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W stajence, w jaskini urodził się w Państwie Bożem na ziemi. Tworzą
Chrystus znękanej Ludzkości, a znak gminy chrześcjańskie. w których niekrzyża, znak c~erpienia. miłości, po- ma bogatych j biednych, możnych
święćenia i śmierci ofiarnej stał się i uciskanych, w których wszyscy są
s?",m~olem Królestwa Bożega - na równi prawem i nędzą żebraczą.
ziemi.
Cztery całe wieki wiary w króLud wierzył, iż stanie się Jego lestwo boże na ziemi. cztery wieki
wola na ziemi, iż poezja wieszczenia radości, JZ wroCI Ten, co zmartwychstanie się Zyciem,
wstał i powoła swe sługi do swego
Bożego
l
j
.. Tysiąc lat żyć będziecie młodzi tronu.
,Redakcja i Adminisiracja
u stóp Pana, a śpiew i radość wieczna
Po tych czterech wiekach Króskładają Prenumeratorom i PrzyjacIOłom "Łodzianina"
będzie waszym trudem jedynym. Zy- lestwo Boże zostało z ziemi wynieąione
I
WIC się będziecie do syta, a nie ponad obłoki. Rzekł bowiem ludowi
życzenia
Wesołych Świąt!
zbraknie wam wina - młodzi mężo~ święty Augustyn:
wie i młode dziewice".
-- "Królestwo Jego nie z tego
.., W -słońcu promiennem latorośl jest świata".
winna w niezmierne urośnie drzewo
Zginęły piękne sny Ireneuszowe.
lo
tysiącu
konarach.
A
każdy
konar
zginęła
wiara, iż głodni będą nakar.
., mieć będzie tysiąc gałęzi, a każda mieni. Wiara chrześcijańska, wiara
gałąż tysiąc kiści gron winnych, a ludu, stała się religją państwa, a tego
każde grono tysiąc tonn wina".
państwa cesarz stał się głową Kościoła .
.. Tysiąc lat żyć będziecie bez
Ludowi pozostało cierpienie i1mętrwogi w sadach kwieciem uróżowio- ka i przez długie wieki znowu wynych, a owoców wam nie zbraknie czekiwanie i nadzieja. Miejsce apow Królewstwie Bożem. na .zi~~i",
stołów zajęli mędrkowie, a wiara
.. A gdy lat tysIąc mmle, On I Chrystusowa stała się podporą miecza
znowu przyjdzie i znowu was powoła w dłoniach. z których wypadł krzyż.
Wielki Kościół Chrystowy rozpadł
Dobrze się działo możnym tego rząt ludzkich władało Jeno UCzUCie na lat tysiąc żywota w radości".
" T ak się odmładzać będzie w się na kościołów wiele, a każdy o~
świata w on czas, gdy maluczcy, biedni, Wyczekiwania.
głodni, łachmanami, okryci, wytężali
• "Przyjdzie. przyjdzie zbawca i cud każde lat tysiąc Lud w Kró)ewstwie brządek wiedzie lud do swego Boga.
Bożem na ziemi".
Kapłani w konfesjonałach słuchają
wzrok ku W schodowi, gdzie Gwiazda się stanie i powstaniemy do życia".
"Wierzcie w chiljastyczne Pań- lat 1925 tych samych grzechów
.. Z kraju dobrych, z kraju Esseń~
Betlehemu świeciła nadzieją, jż tam
u \Vd~.z:e
jest..v i4 CbllWt;y, 3Wiat tę f\ie zmiet.ił}
czykoW" czekamy promiem s~ori.ca .
rodZI SIę ZbaWIeme.
byście go posiedli" •
Tylko nowa wyrosła Poezja, tylDobrze się działo tym, co za~
" Wstaje cud, idzie Zbawca, P:m zstąpił na ziemię i między ko nowa się narodziła Nadzieja.
garnęli w swe posiadanie każdy kęs lud powstanie i zakwitną róże i sady".
Bóg się rodzi. Moc truchleje _ _
Cudne, przemożne marzenie oży tłumy. których własnością stały się
ziemi i wszelki majątek i władzę nad
dziwy
i
sny
wyczarowane
poezją
W
wIerzącym Ludzie zakwitł
miljonami, ktorym pozostała do życia wiało zwiędłe oblicza i łuną wiary
wieszczeń
Ireneusza.
Socjalizm.
tylko Nadzieja. Ku końcowi się miało karmiło żyjące trupy miljunów - miMarzenie o państwie tysiącletniem
Z waliły się trony. męzme)e Lud._
Ijonów starożytnemu światu - w staro greckim, tężeje Praca.
Bóg się rodzi-moc truchleje - - (chiljastycznem, Słońce możnych zasnuwało się
języku chiljoj znaczy tysiąc) w rzeBóg się rodzi, rodzi się Wolny"... i ginie zło u tronu Boga,
chmurami, światło gasło, rodziła się
czywistość się oblekło.
Lud.
j ginie złość na wieki,
trwoga. Z głębin niedoli bezmiernej
Pierwsi chrześcjanie przez wieków
do niebios wiedzie droga
starożytnego proletarjatu nie wyrastał
głodnych, ślepców, kaleki".
cztery od Narodzenia Chrystusa żyją
bunt twórczy, duszami słabych zwie~ l
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Wa,lczy,ć
Przemówienie
Doświadczenia drożyźniane.

