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koalic9jna i OPOZ9cj koalicji.

Z tego faktu płyną ważne wnioski.
program ma P. P. S., inne
stronnictwa programu tego dopiero
szukają. Jutro sformułują go. A przecież reprezentują interesy wrogie klasie robotniczej. Czy zrezygnują ze
swych zakusów przeciw proletarjatowi?
- Koalicja trzyma się dziś brakiem
programu w stronnictwach burżuazyj
nych. Gdy na ten program się zdobędą, gdy minie pierwszy strach, jak będzie wyglądała koalicja? Oto istotne pytanie? I Niedaleka przyszłość przymesIe

Nie mowlę tu ó innych grupach. \ dze dzisiejszej drodze stanowego
Z grup opozycji najbardziej obchodzi reakcyjnego programu chłopskiego
(Specjalnie pisany dla "Łodzianina").
nas "Wyzwolenie". One bowiem jest boimy się, że ścieżki nasze nie prędko
Nie upraszczajmy zjawisk. W gęnaturalnym sojusznikiem robotników so- się spotkają· - A co przeciwstawia
stej splątanej sieci współczesnego życia
cjalistycznych. Ale pod jednym wa- opozycjal? Czy inny program? Czy
politycznego, mimo trudności szukajmy
runkiem, warunkiem zasadniczym- daje jakąś inną wytyc;zną wyjścia z
istotnego sensu rozgrywających się
szczerego oddania walce o demo- obecnej ciężkiej sytuacji? Gdzież tam ł
przed naszemi oczyma zdarzeń. krację sprzeczną i polityczną oraz Niewiarę tylko w możliwość pracy.
Oto doszedł do władzy rząd, złożony
skrystalizowania taktyki i celów Niewiarę w koalicję, A polityka nie
ze sprzecznych żywiołów, z partji rewalki. - Gdy tego brak,. jak dzisiaj jest ani wiarą, ani niewiarą. To proprezentujących odmienne, przeciwstawuwidacznia się to coraz bardziej gram i umiejętność wykorzystania prone sobie interesy. Gapiostwo uliczne
drogi nasze rozchodzą się. Czy się gramu.
A tego opozycja niema.
gotowe krzyczeć: Znikły różnice 1się zejdą? Chcielibyśmy tego, bo Dlatego też musi kontentować się
Jest jedność w narodzie t-Cieszmy się.
w ciężkiej walce o demokrację w Polsce krzykiem: zdradą, lub też plotkować
- A złośliwi, rozmyślający z wieczo- odpowiedź.
Częściowa
odpowiedź musiemy mieć sojuszników. Ale, gdy o paktach. których nie ma.
ra, na co bryzgać będą swą śliną, możliwa i dziś. Gdy stronnictwa pra- dalej" Wyzwolenie" pójdzie po droPoseł Zygm. Zaremba.
gdy obudzą się rano - już wołają: wicy zechcą forsować program wrogi
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zdrada, - Zdrada! woła rozindyczony interesom robotniczym, koalicja się
Dnia B grudnia 1925 r. punktualnie o godz. 10 rano zwo.łana zostaje
fabrykant na endeków, gdy doniosą rozpadnie l - P . P. S. wykazała nadmu gazety, że zawieszony został ich miar poświęcenia, wstępując już do
Międzydzielnicowa
atak na prawodawstwo robotnicze. rządu. Ale wstąpiła, bo jej program
lokalu O .K,R. P.P.S. na której będą dokonane wybory członków OKR-u. Zaś
Zdradal woła pismak komunistyczny, atał się rządu podstawą. Gdyby w
dnia 13 b. m. o godz. 10 rano - odbędzie się konferencja, na której będzie
lub sekundujący mu "radykał", gdy go rząd wykonywać nie chciał, dokonany wybór delegatów na Kongres Partji. Do dnia 13.XlI wszystkie komitety
dowiedział się, że P.P.S. dała swych nic nam po koalicji. A wszystkim muszą odbyć zebrania dzielnicowe celem omówienia spraw związanych z
ludzi do rządu, który nie będzie Urze- jasnem się stanie, kto i o co rozbił kongresem, Wstęp na Konferencję maj" tylko Komitety dzielnicowe, członkowie
czywistniał wielkiego programu prze- koalicję, kto przeciwstawił się socja- OKR., Sądu PartYJnego, Komisji . Rewizyjnej oraz członkowie frakcji Radnycb
budowy wspćJcze!łnego życia. A li.tycznemu, a jedynemu w dobie Rady Miejskiej i Kasy Chorych. Goście na Konferencję wstępu nie mają.
SeJiretarlat L.O.K.R. P.P.S.
zachwyt jednych i oburzenie drugich obecnej, programowi uzdrowienia
płynie z uproszczenia, z przejęcia się stosunków!istotą tego, co błyszczy na wierzchu.
P. P. S. zmusiła wszystkich do
WIDNOKRĘGU.
a co jest tylko powłoką zdarzeń.
ujawnienia ich istotnego oblicza.
Powstał rząd koalicyjny.
Fakt Sejm dziś nie przywdzieje .już maski
wielkiej wagi. Mówi on przedewszyst- krytyka tego, co sam stworzył, udając
kiem o grozie sytuacji. I dziś. po dwu że to dzieło cudze. Odpowiedzialtygodniach istnienia rządu, groza ta ność musi ponieść obecna większość
Już w zaraniu swego panowania kla- gdzie działanie solidarne wymaga podda ..
bardziej już widoczną dla społeczeń- sejmowa Wyborca musi widzieć kto sowego burżuazja zwróciła się przeciwko nia się woli większości i pewnej stałej
stwa. Cena złotego na giełdzie zmaego ~hce i J'ak J'akiemi drog' ami I klasie robo,tniczej z zakazem · organi~a~ji. dyscypliny, tamuje wolność jednostki w pew~z •
'
Jeszcze me obeschła krew robotmkow n) m zakresie, - tak samo tamuje prawo
lała do połowy. Drożyzna już drgnę- IdZIe do swego celu. na bruku rewolucyjnego Paryża, gdy wy- wolności jednostki w życiu społecznym.
ła w tendencji zwyżkowej. BezroboStronnictwa koalicji, to połączenie dawano prawo, zakazujące wszelkiej zmo- Wolno robić to tylko, co nie szkodzi incie rośnie ~ dnia na ?-zień,
. ' chwilowe, dla chwilowych celów. Na- wy robotnic~e]. Bi.orąc ,władzę w swe nym. W organizacji ta sa ma zasada:Stronmctwo pohtyczne, mające stąpiło za cenę zaniechania ataków r~ce, burżuazJ~ chClała Ją ~hronlĆ prze.~ nie wolno jednostce działać na szkodę
znaczenie IW kraju nie może w takiej
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słabości.

:świadomość wielkich zadań historycznych,
Stojących przed klasą robotniczą, tysiące
ciężkich doświadczeń nauczyło, że droga

w przyszłość pro~adzi po prz~z walkę,
nieustępliwą a solidarną wszystkich proletarjuszy z burźua~]ą. - Ale obok tych
tzynników siły, wzbudzającej . dla kla~y

robotniczej strach, a często l
podzIW
pełen szacunek wśród w~ogów znaj?ujemy wielu, bardzo WIelu r?botOlkow,
szczególniej wśród żywiołu śWieżo przy'byłego ze wsi, którym te nauki i świado
mość są obce. Pokorą, poddaniem się
bez szemrania zarządzeniom panujących
,chcą okupić spokój i
nędzny kawałek
,chleba; przypochlebnem kłanianiem się po
pas - chcą uzyskać względy; zasługą
:zdrady chcą zapewnić sobię pra~ę i życie.
A obok tych zda się - inną drogą,
:ale ku temu samemu celowi: - rozbicia
solidarności, idą ludzie uniesieni ambicią.
:zapatrzeni w siebie, potępiający innych,
nie zdolni stać w szeregu wielkiej armji
proletarjatu. - Patrzmy na nasz ruch. Ue

I

grupek drobnych, popychanych ambicjami
paru jednostek, ciskających się w szale
nienawiści, cel życia znajdujących w krytyce dróg walki zorganizowanego socjali.
stycznego proletarjatu. Te niezależne
part je socjaIistyczne->-drobnerm9Y kręcące
się
w zapale
wśród
kilku
frazesów krytycznych, a nie umle]ące
znaleźć dla się miejsca w wielkiej organizacji robotników, te różne inne grupy,
krytyczne napozór wobec kapitalizmu, alt'
więcej przynoszące mu korzyści , "zwalcza.
niem wielkiego ruchu P. P. S. mi szkody
swą krytyką jałową i bezpłodną. Policzcie te grupy - zobaczycie, jak kiełkuje
to drugie z niezrównanej słabości: - brak
umiejętności chodzenia w szeregu.
.
Miejmy otwarte oczy na te szkodltwe zjawiska w życiu naszej klasy i dołóż.
my wszystkich starań, a przedewszystkiem
zapał wiary w socjalizm, i swój instynkt
społeczny rzućmy na szalę, by ziarna te
nie krzewiły się zbyt bujnie.
'
Zygzar.

•

zagranicą lU

Nasza prasa partyjna podała szczegó·
.}owe sprawozdania z przebiegu obrad kontfresu niemieckiej partji socjalno-demo kra'łycznej w Hei,delbergu, który odbył się
we wrześniu br. Przed kilku dniami
niemiecka s. d. wydała drukiem stenograficzny protokuł obrad kongresu. Prze:glądając dokładnie sprawozdanie z obrad
jeszcze raz skonstatować musimy, że
problemy zagadnienia omawiane na kongresie tym nie są problemami wyłącznie
n.iemieckiemi lecz ogólno - światowemi.
'Wszystkie państwa europejskie a więc
;ł:emsamem wszystkie partje socjalistyczne
:świata omawiać i rozwiązywać muszą
!te same zagadnienia.
·
Co było przedmiotem obrad nientieckiej socjalnej demokracji?
Prze,dewszystkiem program partyjny. Czytaliśmy sprawozdanie, jakby z naszego
kongresu partyjnego. I tam i u nas odro.dzenie się całej partji od komunizmu.
:Socjalizm całego świata - stwierdzono
li tam - nie ma nic wspólnego z meto,darni walki 3-ciej międzynarodówki. Istniej e lylko zagadnienie jak part ja socjalistyczna ma rozwiązywać te trudności
· problemy, na które napotyka jako przedJtawicielka klasy robotniczej. Stosunek
410 ' państwa burżuazyjnego w chwili obec,-nej. Dotychczasowe stanowisko już nie
wysłania w walce politycznej dnia co-<łziennego. Part ja socjalistyczna jest zbyt
10tężnym czynnikiem w życiu politycznem
,y wystarczyło ogólnikowe stwierdzenie,
ie zwalczamy burżuazyjny ustr' j pań
stwa dzisiejszego. Trzeba więc stworzyć
-pozytywny program, któryby nie negował
naszeO'o stanowiska zasadniczego, dał
'klasie<:> robotniczej możność wpływania na
politykc; państwową zanim klasa robo
t nicza obeimie całkowicie władzę pań
'Stwową. To centralne zagadnienie socjs~izmu w dobie obecnej rozwiązane zostało
w programie w sposób nast~pujący:
W republice demokratycznej posiada
(klasa robotnicza) ustrój państwowy, któ'rego utrzymanie i rozwój jest nieodzow-
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W ostatnich dniach, a szczególnie
w środę nastąpił szalony spadek złotego
w stosunku do dolara, a jednocześnie 0gromny wzrost drożyzny.
Mamy ~ięc. do czyni~nia ze zj~wis.
kiem zdumiewaJącym: me tylko niema
inflac.ji, ale wprost przeciwnie - ogromny jest brak środków , obiegowych . .A
jednak .złoty spada na. łeb ~a sZ~Jęl
Wzrostu kursu dolara nie mo~na row·
nież tłómaczyć potrzebą, płacenia zagranicy dolarami, gdyż wywóz towarów z
kraju przewyższa przywóz.
A więc? A w~ęc mamy istotnie do
czynienia ze spekulacją na 'zniżkę złote·
go, z pogonią za dolarami dla spekulacji
lub ,p la przechowywania wartości. Ale
mamy tak że tutaj przejaw akcji zorga·
nizowanej, dążącej do zwiękSzenia wy' wozu przez obniżanie kursu złotego oraz
do czerpania zysków z drożyzny.
Niema środków obiegowych, p. Karpiński, Prezes Banku Polskiego"stwierdza
nawet l że ilość -pieniędzy w obiegu
zmniejszyła - się. Brakiem środków obiegowych obszarnicy, kapitaliści, kupcy
dómaczyli .. niemożność" płacenia podat~
k:ów.
Ale znalazły się złote, znalazły śię
- w obfitości, aby za wszelką cenę kupować dolary!

nas.

