocowanie się wyścigi.

Wszystkie sporty i zabawy powinny
nie w sali zamkniętej, lecz
na powietrzu świeżem, na łonie natury,
której piękno i harmonja rozpędza smutI?e myśli i budzi najszlachetniejsze uczuCIa.
Robotnicy nie mogą oddawać SIę
sportom i zabawom bez ograniczenia
czasu. Higjenista lekarz nie doradza
lm nigdy żadnych meczów, wyścigów.
Nie idzie bowiem o- wyrobienie ich
na atletów i sportsmenów. Godzina
ćwiczeń lub sportów z dwu lub trzy kroodbywać się

przerwami jest zupełnie wystardla osób pracujących fizycznie.
Ubranie podczas zabaw i sportów
powinno być szerokie i lekkie, nie uciskać nigdzie ani na szyi, ani w pasku ..
ani na rękach, ani na nogach. Najlepiej
mieć specjalny naj prostszy kostjum do.
gier i sportów.
Każdy zawód, każda praca ma swe
cechy odrębne, ma swą higjenę - naj-o
odpowiedniejsze gry i sporty.
Zdawałoby się napozór, że najwygodniej, najlepiej, najzdrowiej mieć bo-isko, plac do zabaw tuż obok fabryki,.
a nawet wśród jej pomi'eszczeń, jak to
ma miejsce często w Ameryce.
Zdawałoby się również, że najod-.
powiedniej i najhigjeniczniej oddawać
się sportom i zabawom z towarzyszami
swej pracy, swego warsztatu.
Jedno i drugie niesłuszne jest am
w swem założeniu, ani w swym celu~
My - hygjeniści ciała i ducha robotnika - my chcemy wyrwać go choć na
chwilę krótką ze środowiska przygnębie
nia, smutku i niewoli.
My pragniemy go przemesc na
krótką chwilę - na jawie, nie we śnie
- do nowego świata, wśród nowych
ludzi, oderwać mięśnie, nerwy i myśl
jego od warczącej wiecznie maszyny, od'
podejrzliwego oka dozorcy.
Niechaj więc robotnik szuka boiska
polanki do zabaw zdala od swej fabryki
wśród nowych ludzi, lub ideowo do ni-ego zbliżonych.
tnemi

czająca

Dr. J. Z.

Kasa Chorych

Dl.

podaje ntnteJszem do wiadomości, że wskutek znikomej frekwencji zniesione
z dniem 20 s1erpnia r. b. d,,-źur,,- nocne we wsz,,-stlUch aptekach Kasy Chorych z wyjątkiem Apteki II-ej prz,,- ul. Piotrkow-zostają

skiej Nr. 17.

Członkowie Kasy zamieszkali w dzieltfrcach odległych od śródmieścia winni
zgłaszać się

w porze nocnej

po lekarstwa do

najbliższej

czynnej apreki prywatnej.

Zaznacza się, iż lekarstwa w nocy wydawane będą przez apteki prywatne jedynie w wypadkach oznaczonych na receptach lekarzy Kasy Chorych, jako pilne.
Łódi,

dnia 18 sierpnia 1925 r.

KASA CHORYCH M.
(-) Szuster.

ŁODZI
(-) F.

Kałużyński.

Przewodniczący Zarządu.

w. z. Dyrektor.

Dla prenutneratorów "Łodzianina".

świetlny ~~

Lodzi

~:!~r:~;a~:n~jst~~~i

miesiąc uprawnia do nabycia 2-ch biletów ulgowych w teatrze świetlnym "NOWOŚCI", ul. Główna róg Piotrkówskiej.
płacąc za pierwsze miejsca i loże: we wszystkie dni, nie wyłączając niedziel i świąt 50 gr.
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Dziś

i dni

następnych!

Ulubieniec

Dziś

publiczności

i dni

następnych!

CARLO ALDINI w obrazie

•

KlejnołMA

AR DZY

Sensacyjny dramat w 8 wielkich aktach.

Ceny miejsc od 50 gr .

.................................................................................................................................. ................................................................
,

Piotrkowska rog

w

Anons:

Głównej.

następnym

•
programie
POLA NEGRI .

BACZNOŚĆ WYCIECZKOWICZE l!!
Najlepsze miejsce spotkania dla udających się

omskiego Zaimka "r.ig

kolejką ŁÓDŹ-ZGIERZ-OZORKÓW ł ŁÓDŹ·ALEK~AHDRÓW

W CUKIERNI

JANA

HUTNI~A

ZGIERSKA 24, wprost

kościoła

N. M .P.

@@@@@@@@ @@(Q)(Q)@@@

Poleca.
•

Wódki, likier7' krajowe i zagraniczne wrótnycn gatunkach,oraz spir7'tus.

MODNIARSTWA UWAGA:

..................... wielki wybór ........ ~ ...........

nauczam w bardzo krótkim czasie
podług udoskonalonej metody paryskiej. Ceny bardzo przystępne.

czekolady, cukrów l ciast

~

__
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Ceny ogłozseń naieży rozumieć
za wiersz wysokości milimetra

Redaktor odpow. Al. Nowakewski.

I

nekrologi i w tekście przed Icroniką po 25
o 100 procent drożej.

Dmk Jana Beranow.kieso. Łódi. Piotrkowska 109

rodzaju in-
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Cen,,- ogłoszeń: Miejscowe: Drobne: za wyraz 5 groszy (najmniej 50 groszy). Dla poszukujących pracy i o zagubionych dokumentach
jednołamowy 10 groszy (atr. 8 łam.), komunikatv,

Stowarzyszeniom i wszelkiego
stytucjom społecznym przy
zakupie ......

groszy (strona ..

za wyraz l grosz.
lamowa).

ZW7'czajne; Za l milimetr
Zamiejscowe o 50 procent i zagraniczne,

Wydawca:

Łódzki O.K.R.P.P.S.