_
ną koniecznością dla jej walki wyzwo
leńczej. Stwierdzić możemy zatem że
i za granicą i unas te same zagadnienia
i to samo rozwiązanie.
Part je socjalistyczne w całej Europie
są w izbach ustawodawczych czynnikiem
potężnym. I zagranicą i u nas. Proporcjonalne prawo wyborcze przyczyniło się
do zniszczenia liczby stronnictw politycznych, utworzenie stałej większości w parlamencie jest niemożliwe, part je burżuazyjne są za słabe. Od stanowiska so~
cjalistów zależny los każdorazowego rz~duo Od maja r. z. omawiano to za gadnienie we Francji, znaleziono rozwiązanie.
Socjaliści poparli gabinet, nie wchodząc
do rządu. Uchwała wystarczyła na rok,
albowiem w ciągu półrocza Francja przeżyła trzy przesilenia gabinetowe. Dyskusja zatem otwarta. Niemieckie part je
burżuazyjne utworzyły n:ąd. Locarno je
pOkłóciło, albowiem nacjonaliści (prawica) nie chcieli się zgodzić na podpisanie
traktatów. Znowu tosamo zagadnienie.
Part ja nasza omawia je na 2 ostatnich
kongresach partyjnych w Łodzi i w Krakowie. Lecz nie tylko na tern polega
podobieństwo zagadnienia. I we Francji
i w Niemczech i u nas dyskutowano nad
tern praktycznem rozwiązaniem prLez
analizę chl'uakteru politycznego i celów
poszczególnych partji, z którymi trzeba
było stworzyć rząd. Zmieniają się nazwiska, przedmiot j istota rzeczowa dy~
skusji jest ta sama. Oceniając wyniki
długich dyskusji na ten temat stwierdzić
musimy iż nie znaleziono i nie podano
nigdzie ogólnej formuły, umożliwiłfiącej
wyjście z sytuacji. Na kongresie niemiec~
kim podnoszono argumenty za i przeciw
koalicji. Uchwały nie powzięto żadnej.
Większość mówców wypowiadała się
w tej sprawie w dyskusji nad sprawo·
zdaniem partji. Brak wniosków i uchwał
uznać należy za charakterystyczny szczegól w dyskusji, która stale jest otwarta.

A. K.

złotego.

Iale , Podatków nie

można

było

płacić,

dolary bez istotnej
potrzeb-y gospodarczej!
Ani Bank Polski, ani minister Skarbu p. Zdziechowski nic nie zrobił, aby
powstrzymać spadek złotego. \ P. Wł.
Grabskiemu w bez porównania gorszych
warunkach, przy ujemnym bilansie handlowym, udawało się jednak opanowywać
spadek złotego.
Obecnie zaniechano
interwencji, ale jednocześnie żadnego
programu pozytywnego nie dano. Na
obecną sytuację niemało wpłynęło to, że
p. Zdziechowski obiecał dopiero 9-go
grudnia przedłożyć swój plan finansowy.
Dowodziło to, że p. Zdziechowski, nie
ma jeszcze gotowego planu i że "tymczasem" - niech sobie każdy radzi jak
umIe ...
można

kupować

$ciągać energicznie podatki z klas
Wstrzymać czasowo wywóz środ
ków spożywczych.
posiadający:ch, aby po pierwsze zasilić
Rozwin~ć za pośrednictwem miast znękany Skarb Państwa, a powtóre oi kooperatyw działalność aprowizacyjną.
Bezwzglc;dnie zwalczać paskarstwo i spe- debrać im ochotę do kupowania i gromadzenia dolarów.
kulację:

KU~Y [~ieDO-eDleeru
krzywdzą

pracowników miejskich.

Od redakcji:

f

Na sztandarach swoich chjena j NPR
wypIsują hasła antysemickie, a w gruncie
rzeczy współpracują i chętnie idą na rękę
najczarniejszej reakcji żydowskiej. Ilet to
hałasu rozmaite "Rozwoie", "Prace" i
inne pisemka czyniły ongiś, gdy socjaliści
stawali w obronie równou prawnienia kul•
turalnego, postępu i toleracji. Nazywali
socjalizm judofilskim itd. a dziś jaskrawe
coraz bardziej mamy dowody, że właśnie
reakcja chjeńsko.enpeerowska idzie zgodme
w parze znajczarniejszą reakcią zydowską.
Na ostatr.im posiedzeniu delegacji
budowlanej reakcja polsko-żydowska z panami Nowackim i Turskim z "Rozwoju"
na czele uchwaliła .,odrutować" miasto,
aby żydzi mogli w soboty i święta chodzić
z pakunkami pod ręką, nie gwałcąc przepisów ortodoksyjnych. Jesteśmy nader
toleRrancyjni, nie szkodzi, że miasto b~dzie
"odrutowane", będzie więcej światła na
krańcach miasta, ale śmiech nas ogarnia,
jak sobie przypominamy artykuły pompastyczne w "Rozwoju", że ' uchwalenie
"ajryw" tworzy z kraju naszego "JudeoPolskę, a dziś ci sami rozwojowcy i ,.papierowi" dla tłumu antysemic~ ~ami to
"odrutowanie" uchwalają. StraszI?Y fałsz
i pruderja!
Na każdym kroku spotyk amy się z

Mamy tedy obecnie jednocześnie:
obiegowych, brak kredytu,
szalony zastój w przemyśle, szalony spadek złotego i szaloną drożyznę.
Konieczne są środki natychmiasto- ową obłudą.
we akn a jenergiczniejsze.
Gdy weszli do Rady Miejskiej i mal 'V \ ::
l l , : h kredytów ban- gistratu, obiecali raj pracownikom, uporzą·
kom, gdyż to rozwija tylko spekulację dkowanie stosunków s ~ użbowych, uposagrę na zniżkę. Roztoczyć wogóle naj- żenia itd.
. Nową pragmatykę służbowną opracościślejszą kontrolę nad zuż ytkowaniem
kredytów!
wali, skrzywdzili w niej pracowników, nie
głód środków

n.

Przepl'llazamy bardzo Sz. Autora J. Z , że pozwoliliśmy
sobie
pewne "dagodzenie" stylu. Nie chcemy tą samą
bronią walczyć, co "Praca" "Rozwój".
Wybaczy nam Szan. Autor. że wykorzystllliemy nasze
prllwo redakcyjne.

Nie było chyba środka demagogiczne~
go, ' jakiekoby nie użyli pIzy wybOJach do
Rady Miejskiej w Łodzi endecy, chadecy
i enpeerowcy. Złote góry obiecano mie.
szkańcom, a dla pracowników, zdawało się, .
otwiera się raj.
Krótki przeciąg czasu wystarczył, ahy
przekonać nai wnych, że wszystkie hasła ,
pozostały jedynie na pa pierze.
Po~atki
poczęto ściągać z mieszkańców nadmierne
wprost, a jednocześnie żadnych poważniej
szych ulepszeń dla miasta i dobra oby,,":ateli nie wykonano. Jedynym chy ba dZlelem obecnej gospodarki enpeer.o~sko-chjeńskiej jest... sprzedaż elektrOWnI I "kanalizacja" łódzka. Niedaleka przyszłość
wykaże te "korzyści", jakie magistrat
osiągnął przez oddanie elektrowni "farbowanym szwajcarom" z pp. Skulskim, Wojewódzkim i Groszkowskim ~a czele. . <?
kanalizacji nie mówmy chwtlowo leP.le],'
gdyż niema bardziej podatniejszego matef)ału
do śmiechu przez łzy, jak "genjusz" p. Wojewódzkiego i jego satelitów. Śmiech przez
łzy, gdyż dzieje się to naszym kosztem,
W naszym mieście. a winę za
to, Ze tacy
Jezuitcy- Wojewódzcy i Rezykanci ~ Groszkowscy dorwali się do władzy, w pierwszym rzędzie , ponosi proleŁarjat łódzki.
Szli do wyborów, grając na najniźszych
instyktach mas!
.
.
Socjaliści zażydzalą magistrat, ~agl
strat socjalistyczny należy do .. anl::ml~o~
wego" mocarstwa i t. d. i t. d. A samI,. cl
wszyscy autorowie pogromowych" w~p~Ctn .
rozwojowych i innych gazetek, na]wlęceJ
otaczają się owym tak podobno groźnym
i niebezpiecznym elementem.
W artykule p. t. "Straszne bagno w
magistracie łódzkim" wykazaliśmy, jak leaderzy chadeccy i enpeerowscy prowadzą
geszefty z tak zwalczanemi pr~ez nich ży
darni. Ponoć artykuł ten zrobIł trochę ruchu w "senhedrjonie" magistrackim i wybrano komisję z panem... Groszkowskim
na czele dla stwierdzenia słuszności zarzu·
tów "Łodzianina" .
Cały magistrat 7e świecą trzeba było
obPjŚć, aby wyszukać lepszej kandydatu.ry
na sędziego śledczego od p. Groszkowskle.
go, i nie znalezionoby. Pan Groszkowski
posiada ' wybitne zdolności, gdyż mu "Pan
Bóg dał rozum" j nie poskąpił zdolności,
O czym możemy się przekonać przy studjowaniu raportu komisji wojewódzkipj.
Czekamy na wynik owego śledztwa i w
odpowiedniej chwili zabierzemy jeszcze
~o~

łÓ~l~im

W maliUra[ie

liczyli si~ z opinją zrzeszeń pracowniczych.
ale nawet tego, na co się zgodzili, nie wypełniają.

Zobowiązali się uposażenia płacić

regularnie
każdego
miesiąca z góry,
a tymczasem wypłacają już od kilku
miesięcy
z dołu, płacą po dziadowsku,
ratami. Gażami pracowników, tego dziś
proletarj~tu umysłowego, obracają, ale urzędnik odsetek za to nie dostaje.
Pensje całkowicie zrównane są z pań
stwowemi, ale urzędnicy państWOWI są dziś
lepiej sytuowani, gdyż mają zniżkę kolejową, ustalony ~topień służbowy, uznany na
c ałym terenie Rzeczypospolitej itd.
Z sum, przeznaczonych na gaże
pracownicz.e, wypłaca się i reguluje rachunki
przedsiębiorcom i dostawcom, gdyż oni są
bliżsi pp. Wojęwódzkim i Groszkowskim.
gdyż przedeż muszą zarebić przedsiębiorcy
j dostawcy 30-50°/0 na dostawach.
Przepraszam bardzo, są jeszcze pieniądze dla pupilków magistrackich. Pan
Rychter z wydziału podatkowego położył
wybitne zasługi dla magistratu za czasów
okupacji niemieckiej, cieszył siE; wielką
sympatją i zaufaniem lejtnantów Limanów
i Szopenów, WIęC jemu natychmiast renumeracje się wypłaca, a ty biedny pracowniku jesteś nieustosunkowany, więc zdychaj
z głodu.
A gdy ośmieli się czasami pracownik
poprosić o zalic7kę, a nie jest bo;owym

endekiem, chadekiem. lub enpeerowcem,
i nie nawiązuje kontaktu z dostawcami, to
-może doczekać się otrzymania owej zaliczki
w dwadzieścia lat po śmierci.
Wypełnia formularz, podpisuie naczelnik wydziału, następnie 2-3 godziny czeka się przed gabinetem prezydenta. póż
nięj do wszechpołę.żnego "eunucha" magistrackiego p. Zalewskiego, a nareszcie do p.
Kalinowskiego, aby się tam dowiedzieć. że
odmówiono udzielenia zaliczki na kilka dni.
A gdy przyznają ci ;uż zalicz\lę, tO nifma
powodu do radości, gdyż kasa odmawia,
niema pieniędzy dla pracowników, do~
stawcom trzf'ba płacić.
'
,
Oto hasła Ch. D. i N. P. R. w świetle
rzeczywistości
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Cóż słychać

Z.
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z Zubertem?'

.Łajdactwo

musi być ukarane.
Czekamy na odpowiedz!
Przed kilku tygodniami w artykule
"Pod pręgierz opinji" ujawniliśmy ohydną rzecz, że Zubert Józef, radny NPR.
i prezes Polskich Zwi~zków Zawodowych (N.P.R.) usiłował, jako funkcjonar • .
jusz Funduszu Bezrobocia, skłonić do
hańby biedną bezrobotną, matkę dwojga
maleństw. W razie zgody obiecał po,. zostawić jej legitymacj.ę. Biedna kobieta
odrzuciła haniebną, propozycję nikczemnika i zwróciła się ze skargą do dru"iego enpeerowca, b. przewodniczącego
Funduszu Bezrobocia, usuniętego dziś
dyscyplinarnie ze służby, Wróblewskiego.
Sprawa została zamalowana i uszło to
Zubertowi bezkarnie. Gdzie są raporty
i protokuły. Przez nas nie zemsta, lub
nienawiść partyjna przemawia, lecz chęć
raz nareszcie oczyszczenia powietrza.
Łajdactwa

muszą być napiętnowane

i

ukarane. Nie wystarczy nam jakiś liścik
plugawy Zuberta w .. Pra,cya, że odda
(czy oddał?) sprawę do są,du. My chcemy dziś już wyjaśnień dla dobra sprawy
robotniczej.

Czas odnowie
za

prenumerate

miesiąc grudzień!
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Elektrownia

Spółka.

Miasto

Jak ex ministrowie SKULSKI i , TOŁŁOCZKO wysługiwali się "farbowanym szwajcarom".

Zaprzepaszczenie elektrowni
L
Sprawa zaprzepaszczenia Elektrowni Łódzkiej przez magistrat i większość
rządz,cą rady miejskiej m. Łodzi nie
przestaje w dalszym C}ągu interesować
szerokiej opinji społecznej. Wszystkie
pisma łódzkie bez względu na kierunek
polityczny i narodowość, nie przestają
alarmować społeczeństwo, i wskazują na
fakt oddania tak kolosalnego majątku,
jakim jest elektrownia w Łodzi, w ręce
prywatnych zagranicznych kapitalistów.
Uważamy za swój obowiązek szerzej
poinformować opinję spoleczn~ o tym
skandalu, który w rozmiarach swoich,
jeżeli nie przewyższa, to wcale nie ustę
puje aferze żyrardowskiej. W sprawie
elektrowni łódzkiej, tak samo, jak w sprawie lyrardowa, występują te same osoby, a mianowicie: b. premjer Skulski
i b. minister handlu i przemysłu-Kuchar
ski. Ażeby zrozumieć całokształt tej
sprawy, musimy cofnąć się do okresu
przedwojennego.

Jak

było

wojną.

przed

Towarzystwo "Elektrycznego Oś
wietlenia 1886 roku", którego główna
siedziba była w Petersburgu, eksploato·
wało na terenie b. imperjum rosyjskiego
elektrownie w Moskwie, w Petersburgu
i w Łodzi, prowadz~c je jako oddziały
tego T owanystwa. Miało to być T 0warzystwo rosyjsko-niemieckie, a faktycznie było wyłącznie niemieckie, gdyż
obywatele
rosyjscy byli zagorzałymi
niemcami, posiadającymi tylko obywatelstwo rosyjskie.
Olbrzymia większość
akcji tego Towarzystwa była w rękach
zagranicznych kapitalistów, niemieckich.
Duży pakiet tych akcji posiadały banki
berlińskie, a przedewszystkiem "Deutsche
Bank". Personel wyższy i niższy, jak
również zarząd danych zakładów rekrutował się prawie wyłącznie z obywateli
niemieckich, delegowanych przez berliń
skich akcjonarjuszy, lub niemców rosyjskich. Tak było i w Łodzi. Każdy,
kto miał stosunki z elektrownią łódzką,
ten wie doskonale, iż gniazdem hakaty
była również elektrownia łódzka. Korespodencja zewnętrzna i wewnętrzna,
prowadzenie ksiąg, załatwienie spraw
personalnych odbywało się wyłącznie w
języku niemieckim.

1\ kiedy

wybuchła

wojna .••

Mimo te, IZ Towarzystwo Elektrycznego Oświetlenia 1886 roku miało
główn, siedzibę w Petersburgu, iż zdawałoby się, iż Towarzystwo to jest rosyjskie, to jednakże wszystkie agendy
tego Towarzystwa na terenie imperjum
rosyjskiego, a w tem i elektrownię łódz
k" władze rosyjskie oddały pod przymusowy sekwestr, wiedząc doskonale,
iż maj,tek ten w olbrzymiej większości
należy do kapitalistów państwa niemieckiego. Zarządzenie było spowodowane
. również względami strategicznemi.
Po wyparciu przez wojska niemieckie moskali z Łodzi, elektrownia w dalszym ciągu znajdowała się pod zarządem
wojennym niemieckim, jako instytucja
użyteczności publicznej, której dyrektorem wojennym był major Rybentrop, a
faktycznie rz,dy sprawował jeden z głów
nych akcjonarjuszy niemieckich BIutgen.
Dotychczasowego dyrektora Findeisena
niemcy wywieźli do obozu jeńców.
Tymczasem wypadki toczyły się
szybko tak na terenie wojennym, jak
równieź poza frontem. Przewrót marcowy w Rosji oraz dojście bolszewików do
władzy,

spowodowało

upaństwowienie

fabryk, a przedewszystkiem elektrowni,
jako instytucji użyteczności publicznej.
W wyniku powyższello bolszewicy zlikwidowali majątek Towarzystwa Elektrycznego Oświetlenia 1.886 roku. Prawnie Towarzystwo przestało istnieć, pozostały tylko akcje poza granicami Rosji.
Po wypędzeniu okupantów rząd
polski również wprowadził Zarząd przymusowy nad elektrownią łódzką, mianuj~c zarz,dcą państwowym jednego z b.
dyrektorów, długoletniego pracownika
tej instytucji, inź. Golca'. Nie ulega wąt
pliwości, iż przez wprowadzenie zarządu
państwowego, rząd polski chciał tym za-'
bezpieczyć swe prawa na pokrycie naszych wierzytelności Krajowej Kasy Pożyczkowej, a 'szeregu bezprawnych konfiskat i rekwizycji, a zarazem całego
szeregu rabunków, popełnionych przez
wojskowe władze niemieckie na ludnoś-

ci naszego kraju. Był to jakby jeden z
zastawów, gwarantujących odszkodowanie wojenne. Jak również rząd polski
przejął elektrownię, jako władza wstępu
jąca w prawa okupantów.

Co robi pan Rrndt i Ulmzn.

łódzkiej.

~ależy:uważać uregulowanie prawnej i owarzystwa 1886 roku w tej sprawie,
sytuacji elektrowni w drodze ustawy. pisze:
Do czasu uchwalenia tej ustawy Elekt"Ministerjum Przemysłu i Handlu W
rownia Łódzka będzie ~atrzymana w
lipcu lq23 roku stwierdziło, w czy jem
zarz~dzie państwowym".
ręku były te akcje w listopadzie 1918
Po otrzymaniu powyższego pisma
r.oku. No, - no nie każdy by to potramagistrat poprzedni natychmiast zerwał
fił II - stwierdzić w r. 1923, w czyim
pertraktacje z panem Arndtem i Ulmaręku były bezimienne akcje w roku
?em. .Jest rzeczą .zupełnie zrozumiał~
l? 18, a n~wet przed wojną I. Jest to
~ak pISmo to podZiałało na pp. Arndta
meco pOWiedzmy ryzykowne, jeżeli nie ..
I Ulmana.
Panowie ci stracili zupełnie
fałszywe. I to nawet podobno na ca?adzie)ę . uz!skanja tak smacznego małe 100 proc. stwierdziło Ministerjum
Jątku, Jakim Jest elektrownia.
jak pan pisze
'
Zdawałoby sie, iż w tym momencie
Ch!ba przyznacie Panowie, że tego
T owarzrstwo "Światło i Siła" wytęży
ro~zaJu .arg~mentacja jest co najmniej
wszystkie ~we zd.olności i będzie d~żyło
nalwn~ I
me wytrzymuje najlżejszej
do zawarcia z miastem umowy tymbarkrytyki. Jeżeli już Ministerstwo w
dziej, iż decyzj~ Ministerstwa' tak po100 proc. stwierdziło w czyich rękach
ważny konkurent został utrącony. Lecz
były te akcje, to napewno skonstatoku wielkiemu zdziwieniu magistratu T 0wało, w czyich były Pana akcje i kiewarzystwo .. Światło i Siła" nagle ucichło
dy znalazły się w pańskim posiadaniu".
przestało się interesować""·osw" ofertą a'
Co się stało z akcjami.
ł
,I
'
,
.
k
w k rotce o aza o się, iż wog'óle już nie
Doprawdy, gdy się patrzy na całą
dąży do zawarcia umowy z miastem,
gdyż jak mówi~ wtajemniczeni w port- ~prawę Elektrowni Łódzkiej, jasno widać,
felu tegoż Towarzystwa wkrótc~ znalazło IZ od samego początku działały jakieś
się' 10 tysięcy akcji (10 proc. ogólnej przemożne za~ulisowe wpływy, by sprailości) Tow. Elektr. Ośw. 1886 roku. Jakl\ wę tę postawlc tak, aby w różny zakapdrogą one wpłynęły do rl\k tych patrjo- t~rzon~ sposób korz~stał przedewszysttów d,?chodzić. teg~ nie będzięmy, jest k!em .me rzą~ . Polski i nie samorząd
to pu?hczna. taJemmca. Fakt jest, iż o łodzk!. ~omls~a Reparacyjna w Paryżu
powyzszym, Jako o "przykładnym" dzia- ogłOSiła lIcytaCję na zakup wzmiankowałaniu patrjotycznego kapitału, na posie- nych akcji, lecz termin ogłoszenia podzeniu łódzkiej rady miejskiej podczas ~an~ prze~ nasze władze był tak krótki,
obrad nad koncesją dla Elektrowni mó- II! mc dZiwnego, że nikt nie zgłosił się
do licytacji. Samorząd łódzki o powyż
wiono dość głośno i stanowczo.
szym specjalnie nie był zawiadomiony.
Majątek Elektrowni winien być
W "Monitorze Polskim" z dnia 11 kwietnia 192}. roku ukazało Się następuj,ce
majątkiem Państwa.

Jako główni akcjonarjusze T owarzystwa Elektryczn. Oświetl. 1886 roku
występują pp. Arndt i Ulman, ludzie
sprytni i zapobiegliwi. Straciwszy majątek w Rosji, który bolszewicy upań
stwowili, skierowali wszystkie swoje wysiłki, aby wydano im tern majątek Tow.
1886 roku, który jest poza wpływami
bolszewików w państwach powstałych
na gruzach Rosji, a przedewszystkiem
Elektrownię łódzk~, jako obecnie najcenOleJSZY skarb tego Towarzystwa.
Pretensje swoje stawiali pp. Ulman
i Arndt początkowo nie śmiało, następ
nie coraz głośniej i stanowczo. Magistrat
ppprzedni, chcąc się zabezpieczyć na
wszelki wypadek, w myśl odpowiedniego
par. koncesji, na zasadzie którego po
upływie 15-tu lat miasto ma prawo wykupić Elektrownię po rocznym z góry
uprzedzeniu wypowiedział umowę,
szykując się do wykupu, ewentualnie do
zmiany na lepsze warunki koncesji. W
myśl powyższego nastąpiło oszacowanie
majątku Elektrowni przez specjalną komisję, na czele której stał obecny wiceprezydent p. Wojewódzki. Majątek ten
oszacowano na 16 miljonow franków
szwajcarskich.
Wobec powyższego pp. Arndt i UIman zaproponowali magistratowi zmianę koncesji na lepszych warunkach dla
miasta. Nie wiedząc jeucze o znieNależy tutaj nadmienić, iż elektsionych prawach tych panów do włas rownia łódzka powinna całkowicie przejść
ności Elektrowni, maej.trat nawiązał na rzecz Państwa, bowiem w myśl trakz nimi pertraktacje.
tatu wersalskiego majątek
obywateli
Co robi w Polsce .,narodowy" państw pokonanych podlega likwidacji
endecki kapitał ,.Światło i Siła". na rzecz odszkodawań wojennych. Polska,
jako państwo wielce zainteresowane w
W czasie, kiedy toczyły się per- sprawie odszkodowań, maj~tek ten potraktacje Magistratu z pp. Ulmanem i winno przej~ć. Akcje elektrowni łódz
Arndtem, jako przedstawicielami To- kiej, jako majl\tek obywateli państwa
warzystwa 1886 roku, nagle wpłynęła niemieckiego,
winny być przekazane
oferta konkurencyjna Towarzystwa Elekt- Komisji Reparacyjnej w Paryżu, Laden
rycznego "Światło i Siła", na którego z właścicieli Towarzystwa 1886 roku
czele stoi inż. Sułowski, b. prezes rady nie może rościć praw do elektrowni
miejskiej m. Łodzi z czasów okupacji, ł~dz~iej, zaś o odszkodowania za poinż. Gierlicz, dyrektor tramwaji podmiej- meslone straty winien się zwrócić do
skich łódzkich - senator z listy Nr 8 własnego rządu. Stało się jednak inaczej.
Leopold Skulski, b. premjer rządu polKomisja
Reparacyjna w Paryżu
skiego - proponując magistratowi za- otrzymała zaledwie 23 tysiące sztuk akwarcie z nimi umowy. Celem poparcia cji Towarzystwa 1886 roku na ogólną
swej oferty argumentowano, iż jest ka- ilość 100 tysięcy sztuk. Były to rzekomo
pitał czysto-polski, nasz własny, narodo- wszystkie akcje, znajdujące się w rękach
wy, konkurujący z niemieckim kapitałem obywateli ~l niemieckich. W jaki sposób
i zagranicznym, iż należy, popierać swoj- pozostała ilość akcji znalazła się w
skie towarzystwo, a nie jakieś tam to- Szwajcarji, jest rzeczą do dziś niewyjaś
warzystwa obce, wrogie naszej państwo nioną. Najprawdopodobniej dla pozoru
wości polskiei. Bito na alarm wówczas tylko oddano Komisji Reparacyjnej 23
w nutę patryjotyczn!l, jak to zwykle się tysi'tce akcji, by pozostałą ilość usunąć
dzieje u endeków, gdy chcą upiec włas do Szwajcarji, znaleźć dla nich prawnych
ną pieczeń. Ofertę tę popierał rownież właścicieli, zatrzeć wszelkie ślady tego
senator Lipkowski (Z. L. N.). Magistrat manewru, bowiem w myśl postanowienawiązał pertraktacje tak z jednym, jak nia traktatu wersalskiego wszelkie trani z drugim towarzystwem, wyczuwając, zakcje akcjami takich przedsiębiorstw
które z tych towarzystw da lepsze wa- po zawarciu
pokoju były nieważne.
runki. Panowie Arndt i Ulman byli w Prasa łódzka z tego tytułu podniosła awielkiej obawie, czy wogóle będą mogli larm. Rząd wysłał do Szwajcarji dla
wznowić koncesję z magistratem, temzbadania tej sprawy_urzędnika Minisbardziej, iż mieli tak poważnego konku- terstwa i Handlu p. Malangiewicza, którenta, jak "Światło i Siła".
remu przedstawiono jakieś dowody, i fen
W tem, na pp. Arndta i Ulmana stwierdził, iż firma p. Ulmana już przed
t. j. na Towarzystwo 1886 rok jak grom zawarciem
pokoju była szwajcarską.
z jasnego nieba spadła niespodziewana Należy nadmienić, iż akcje Towarzystwa
wieść. Bo oto Ministerstwo Robót Pu- 1886 roku są bezimienne.
blicznych w porozumieniu z MinisterPrzysłuchajmy się co o tej sprawie,
stwem Handlu i Przemysłu (ministrem
między innemi, pisze p. Pogonowski, były
był wówczas p. Olszewski) pismem swoim z dnia 17 lutego 1923 roku za Nr. wice-prezydent m. Łodzi w endeckim
183-23, na skutek opmJI
Generalnej "Rozwoju" z dnia 24 lutego 1924 roku:
"wszelkie późniejsze przejścia akcji
Prokuratorji z dnia 20-XII-1922 r. za Nr.
choćby w ręce polskie nie maią naj19630-5570-22 zakomunikowało, że:
mniejszego znaczenia, choćby to było
Towarzystwo Elektrycznego Oś
stwierdzone
przez p. dyrektora Malanwietlenia 1886 roku, będące dawniej
giewicza, którego osobiście bardzo szawłaścicielem elektrowni, utraciło moż
nuję. Ale nie można od p. dyrektora
ność działań prawnych 2) w związku
wymagać, co się nieda stwierdzić, choć
z powyższym brak jest osób, które
bybyło poświadczone przez rejenta.
mogłyby prawnie reprezentować ToBoć gdyby np. Szeibler chciał wykawarzystwo 1886 r. i w szczególności
zać, że 90 proc. jego akcji jest w rę
pp. Arndt i Ulman nie mogą być uwakach
obcych, łatwo-by dało się zrobić,
żani za
prawnych
reprezentantów
rozdawszy te akcje swoim znajomym.
właściciela elektrowni, 3) w tym staI możnaby to stwierdzić protokularnie ...
nie rzeczy Państwo nie jest w możnoś
Tak zresztą zwykle się dzieje na zeci znieść zarząd przymusowy i oddać
braniach akcjonarjuszy, gdy tylko zaelektrownię wobec braku osób, na
chodzi po temu potrzeba
których ręce oddanie to pod względem
prawnym mogłyby być dokonane. Za
W in nem miejscu, w tymźe "Rozjedynie właściwy i zapobiegający trud- woju" z dnia 9 marca 1924 roku, odponościom sposób rozstrzygania . sprawy, wiadając p: Skul.kiemu, jako obrońcy
D

N.

ogłoszeme.

"Główny Urząd Likwidacyjny komunikuje, że Komisja Odszkodowań w
Paryżu rozpisała na dzień 19 kwietnia
1923 roku licytację 17.030 akcji zwyczajnych i 5.806 akcji uprzywilejowanych Petersburskiego
Towarzy.twa
Elektrycznego 1886 roku.
Licytacja odbędzie się w gmachu
Komisji Odszkodowań w Paryżu, . rue
de Presbourg o godz. 10m. 30
przedpołudniem.

O bliższe
informacje należy się
zgłaszać do Głównego Urzędu Likwida~yjnego (Wydział niemiecki) w godzmach od 11 - l. (Monitor Polski
z dnia 11 kwietnia 1923 r. Nr. 82)
Proszę sobie wyobrazić, czy mogła
się zdobyć jakakolwiek instytucja w
Polsce, jako ciało kolegjalne, aby w cią
gu paru dni zdecydować zakup tych akcji wystarała się o pieniądze i wyjechała
do Paryża?
Jakiego tu trzeba szybkiego działania i
decyzji I Należy przypomnieć iż był to
moment szalonego spadku naszej waluty,
a zatem trudno było o większą ilość gotówki. Należy nadmienić, iż samorząd
łódzki był przededniu wyborów do Rady
Nic dziwnego, iż Magistrat łódzki
nie wiedząc o tej licytacji, mógł ogło ..
szenie to przeoczyć, lub też niezorjentowat się, o co się rozchodzi.
Urząd Likwidacyjny sprawę tę potraktował tak jak z musu "aby ją tylko
odrobić". Komisja Międzysojusznicza w
Paryżu już 23 marca 1923 roku zawiadomiła U rząd
Likwidacyjny o licytacji
wzmiankowanych akcji. A więc nie było
tak mało czasu na wcześniejsze ogło
szenie. Urząd Likwidacyjny podobno
zawiadomił niektóre instytucje prywatne,
lecz Magistratu Łódzkiego o tej sprawie
niepowiadomiono. Do przetargu z. strony Polskiej nie stanął nikt.
Akcje
sprzedano za bezcen jakimś obywatelom
francuskim i neutralnym, które już po ..
łączono z naturalizowanem portfelem
Szwajcarji. Ażeby błąd ten naprawić
lub odroczyć licytację, Rząd polski nawet palcem nie kiwnął. Przez oddanie
tych kilku tysięcy akcji pp. Arndt i UIman chcjeli odwrócić uwagę opinji społecznej sami zaś odrazu, stali się obywatelami szwajcarskiemi.
C. cło n.

.... .....
.........................................
Od wtorku dnia l grudnia w teatrze

świetlnym "Nowości", Główna róg Piotr-

kowskiej najprzedniejszy
w l O-ciu aktach p. t.

film

wojenny

.,CYWILIZACJA ..

krwawa ręka wojny światowej 1914-18.
Dla prenumeratorów "Łodzianina"
ceny na pierwsze miejsce zniżone cło
połowy.

lODZłANłN
Ogólne koszty utrzymania (nie wyżywie
nia) były nieco niższe skutkiem taniości
mieszkania; jeżeli tę pozycję pominiemy,
t.o okaże się, że Polska była obok Rosji
kadziesiąt miljonów.
Aktywa płynne. i Angli najdroższym krajem w Europie.
czyli w dzisiejszych stosunkach złote i Najbardziej podrożała u nas z przedmiodewizy oraz sumy na żyrze, wynosiły tów codziennego użytku odzież.
zaledwie 10-12 proc. pasywów płynnych.
WALUTA.
NASZE PŁACE

Cyfry, które

oskarżają.

Nr...9 (529)
gruntowy dał 87 proc. preliminarza, po.
datek dochodowy 52 proc.

Uratowały wówczas sytuację poPolska obfituje w bogactwa natu-I
datki pośrednie, cła i monopole: tymcza.
ralne, ma ziemię żyzną, posiada skarby,
sem jednak zeskontowano te nadwyżki
podziemne, a mimo tych bogactw cała
przy układaniu budżetu na rok 1925
niemal ludność żyje w warunkach ciężjednocześnie preliminując podatki bez~
pośrednie jeszcze najostrożniej.
kich o głodzie i chłodzie wyczekując
lepszych czasów, zmiany stosunków,
Oczywiście dochody okazały się
Pokrycie wynosiło 1 stycznia b. r.
które . wciąż .jeszcze :zwykło się nazywać są niższe od zagranicznych. Niższe naogół
tylko włoskie. Robotnik niewy. 350 miljonów zł., netto, obecnie zaś nie~ealne: z podatku majątkowego prepowoJennymI.
Skonsumowaliśmy limmowanego na 300 miljonów zł. wpły..
Na tę "powojenność" a rac:zej nie- kwalifikowany zarabiał 3-4 zł. dziennie. (1 fil) 88 mil. zł.
przeto
(interwencja)
3/4
zapasów naszego nęło do 1 września br. zaledwie 36 milnormalność stosunków składa się wiele Bezrobotnych mamy w tej chwili 213
przyczyn, a przedewszystkiem nierozwi- tysięcy, czyli 33 proc., ogółu robotników. Banku emisyjnego. A nadto skonsumo- jonów zł., a zatem w najlepszym razie
nięty przemysł i nieudolna gospodarka Natomiast częściowe bezrobocie nie jest waliśmy na tenże cel szereg pożyczek w ciągu roku wpł~nie 15 proc. prelimipolna. Masy robotników muszą mieć tak wielkie: na każdego pracującego ro- o o~ólnej sumie przeszło 200 mil. zł. nowanej sumy.
pracę aby żyć i konsumować to. co wy- botnika przypadało w grudniu ub. roku Nasze zadłużenie na głowę mieszkańca
. Jak z tego zestawienia jasno wyjest obecnie większe jak Niemiec.
twarza produkcja rolna i przemysłowa a S i pół dnia pracy w tygodniu.
Olka, państwo utrzymują ludzie biedni
chłopi bezrolni muszą mieć ziemię aby
a bogaci tylko krzyczą o nadmiernych
PODATKI.
z jej plonów żyć.
KOSZTA ZYWNOŚCI.
ciężarach omijając bacznie kasy skarNajważniejsze podatki bezpośrednie bowe.
Tymczasem przemysł z powodu I
Polska była w grudniu z. r. najwłasnej nieudolności i braku kredytów droższym krajem na świecie po Rosji. zawiodły już w roku 1924. Podatek
jest w agonji, a chłopi ziemi dostać nie
=
mog, nietylko dlatego, że obszarnicy sabotują reformę rolną od chwili jej uchwalenia, ale i przedewszystkiem dlatego, że
nie maj" jej za co kupić.
Mówi się szeroko o potrzebie redukcji budżetu państwowego, w danechwili jest to zresztą konieczność niew"tpliwa, ale i ten budżet nie dochodzący do 2 miljardów złotych byłby
drobnostką, gdyby los naszego gospodarstwa nie zależał od garstki uprzywi- Za krwawe zajście w dniu 18 i 19 lipca 1923 roku redaktor odp•• ,Łodzianina"
lejowanych którym każdoczesne rządy
stale szły na rękę.
skazany na 3 miesięce więzienia.
Rocznik ministerstwa skarbu za rok
1924, podaje cyfry bardzo wymowne, Niedopuszczenie świadków obrony. ,- Niezgodność zeznań policji z zeznaniami robotników i organi.
ilustrujl\c jasno, jak wygląda gospodarka
zatorów wiecu. - Obrona mec. tow. R. Kempner. - ł\pelacja.
obszarników i przemysłu, i że największe
podatki pośrednie płaciły szerokie masy
W czwartek, dnia 26 listopada b. r. panow:anie nie~apomnianych Kaznako-I ze, strony, ~olicji Mikołaj SmorclEwski,
udności.
o godz. 10 i pół odbyła się w Sądzie wych I Skałonoworaz złotą erę błogo- ~I~ha~ qorn~ak, Mateusz Przybylski, MaOkręgowym w Łodzi sprawa przeciw re- sławionych "narodowych f ' rządów Chje- cleJ Ble~I~~ I Stefan Peruga, oraz komen=
LUDNOŚĆ.
daktorowi odpowiedzialnemu "Łodzianina",
. ł o'dz k a d OWIO
. dl' a ze
• dant pohcJI
Roszkowski , złożyli
· t
P o l leja
' bAleksander
' , .
Już cztery lata temu Polska miała tow. Al. Nowakowskiemu, oskarżonemu no- P las a.
.
.
.
.
.
.
'
.
zeznanta,
O clązające tow. Nowakowskiego.
70 ludzi na każdym km, kw. czyli tyleż, z art. 129, 154 i 263· K. K.
mają raCję złoahwl, ze P. P. to me
Na szczególne podkreślenie zasłu u'e
co bogata Francja, 6 razy tyle, co boga't
" , a ze~name
' k omendanta P. P. Roszkowskiego,
gJ
Przewodniczył sędzia okr. Arnold, znaczy wca l e "po r'
leja pans
wowa
te Stany. Jeżeli odliczymy słabo zalud- w asystencji sędziów okr. IIlinicza i Zien- "policja przemyIłowa ", pozostajł\ca ktory kategoryc~nie twierdził, iż kupił
nione kresy, to okaże się, iż na pozo- kiewicza. Oskarżał podprokurator dr. Marpodczas strajków i zatargów ekono- egzemplarz skonfiskowanego "Łodzianina"
stałem terytorjum skupiło się blisko 100 kowski. Obronę wnosił adwokat
tow.
.
h cal'k oWIcIe
..
chłopca ' '
sprzedaJ'g
mlcznyc
po d roz k azaml,od dziewi~cioletniego
. .
'tludzi na każdym km. kw.
mec. Rafał Kempner.
.
f
b
.
cego
I
t~ne g~ze!y, gdy my nigdy nie
Ruch emigracyjny powiększył w uPo sprawdzeniu personaljów oskar- I na. usługach ~ r,..K~ncKlego wydawalIśmy t me wydajemy ani jednego
biegłem 5-leciu naszą ludność o l miljon żonego przewodniczqcy zreferował sprawę
Sowletu Z UbC7 Plołrkow- egzemplarza na sprzedaż uliczną z wy jąłludzi (repatrjacja z Rosji). Do przelud- i odczytał listę świadków oskarżenia.
slUej 96.
kiern kiosków,
'
nionej już Polski w której przyrost naObrońca mec. Kern pner żądał odło
Sąd
Okręgowy
na
posiedzeniu
gospo.
,
~iekawem
jest
również
twierdzenie
turalny ludności wynosi 1 i pół proc.
rocznie, przybyło milion ludzi bez środo żenia sprawy i wezwania naocznych świad darczem w dniu 23 lipca 1923 r., uznając, POllC]I, że ,strzelać rozpoczęła dopiero
ków. bez zajęcia wyczerpanych, złama ków obrony, a przedewszystkiem posłów że art. te noszą charakter "wybitnie pod- wtedy! gdy JUż było 18 r~nnych policjantow. Pudlarza i Zerbego, których zeznania burzający", zatwierdził zarządzoną przez ~ów I, gdy zagrażało nIebezpieczeństwo
nych.
Nasza ludność wynosi obecnie bli. jako organizatorów wiecu i wymienionych Komisarjat Rządu konfiskatę, przekazując Ich .życl~. Sam. ~omenda~t. Ro~zkowski
stWierdZIł, że am Jed~n pohcJant me otrzysko 30 miljonów. Jeżeli tak dalej będzie w akcie oskarzenia z nadmienieniem, że spraw~ sędziemu śledczemu.
w
czasIe
ich
przemówień zebrani zacho.
Badany
na
śledztwie
tow.
Nowakowmał ra.ny postrzałowe], a tylko odłamkami
szło, - to w roku 1960 będziemy mieli
wywali
się spokojnie wyrzec
się nie ski do winy nie przyznał się, gdyż art y- chodntka.
60 miljonów ludzi.
można, gdyż zeznania ich mogą mieć kuły p. t. "Strajk 120 włókniarz)' we krwi"
,Na ~ociechę dodaje, że gdyby strzeistotne znaczenie dla sprawy.
MAJĄTEK NARODOWY POLSKI
i .. Krwawe echa" pozbawione są cech lal! tak, Jak opisuje .. Łodzianin" to nie
Nadmienia, że na trzykrotną prośbę przestępstwa, przeWidzianego wart. 129, b.yłby jeden zabity i 3 rannych, 'lecz muwynosi 80 miljardów zł. według prof. C.
oskarżonego
o wezwanie świadków obrony 154 i 263 K. K. i oświadczył na swoje SIałyby być dziesiątki zabitych i setki ranGini (według Bujaka-Rybarskiego 88),
nych, tymczasem policja, jakkolwiek niema
zaś Francji 303, Anglji 366, Niemiec 417, na własny jego koszt na zasadzie art. 573 usprawiedliwienie co następuje:
W lipcu 1923 r. skutkiem jedno- prawa strzelać w górę, strzelała tylko
UPK. sąd odpowiedział odmownie, poRosji 303; zaś małej Belgji 60.
zbawiając oskarżonego możności skorzy- stronnej polityki ówczesnego rządu egzy- w nogi i ponad głowami.
ROLNICTWO
stania z dobrodziejstw art. 576.
stencj~ warstw. pracujących .stała sie ~ak
Po ukończeniu przewodu prokurator
wygll!lda smutno. Mamy duże żyta, któSąd po naradzie prośby o wezwanie utrudnt?ną, ŻE' Jedyną drogą, ~aką ro~otD!cy z~żądał wymiaru kary na zasadzie wymie.
rego inne państwa (prócz Niemiec) pra- świadków nie uwzględnił.
ratowalI Się od nędzy, stał SIę strajk dla D!onych JUż wyżej artykułów kodeksu
wie wcale nie produkują i dużo ziemniaAkt oskarżenia, obejmujący cztery poparcia słusznych postulatów ogółu ro- karnego.
ków, mało zaś cenniejszych zbóż prze- duże st(ony pisma maszynowego, między botników.
,. '
, . Adwok~t tow. mec. Kempner w swem
dewszystkiem pszenicy.
G~y wybuchł. strajk :-vłóknmzy, gdy sWletnem, bbzko godzinnem przemówieniu
innemi zawiera co następuje:
T ej produkują na I ha Anglicy 22,
120 tysIęcy robotm~ ów medostatek zmUSIł dowodził że nie moO' tu b ć t
" ... Na spokojnie obradujęce masy do ci~żkiej walki o poprawę ich bytu, KI. art. 129 '154 i 263 at:>ąw ostaYt s osowa~e
Czesi 16, Niemy 19, Duńczycy 29, my
•
b
d •
•
Z'
k Włók ' t kt·
. d
ł
h
'
,
ecznym raZIe,
zaś 13 q.
ro b otnlcze, ez. uprze. ~~ego we~wanla, wJl~ze,
OlS y,
ory ~os i a a ~ asn"vc jeżeli już. k?ni~cznie ma być wymIerzoną
urządzono szarzę pobcJI konnej, 2am- członkow około. 40. tys~ęcy, Ole mógł kara, to jeayme na zasadzie art 307 K K
PRZEMYSŁ
Slę Z
Sąd po naradzie skazał t~w. No~a:
wygląda jeszcze gorzej. Zakładów prze- knąwszy uprzednio silne mi kordonami D?yśleć ~ ~akradl z~nlU W b nJf!1l w"e ~łasnYóCh,
.
.
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.
•
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G'
R
clasnyc
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ac.
o ec JS t menla zn w kowskiego z art 129 na 3 mies' e
.
mysłowych, górniczych i hutniczych ma- po lICJI pieszej WyJSCle z
ornego yn- przepisu zabraniającego zebr8ń pod gołem "
t 154'
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lą~ .WI~.
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Zlenla, z ar .
na
mIeSIące WlęZJf~nIa
.
.
my 4723 ro bo tników zaś 616 tys.. czyli k
k •
su~ wlec o
ywa", pa Y mebem,. pozostała tylko możhwosć zebran i z art. 263 na l mIesiąc arE'sztu
-b
na 1 zakład przypada przeciętnie około u. na torym
••
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po
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ognIem
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nym,
.popo
e
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.
zbiegu
przestępstw
na
iedną
łączną
130 robotników. Mamy 718 zakładów
. Na <?~rnym Ry~ku, g,dz1e był? zwoł~n~ karę trzech miesięc7 więzatrudniających poniżej 20 robotników, kojnym bili w zbitą, oszołomioną masę
t
'k'
h"
M
r
·
'
takle
własme zebrame, procz posłow chCIeli zienia
a 1630 zatrudnia od 20 do 50 robotni. s raj uJ"cy~ . ~"'. y n~~czy 18my SIę również
przemawiać robotnicy nie-posło•
ków. Powyżej 1000 robotników zatrudnia wypadkami uwazac pohCJę naszą za wie. co wobec wzburzenia, wywołanego
Po ogłoszeniu sentencji wyroku pro4~ zakładów, a tylko trzy powyżej 5 ty- organ, zagrażający bezpieczeństwu pu- uporem fabrykantów, było zrozumiałe.
k~rator domagał się złożenia kaucji w su·
SIęcy.
blicznemu. za organ publicznego nieW tak poważnych warunkach wyma- mle 3000 zł. do czasu uprawomocnienia
W jednym roku 1923 liczba spółek
. t
d'
się wyroku, mec. tow. Kempner zapropo.. ... Te właśnie fakty ~aną Jes na zwyczajna rozwaga i takt. ~ował l
zł., dodaj~c, że oskartony
akcyjnych wzrosła o połowę, liczba spó- bezpieczeństwa.
łek z ogr. odp. wzrosła w ciągu 2 lat pozwalają domyiJac: się, że z góry po- Ze przy. taktownem post~powa~iu mozna Jest przecież tylko robotnikiem.
b'k'
k
b
było umknąć rozlewu krWI-to JUż orzekły
d
•
(1922 i 1923) prawie o 100 proc. (w o- stanoWIono
ro OtOl ow z ryn u
ez kompetentne czynniki (Sejm)
Są wyznaczył 200 zł. kaucji.
kresie notorycznego braku kapitału).
Gdy jednak nieszczęście' się już siało,
KaUCJę złożył tow. Rapaiski.
Z tych kilku cyfr już wynika, że nasz ła~ni nie wypuścić, Poli~ja od po~z~t~~
probowała
prowokowac
robotOlkaw
•
gdy
na
bruku
znalazły
się
trupy
z
pośród
Od
powyższego wyroku tow. Nowa-przemysł, zwłaszcza w porównaniu z zakowski składa apelacię.
n'''W
następnym
dniu
napływające
a
strajkujących,
a
nawet
jeden
policjant
*
chodnio-europejskim, cóż dopiero amerynie_wiadome
wezwania
policji
szeregi
spadł
z
konia,
tłukąc
się
dotkliwie,-"Ło.
:~
:;:
kańskim, to pigmej wobec olbrzyma.
robotnicze zostały zaatakowane przez dzianin", jako czujny i troskliwy przed"
. Zwracamy się do towarzyszów, którzy
BANKI.
••
•.
. kk'
b l · stawiciel pokrzywdzonych, nie . mógł tchórz- bylI na Górnym Rynku w czasie opisaZe sprawozdania Zwi"zku banków po JICJę ~le8Zą I onną" tora .z~ • aml liwie milczeć. A skoro już zabrał głos, nych wyżej zajść i mogą służyć konkretna 31 sierpnia wynika, że położenie na- rozpędzIła tłum. I znow s, ranni I za- to nie mogły jego słowa być ostroinie nymi wiadomościami, o zgłoszenie się do
nych banków jest nader smutne. Wia- bici" ...... dJatego masz milczeć i niczego dobierane, gdyż wzburzenie ogólne mu- Redakcji .. Łodzianina", Piotrkowska 83
domo, że banki poniosły w czasie inflacji się nie domągać, towarzyszu, że to skom- siało się w ~~erwszej, li~ji ~dzielić się człon- w poniedziałek lub środę, od godz. 7 do
ogromne straty, co się ujawniło w prze- promitowało by obecny rząd, więc kom RedakCjI .. ŁodzIanina:
"
.
8 wiecz., celem wciągnięcia tych zeznań
walutowanych bilansach n. p. Bank hanf"
Wskazał przy tern kIlku sWladkow do naszych aktów.
dlowy w Warszawie, miał przed wojną broi ~o.
przebiegu zajść, którzy bądź osobiście, :. ..... :. ............. .: .........................:::u:""'iUih
20 mil. rubli kapitału, czyli 50 mil. zł.,
Dalej z artykułu .. Krwawe echa" nastE:- bądi też jako działacze i kierownicy zaobecnie zaś przewalutował ten kapitał pujące zdania:
wodowi i związkowi powyższe fakty mieli
1
na 12 mil., czyli na jedn" czwartą. Ban" ...Odżyły "zaszczytne" tradycje możność zaobserwować .
,
';/
ki według sprawozdania pracujl\ prze• •.
.••
.•
Wobec tego, że tylko naocz01 mogą
ciętnie z deficytem 1 proc. rocznie. po l ICJI, na~l.zuJe ~Ię purpu.rowa nic zeznawać, wszyscy działacze na rozprawę
Wkładów :zagranicznych miały tylko 95 martyrolo~JI robotnika polskIego, łą- główną nie zostali wezwani.
mil. zł. krajowych zaledwie dwieście kil- cz,ca dwa tak niby odległe okresy, jak
Przesłuchani w charakterze świadków ......................................................... " ..",
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Nr. 49 (529)

Sprawa bezrobotnych

mieć i żeby nauczyć się tego wszystkiego,
co autor chciał dać czytelnikowi.
l.eromski był najbliższy socjaliz-

Koła samokształceniowe.

Dzielnice,

które

dotychczas

nie

przysł.ały .. swych de egatów w sprawie
orgamzacJI
Kół
samokształceniowych

mowi mówi tow. Posner i w tym czasie
kiedy należał formalnie do P. P. S. i w dzielnicowych, wzywa się o wydelegopóżniejszym okresie. Myśl przewodnia wanie swych przedstawicieli do sekretaru· . t
'
Pra.
cy low' .minister w jego utworach, to wybawienie narodu jatu T. U. R. w czwartki. Zgłoszenia
"Interwencja KI. Zw. Zaw. w j·,lnIS
erstwie
~ niewoli i człowieka z przemocy dru- przyjmuje tow. ·Hartman.
.
'pcki
przychylnie
traktuje
sprawy
Piotrkowa.
Co
robi
enpee"
giego człowieka.
Odczyty naukowe.
. Zlem1"",
p' t k
. '?
Prelegenta nagrodzono burzliwymi
rowsko-chadecki magistrat w 10 rowie
Odczyty naukowe T. U. R. odbyoklaskami,
wać się będą w dzielnicach partyjnych.
Utwory leromskiego: "Sen o szpamiast
objętych
przez
rtąd
tą
akcją.
~o
Powiat piotrkowski liczy około
związkach zawodowych, salach fabryczsię zaś tyczy Piotrkowa wraz z pOWI~ dzie", .. Bandos M, czytane przez artystę
6000 bezrobotnych. Sam Tomaszów Manych.
tarni tow. min. Ziemięcki prz?,chy.hł dramt. Jana Kochanowicza zrobiły ogromW sprawie odczytów należy się
zowiecki liczy ich zgór" dwa razy tyle.
się całkowicie do naszych w~uoskow ne wrażenie. Metaliczny głos p. Kochazgłaszać do sekretarjatu T. U. R. PiotrNic przeto dziwnego, że dla naszej o.r"
i obiecał w najszyblzym czasie włll' nowicza trzymał na uwięzi uwagę s!ll~.
ganizacji partyjnej sprawa bezroboc~a
Z przejęciem oddał artysto ZawIeJ- kowska 83, w poniedziałki od 6-7 m. 30
czyć
Piotrków z okolicll do akcji
do tow. Urbacha.
posiada wielką wagę. -:. A na tereme
ski wyjątki z .. Róży",
.
naszym posiada ona sWOJ odrębny ~ha żywnościowej. •
Kolo działaczy politycznych.
Odpowiedniem
uzupełnieniem
była
W obec powyższego powstaje pyrakter. Tomaszów, traktowany
Ja~o
koncertowa
w
świetnem
wykonaczęść
tanie dlaczego już dwa tygodnie odwl<:ka
Zawiadamia się niniejszym towarzyośrodek okręgu łódzkiego, został łącz me
się załatwienie sprawy w Tomaszowie? niu p. Semmel Markowicz~wej i Ryder.a: szy członków kQła, że kolejna konferen~
z Łodzią zgórą dwa tygodnie temu obW podniosłym nastrOjU rozchodzlh cja odbędzie się w czwartek dn. 10
jęty rządowo-samorządową akcją pomo- Aby wyjaśnić sytuację. tow. Zar~m~a
udał się do Łodzi i tutaj okazało Się, ze się liczni uczestnicy Akademji. Szlachetne grudnia r. b. o godz. 7 wieczór w lokalu
cy w naturze. Piotrków jako. o.środek
serce bić przestało. ciało oddano ziemi
mniej przemysłowy został. pomlnlęty w enpeerowsko - chadecki magistrat t?" ale duch leromskiego, jego wielka dzielnicy Zielonej, N. Targowa 31.
maszowski
jeazcze
nie
zatroszczył
SIę
pierwszej grupie miast objętych tą potwórczość została z nami i będzie nas
mocą. - Ale rezultaty i tu i tam jedna- o załatwienie sprawy bezrobotnych.
~la wsz7stKich:
krzepił i wzmacniał w krwawym i znojTym
ojcom
miasta
leżą
na
sercu
inne
kie. Ani w Piotrkowie, ani w Tomaszonym
trudzie
zmagania
się
o
nową
Okr. Kom. Zw. Zaw. NarutoPiątek
wie ani w innych ośrodkach przemy- widać sprawy, kiedy o bezrobotnych
prawdę i nowy świat, którego jeszcze
wicza 50 Dr. Pik na t. "Praca
nie
mają
czasu
pamiętać
I
Ale
robo4-XII
sło~ych powiatu brzezińskiego i piotrnie ma, ale nadejść musi.
zawodowa
a długotrwałość
g.
6
w.
tnicy
to
im
zapamiętają.
kowskiego, akcja zapomóg w ~aturze
.
." .
D. K.
Tow.
Zaremba
po
konferencjach
zycla
się nie rozpoczęła jeszcze. Sytuacja taka
Sobota Dzielnica Górna Suwalska 1
spowodowała wystąpienie klasowych zw. w Łodzi wyjednał nam, że do uru.cho:
mienia
pomocy
brakuje
tylko
nalezyte)
5Xll G. Moskiewiczówna na t. "Bozaw. i organizacji P. P. S. do. w~adz
inicjatywy
ze
strony
Magistratu,
bowi~m
g.
7 w. gactwa Polski" z przezroczami.
o przyśpieszenie sprawy. DelegacI Plo.trg.7 w. Dzielnica Lewa Juljusza 28
kowa i Tomaszowa tow. tow. Szmldt pieniądze dla Tomaszowa są w Wo)eDzielnica Baluty.
I. K. Urbach na t. "Droga do SoKaźmierz i Nowak Roman na czele z wództwie zarezerwowane.
W
sobotę
dnia
5'go
b.
m.
o
godz.
Trzeba
obudzić
tych
panów
I
cjalizmu.
tow. posłem Zarembą udali się do Min.
7-ej
wie
cz.
w
lokalu
przy
ul.
AleksanJednocześnie
ze
sprawą
zapomóg
Okr. Kom. Zw. Zaw. NarutoPiątek
Pracy, przedstawiając we
właściwem
II-XII wicza 50, tow. K. Hartman na t.
świetle ciężką dolę bezrobotnych. Został w naturze tow. nasi poruszyli w rozmo- drowskiej 39, odbędzie się ogólne zebrag.6 W. "Historia czartyzmu".
przy tern złożony me~o.riał Magistra~,! wie z tow. Ziemięckim sprawę robotni- nie członków dzielnicy.
Sprawy
b.
ważne, przybycie oboków
zatrudnionych
przy
kanalizacji
w
g. 7 w. Dzielnica Prawa ul. Kopernika
w Piotrkowie,
wyrazaJący
gotowosc
45, tow. I. K. Urbach na t.
prowadzenia tej akcji i podający wszyst- Piotrkowie i c:r:ęściowo zatrudnionych wiązkowe.
Komitet.
(2, 3 dni ~ tygodniu). Sprawy te tow.
"Droga clą SocjalizJP\,l"
kie potrzebne dane.
Po wyjaśnieniu spraw w Departa- Ziemięcki przyjął do przychylnej wiaDzielnica "Elektrownia".
Uczelnia
Robotnicza.
mencie Opieki Społecznej, w Funduszu domości i obiecał się niemi zająć, . choDnia 16-go grudnia b. r. o g. 6-30
10
stycznia
1926
r. otwarta będzie
Bezrobocia i na dłuższej konferencji ciaż załatwienie ich napotyka na szereg w. odbędzie się .. Walne Zebranie" człon Uczelnia Robotnicza T. U. R. w zakrez tow. Ministrem Ziemięckim zostało przeszkód formalnych. Do spraw tych ków, w lokalu własnym przy ul. F abrycz- sie 6 klas.
ustalone, iż niema żadnych przeszkód powrócimy w następnym artykuliku.
nej 11. Sprawy bardzo ważne.
Jednocześnie organizuj~ się kurs ję
do zrealizowania sprawy w TomaszoPiotrkowiak.
"Wejście za okazaniem legitymacji zyków nowożytnych: niemiecki, francuwie, bowiem jest on już włączony do
partyjnej. Obecność towarzyszy obo- ski,angielski.
Opłata minimalna. Bezrobotni zwol"Ii ii iI
Ii. Ii i". hi" .. : i.: •. ' .. :: li ..... i.: u ....... hi. ••• i"
I .. :' 1"1.1:. ii'::': i .. ui:: uL' ... :::. i Li ... a.:.ft wiązująca.
Komitet.
nieni z wszelkich opłat.
Zapisy w sekretarjacie T. U. R.
Dzieinica Koziny-Żabieniec
Cóż
władze
Piotrkowska 83, w środy od 5-7 wiecz.
W niedzielę dnia 6-go b. m. o g. u łow. Moskiewiczówny.
Żądamy wyjaśnień od ' województwa.
lO-ej rano w lokalu przy ul. Letniej I.
Do najruchliwszych punktów w biegu, bez dania jakiegokolwiek sygnału, odbędzie się o~ólne zebranie członków
mieście należ~ róg Pio!r~owskiej i Głów- p~zejeżdża ~J:?ełniającego uciążliwy obc;>- i sympatyk6w P '. P. S.
w myśl uchwały Zarządu T. U. R.
Uprasza się o liczne'
punktualne zorganizow·ano wieczoruicc: l~dową w
nej. Tramwaje, dorozkl. auta, rowery, WIązek polICJanta. Zbroczonego krWią
a nawet przechodnie zatrzymują się i biedaka dwaj przechodzący socjaliści przybycie.
dzielnicy robotniczei, na Widzewie. W
Komitet.
czekają kilka chwil na możność prze- przenoszą na barkach do znajdującej się
wypełnionej po brzegi sali .. Widzewskiej
jazdu lub przejścia. Lampy oświetlają w pobliżu apteki Chądzyńskiego i telefo"
Dzielnica Lewa.
Manufaktury" w niedzielę. 29 listopada
o zmierzchu w wystarczający sposób to nują po pogotowie. Po kilku minutach
W sobotę, 5 grudnia r. b. o godz. rb., otworzył akademję wice przewodni~
miejsce. Policja spisuje przy jakimkol- wchodzi do apteki szofer owego auta 7 wiecz. punkt. w lokalu przy ul. Julju· czący TUR-a inż. Kuliczkowski i rzy.
wiek przekroczeniu przepisów ruchu na- i zebranemu tłumowi oświadcza, że au- sza 28 wygłosi odczyt tow. Urbach na t ,' żałobnych dźwiękach marszu Szopena
tychmiast protokul. A jednak... Panu tern kierował komisarz policji Razumski; "Droga do socjalizmu".
skreślił
świetlaną postać
Wielkiego
komisarzowi policji wszystko wolno, komisarz polecił szoferowi odsunąć si~
W sobotę, 12 grudnia r. b. zebranie iPiewcy Proletariatu leromskiego. N~wolno pędzić autem bez ostrzegawczego od kierownicy i chciał popisać się swą dyskusyjne.
st~pnie
wyjaśnił robotnikom zadama
sygnału, wolno przejechać przechodnia, brawurową jazdą przed niewiastą, która
Tow.
Uniw.
Rob. i konieczność zdoby,
tymbardziej podwładnego, a później po- mu towarzyszyła. Pan komisarz po procia wiedzy dla walki o lepsze Jutro. Nacieszać go omdlałego, że przecież cięższe szony do apteki, pocieszał omdlałego postępny mówca dr. Pik w nader ciekawym
bóle przechodził... Niebywała bezczel- licjanta, że przecież w gorszych opałach
i rzeczowym, gruntownie opracowanym
ność. Następnego dnia w gazetach ani już był, jednakże ten mu nie odpowiadał.
odczycie, wyjaśnił wpływ pracy zawoZarząd T. U. R. zawiadamia:
mru-mru ... cicho ... sza, bo komisarz, policji. Obecnie opowiadali sobie, że pan kornidowej na długotrwałość życia. Produk*"*
sarz był zlekka rozochocony, a inni zno5 grudnia r. b. odbędzie się kwesta cje artystyczne tow. Ejbuszycówny, ob.
*
wuż, że przypominają sobie marsowy i na rzecz "Pracy Ośwatowej" T. U. R. Frydmana i Chóru Robotniczego T.U.R.
We wtorek, 1 grudnia rb. o godz. ironiczny wyraz twarzy tego pana w dniu Obowiązkiem każdego członka T. U. R. pod kierownictwem p. Godowa stał! na
8 m. 15 W. przechodnie byli świadkami 1 Maja, gdy jest możność wykazania "od- jest zgłosić się z pomocą natychmiast do wysokości zadania. Nastrój na sah był
następującego wypadku, ścinająćego krew wagi" wobec poważnie i uroczyście ma- sekretarjatu T. U. R. Piotrkowska 83 nader poważny. Udzielanie tego rodzaw żyłach, a jednocześnie wzbudzającego szerujących rzesz robotniczych Łodzi.
ju strawy estetycznej dla mas ma wieldo 4XII soboty 10 wieczór.
silne oburzenie.
Prosimy władze o poinformowanie
znaczenie.
Należy powinszować
W połowie stycznia 1926 r. orga- kie
Pędzi auto Nr. 933. Przy rogu nas, jak zareagowały na postępek pana nizuje w Sali Filharmonji Akademję ku TUR-owi sukcesu i życzyć, aby jaknajGłównej i Piotrkowskiej, nie zwalniając Komisarza.
uczczeniu IOO-lecia śmierci księdza - ra- częściej urządzał wieczornice artystyczel:' •• , ........ " .. en .... ' •• er"'" 'n, ... ,,: ."",, ",n." " ••• , """.,,,,,
"r u ,,' d r"'''." .......... , ....... "'SI' 'D. dykała Staszica z udziałem tow. posła ne w dzielnicach robotniczych.
Uczestnik.
Czapińskiego.

w Piotrkowie i Tomaszowie Mazowieckim.
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Robotnicza Łódź godnie żegnała
wielkiego mistrza słowa, wychowawcę
narodu i swojego pisarza: Stefana Le"
romskie g o. Sala Filharmonji i galerje
przepełnione publicznością.
Czerwone
sztandary okryte krepą żałobną .
Rozpoczyna akademję marsz ża
łobny
Szopena, odegrany prześlicznie
przez trio na skrzypce, cello i fortepian .
T owo Dr. Kłuszyński, przewodniczący
T. U. R., otwiera akademję pełnem polotu przemówieniem: Umarł największy
pisarz Polski współczesnej i Europy,
którego serce przepełniała miłość do narodu i człowieka.
Społecznik najszlache tniejszych porywów, władca mowy, miał posłuch.
Budził sumienie narodu z gnuśności, do
zrywania oków niewoli. Wielkim i są
tylko czyny, bo życie bez czynu jest
nędzą i głupstwem, do tych wielkich
czynÓw prowad ził Żeromski pols k ich
socjalistów przez ogrom cierpienia. Tow.
Dr. Senator Kopc i ński powitany oklaskami świetnie przedstawił twórczość Że
romskiego, jako wychowawcy, przywódcy.
Sen o szpadzie, Bandos, Ludzie Bez~
domni, przecież to perły uczucia, które

Żeromskiego.

Olielki wiec inwalidów pracv.

przepełniały

serce wielkiego pisarza.
Nikt nie jest wstanie oddać tego wszystkiego, co Żeromski napisał. Należy
wczytać się w te księgi mądrości, żeby
zrozumieć kim był
leromski.
Cała
twórczość tego człowieka
towarzyszy
umiłowaniu sprawy. Wyzwolenie narodu
z niewoli, i ludzi z niewoli ekonomicznej
i duchowej, to przewodnia myśl, ' aż do
śmierci. Senator Stan. Posner w dłuższem.
bardzo głęboko ujętem przemówieniu,
mówił o życiu i czynach tego mocarza.
Urodził się w Kieleckiem, był synem dzierżawcy. Wcześn i e stracił rodziców o własnej sile szedł przez życie
z bardzo słabem zdrowiem Był to wielki samotnik, a z duszy jego i serca
jego płynęły lawy najszlachetniejszych
uczuć, które zapalały ludzi do czynu,
do poświęceń, do śmierci bohaterskiej.
Zostawił nam dorobek niepowszedni
40 tomów, napisanych najpięk niejszym
językiem. Zdumiewa orgam wiedzy Le- ł
romskiego, w każdym utworze, od najpierwszych początków.
leromskiego dzieła, to krynica
prawdy. nauki. Czytać należy tę spuści.
znę nie raz, ale kilka razy, żeby zrozu-

Onegdaj Związek Inwalidów Pracy
cło sali majstrów fabrycznych
publiczny wie.c, poświęcony sprawom
ubezpieczenia od ni eszcz ęśliwych wypadków i od inwalidztwa na skutek
starości, na który przybył specjalnie poseł tow. Tadeusz Reger, przewodniczący
sejmowo komisji ochrony pracy.
Wiec zagaił p. Warsztacki, który
podkreślił doniosłe znaczenie zbiorowych
obrad, zreasumował dotychczasowe wyniki walki o polepszenie bytu inwalidów
i wyraził nadzieję, iż kontakt i współ
praca z posłami robotniczymi przez
obecne wspólne obrady przyni osą pozytywne r ezultaty i, że warunki e gzy stencji
inwalidów ulegną zwrotowi ku lepszemu.
Po chwili ukazał się na t rybunie
poseł t. Reger, witany przez zgromadzoną
licznie publiczność długo niemilknącemi
i oklaskami.
Na wstępie mówca stwierdził, iż
ciężkie położenie materjalne i prawne
inwalidów jest mu znane, leży mu blisko

zwołał

serca i większą też część swej pracy
parlamentarnej poświęcił temu zagadnieniu jeszcze w Sejmie austryjackim
w 1907 i 191\ r· wbrew woli rządzącej
arystokracji rolnej i potentatom rolnym
przeforsował korzystne dla klasy pracu:
jącej punkty w ustawie, zabezpi~czając~J
od inwalidztwa. współpracował I orgaOl~
zował Kasy Brackie górnicze, oraz w
Kasach Chorych na Śląsku Cieszyńskim:
\ Rzucił szkic historyczny na początkI
rozwoju idei ubezpieczeń społecznych
i wciąż piętrzące się trudności racjonalnego rozwiązania tego problemu. l w
obecnym -Sejmie walk a i wysiłki posłów
robotniczych są liczne, rozbij~ne pr.zez
zdecydowanie wrogie stanowisko. WIęk
szości k apitalistycznej, jednakowoz udało
się przeprowadzić reorganizację systemu
ubezpieczenia, ulepszono i wprowadzono
w miejsce niedogodnej rosyjskiej ustawy
z 1903 r. ze znacznemi zmianami ustaw«e
obowiązującą ' na terenie Małopolski.
(Dok. nast .)
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przymuSQwem ubezpieczeniu na wypadek chQJ.",oby podaje do ogólnej wiadomości~ ze' na' pOkrycie"'
należnych Kasie Chorych , skłacł'ek członkowskich, o,dbędą się publiczne licytacje ruchomości, zajętych u niżej wyszczegól~ionych dłużników:

:z mocy art. 53 ustawy z dnia 19 maja ;;,)l) 20 roku

'0

Dnia 14 grudnia 1925 roku o godzinie lO-ej rano.
1. w firmie Leopold Busse, Aleksandrowska 25: 2 bufety, lustro wiszące.
2~ Burgermana 1., ul. Podrzeczna 27: meble.
3. Berke Simha, ul. Podrzeczna 15: meble.
4. ' Rosenbisa Jankla, ul. Drewnowska 16: meble.
5. Popowskiej Heleny, ul. Zachodnia 15: meble.
6. Nirenberga A., ul. Aleksandrowska 19: meble, kapy pluszowe.
7. Hafta Z. M., ul. Nowomiejska 18: garderoba. '
8. Bidermana i Krakowskiego, ul. Rajtera 30: 320 m. towaru',granatowego.
9. Goldberga B., ul. Drewnowska 8: meble, waga, pompa, bańki.
10. Majranca N. D., ul. Konstantynowska 49: meble.
11. Goldy Markusa, ul. Szkolna 16: kredens pokojowy.
12. Wiązowskiego A., ul. Szkolna 9: kasa ogniotrwała, sztanca ręczna.
13. Feingolda Leona, ul. Szkolna 12: kredens pokojowy.
14. Kaca Jakóba, ul. Konstantynowska 3: meble.
15. Stankiewicza J., ul. Konstantynowska 33:, maszyna szteperska

Dnia 15 grudnia 1925 roku od godz. lO-ej do 4-ej pp.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
l

L

12.
13.
14.

Dunkelmana N., ul. Zawadzka 20: kredens kuchenny.
Joskowicza J. M., ul. Pańska 15: meble.
Fiszera Jakóba, ul. Zawadzka 9: meble.
Cymermana J., ul. Gdańska 9: 8 rowerów. '
Goldberga, ul. Al. I maja 16: meble.
firmie Stow. Jubilerów i Zegarmistrzów, ul. Zawadzka 4: meble.
Szpidla Jana, ul. Piotrkowska 21: 130 mtr. flaneli.
Silbermana Moszka, ul. N. Cegielniana 37: meble.
Opoczyńskiego Arona, ul. N. Cegielniana 42: kredens biały.
w firmie Wassercug S., ul. N. Cegi~lniana 18, zegar stojący.
Hochenberga M., ul. N. Cegielniana 18: zegar stojący.
Kalmanowicza Sz., ul. Cegielniana 25: meble.
w firmie J. ~uks i S-ka. ul. Zachódnia 31: urządzenie biurowe.
GriinfeldJl, ul. Gdańska 35: meble.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

11.
12.
13.
14.
15.
1 6.
ł 7.

Berlińskiego M., ul. Zgierska 34: 30 szt. desek.
Aptekarza Wolfa, ul. Dolna '2 meble.
w firmie Ader t Majerczyk, ul. Lutomierska 5: meble~
Gerszona At:ji, ul. Zgierska 8: meble.
w firmie Krajćer J. i M. Rozensztein, ul. Mickiewicza 7: meble.
Kapelusza E., ul. Wolborska 7: meble.
Wincygiera S., ul. Zgierska 49: 2 szafy.
Taube Szmule, ul. Aleksandryjska 8: mebl~.
Fajna 1." ul. Nowomiejska 20: meble.
Działowskiego M., ul. Mowomiejska 6: meble.
w firmie F olke lźrael, ul. Północnej 4: 20 ·pat koszul ,i kalasonów.
Michlewskiego M., ul. Zgierska 102: meble.

Dnia 18 grudnia 1925 roku od godz. lO-ej do 4-ej pp ..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

10.
11.
l 2.
13.
14.

Feldona H., ul. Pomorska 91: meble.
Jakubowicza N., ul. Pomorska 14: tremo (lustro).
WoIfowicza Sz., ul. Pomorska 8: 54 pary pantofli.
Hechta J. B., ul. Pomorska 15: meble.
Kulisz E., ul. Pomorska 26: 2 maszyny introligatorskie.
Niechcicki M., ul. Pomorska 19: meble.
Sznurman A., Pomorska 5: meble, maszyna do szycia.
Joffego, ul. Pomorska 7: meble.
Aliperta N., ul. Wschodnia 40: 1 maszyna do krajania.
Zytnickiego A., ul. N.~Targowa 4: pianino.
Berman 1., ul. Wschodnia 54: meble.
Gelurbina Sz., ul. Piotrkowska 18: meble.
w firmie Herszkowicz i Lisnowski, ul. Piotrkowska 24:
biurowe.
Joskowicza, ul. Piotrkowska 22: bufet sklepowy,!

urządzenie

Dnia 21 grudnia 1925 r0!cu , od godz. lO-ej do 4-ej pp.
1. Adelfanga J., ul. Piotrkowska 142: meble.

Krauzego A., ul. Karola 7, 5 piecy kąpielowych.
Landaua Dawida, ul. Kościuszki 69: maszyna do pisania.
Fuksa M, ul. Lipowa 45: biurko, kasa ogniotrwała.
w firmie Pryw~n i Finkiel, ul. Zielona 8: 2 szt. towaru velour.
w firmie Stetka i S-ka, ul. Zakątna 84: 180 mtr. watoliny.
Dincza P. J .• ul Nowo-Radomska 17: piła , taśmowa.
Machnika M.. ul. Gdańska 96: meble, biurko.
w firmie Openheim i Adler, ul. Zachodnia 70: warsztaty angielskie,
biurko.
Webera A., ul. Pańska 46: meble, biurko.
Frenkla E. ul. Al. Kościuszki 10: maszyny. stoły, biurka.
Janeczka, ul. Pańska 49: meble gramofon.
w firmie Nowiński i S-ka, ul. Kopernika 53: urządzenie biurowe, wóz.
Kaufmana Henryka, ul. W ólczańska 98: meble.

D~ia 17 grudnia 1925 roku od godz. lO-ej do 4-ej pp.
w firmie Prześnicki Ch., ul. Marysińska 4: meble, 2 maszyny do szycia.
Goldfajna M., ul. Wschodnia 1-1: kredens, 2 maszyny.
Hochmana S. K., ul. Mickiewicza 3: meble.
Goldmana W., ul. Wschodnia 18: ~eble.
Benkla Sz., ul. Aleksandryjska 22: meble.

1.
2.
3.
4.
5.

10.

8.

Dnia 16 grudnia 1925 roku od godz. lO-ej do 4-ej pp.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6.
7.
6.
r 9.

2. Frenkla Ch., ul. Piotrkowska 207: meble.
3. w firmie Przesmycki, Pacer i S-ka, ul. Piotrkowska 2 3:
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

urządzenie

biurowe, meble, kasa ogniotrwała.
w firmie B-cia Wojdysławscy, Piotrkowska 218: warsztaty angielskie.
Dąba Chila: ul. Mazurska 22 35.000 cegieł.
Kurasińskiego St., ul. Napiórkowskiego 7: meble.
Steina Heronima, ul. Senatorska 2: 1 maszyna "gryzarka Ił •
Frogiela Chila, ul. Nawrot I: meble.
Gruszczyńskiego K., ul. Nawrot 54: meble.
Kusińskiego Franc., ul. Kilińskiego 104: kontuar.

Dnia 22 grudnia 1925 roku rod godz. lO-ej do 4 pp.
Makowskiego W olfa, ul. Kilińskiego 48: meble.
Bergera Ignacego, ul. Kilińskiego 44: kredens.
Wiśniewskiego Jakóba, ul. Targowa 24: meble.
Sal0mona K., ul. Sienkiewicza 4: kredens.
Manickiego A., ul. Targowa II: mebl,e.
Bemdta H., ul Tnr,g owa 17: Tokarnia i piła.
Litmanowicza M., Piotrkowska 31: meble.
8. Wekslera SZ't ul. Piotrkowsk'a 32: meble.
9. Bermana M., ul. Kilińskiego 42: meble.
10. Steina L., ul. Narutowicza 44: toaletka.
II. Goldberga 1., ul. Piotrkowska 60: maszyna do szycia.
12. Grabowieckiego R., ul. Piotrkowska 59: 8 kufrów.
13. Szyppera R., ul. Piotrkowska 79: maszyna drukarska.

1.

2.
3.
, 4.
5.
6,
7.

Ruchomości obejrzeć można w dniu licytacji od godz. 1.0 rano, spis zaś takowych codziennie ·od 9~ej do l-ej p. p. w Wydziale Egzekucyjnym
Kasy Chorych ul. Wólczańska Nr. 225.

KASA CHORYCH m.
Ujdź

CUKIERNIA

JANA H 'UTNII\A
w

ŁODZ,

UL. ZGIEESKA 24

POLECA WIELKI WYBÓR CZEKOLADY.
CUKRÓW i CIAST WŁASNEJ WYTWÓRNI.

FIRM

EGZYSTUJE OD 1908 ROKU. ,

(-) F. KALUZyŃSKI

(-) SZUSTER
p. o. Dyrektor

w grudniu 1925 r.

ŁODZI.

Przewodniczący Zarządu

Wypełnij
swój obowi'ązek

Towarzyszu I
Odrzuć zniechęcenie

agituj ,zawsze

j wszędzie
i

precz!
usilnie

St. nowokowskiego Zgimka nr. H
/

P oleca -.

WódKi, liKier:y krajowe i zagraniczne w
róin:ych. gałunKach oraz spir:ytu •.

pozyskaj nowych członków
partji i nowych abonentów ' UWAGA:
.
"Ł~dzianina" !

'U WAGA: Dla udogodnienia szanownym konsumentom z dniem 17.X r. b
została otwarta filja mej cukierni przy ul. Zgi'erskiej
róg Bałuckiego Rynku w domu W-nego p. Krafta.
Przy cukierni dwa gościnne pokoje i sala bilardowa. Nasza wspólna, wielka Sprawa

żąda

Stowa~zyszeniom

i wszelkiego rodza u in
stytuCJom społeczI?ym przy RABAT'
zakupie......
'
..

tego

od Ciebie l

(:en7 ogloszeń: Miejacowe: Drobne: za wyraz S groszy (najmniej 50 groszy). Dla poszukujących pracy i :::;:bionych dokumentach za wyraz 1 grosz. Zw:yczajne; Za I milimen
Ceny ogłozseil nalety rozumieć . jednołamowy ID Ifro8zy (str. 8 łam.). komunikaty. nekroloci i w tekście przed króniką po · ,25 groszy (strona .ot łamowa) , Zamiejscowe " 50 procent i zagraniczne
za wIersz wysokości milimetra
o 100 procent droie;. =======================
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