Wysoki Sejmie, Komisja do walki
z drożyzną zmartwychwstała. Jest to znak
czasu. Kiedy s~ładam przed. ~ysok~
Izbą sl?rawozdame z prac~ KO~ISJ~ walkI
z drozy~ną, m~szę ~atrzyma~ ~Ię. nad
pewneml za~admczem~ c~chaml zJa~lsk~.
Sprawa drozyzny musI Się narzucac SeJmowi swoją wa?ą· Rujnu)ąca s~ruktu~ę
gospodarczą Panstwa, ZWiększająca Się
z dnia na dzień drożyzna wytwarza sy-

tu~c)ę niepewnośei, nieokreś~onej p~zyszłoscl dla całego społeczenstwa l dla
Państwa. Sejm musi zająć w tej sprawie
stanowisko jasne, Rząd musi przedsię-

wziąć s~~reg kroków, które. mu~zą d~prowadzlc do rezultatu, bOWiem maczeJ,
wszelkie poczynania obrócą się w niwecz_
Drożyzna

w dwuch formach.

Kraj nasz posiada wielkie i wszechstronne doświadczenie w dziedzinie tych
zjawisk. Bez zbytniego więc. wyjaśnienia
możemy przystąpić do definicji. Znamy
dwie różne formy droźyzny - drożyznę
realną drożyżnę w złocie i drożyznę
względną, nominalną, drożyznę w powszechnym znaku obiegowym. Cały okres pa owania marki papierowej był
okresem drożyzny nominalnej. Stoi nam
przed oczyma ze wszystkiemi skutkami,

posła

I
l

z
tow. Zaremby z dnia 17 b. m.

ze wszystkimi przejawami ten okres, gdy
wskaźnik cen nominalnych piął się' po
drabinie tygodniowych obliczeń staty'
stycznych z zawrotną szybkością. Ceny
wyrażone w markach rosły z dnia na
dzień, ceny zaś złote, ceny wyrażone w
realnej wartości ledwo tylko dobiegały
pozio,nu równi złotej. A każdy ruch w
kierunku równi złota był dla społeczeń
stwa bolesnym pchnięciem sztyletu, 0twiel'ał przed niem otchłań bezdenną
nędzy i cierpienia. Dysproporcja po mię·
dzy zarobkiem, a ceną towarów niezbę
dnych do życia rosła z każdym dniem
i zarówno ludność miast, jak i wsi stawała wobec coraz to bardziej pogłębia
jącej się nędzy. Natomiast w życiu gospodarczem panowanie drożyzny nominalnej zaznaczało się sprzyjaniem wywo'
zowi i utrudnianiem przywozu.

I

Kiedy stabilizowano markę i wprowadzono walutę złotą, wówczas zaczęło
się u nas kształtowanie drożyzny realnej.
W ciągu tego czasu stopniowo wzrastając. dtożyzna realna na przednówku, przy
wskaźniku złotego 100, dobiegła do 150
Rezultatem tego, jak każdego zwiększenia
się drożyzny realnej, musiało być zwięk
szenie się przywozu i utrudnienie eksportu.
Skutkiem państwowym tego była bierność
bilansu handlowego i płatniczego, a zatem kryzys gospodarczy z całym kom-

pleksem klęsk, odbijających się na życiu niu, nie dościgają jednak spadku waluty.
całej ludności.
Jeśli chcielibyśmy dać Oto mamy cyfry. Wskażnik cen nomipolityczną nazwę tym dwu formom dro- nalnych na koniec pażdziernika wynosił
żyzny, moglibyśmy stwierdzić, iż drożyz)1a 122, na koniec listopada 128, na pierwszy
nominalna obaliła rząd Witosa· Korfante- tydzień grudnia 142 i na drugi tydzień
go, a drożyzna realna obaliła rząd p. grudnia 152,8. W tym samym okresie
Grabskiego.
czasu na te same daty wskaźnik realnych
Od sierpnia wchodzimy znów w o- cen spadał i wahał się w sposób bardzo
kres drożyzny nominalnej. Rozpoczyna': znaczny. Na koniec października 106,
my ten dziki wyścig za cieniem złota. na koniec listopada 96, na początek
Wskaźnik złotego zwiększa się, rośnie grudnia 85, w połowie grudnia 87.
prawie równomiernie wskażnik drożyzny
Zwróćcie Panowie uwagę na te trzy
i co najciekawsze - spada realny wskaź' kolumny cyfr, mówią one jasno o doli
nik cen.
i niedoli wszystkich warstw społeczeństwa.
Oto parę cyfr, które uwypuklą, jak Spadek wyrażony w pierwszej kolumnie,
ten pościg wzajemny nie może dać żad spadek złotego i w drugiej podniesienie
nych rezultatów, jak nawet wysiłek usta- się cen, to odbija się przedewszystkiem
lenia cen złotych. cen realnych jest stale na warstwach pracujących i na Państwie.
spychany w nurt chaosu drożyźnianego Ten spadek cen wywołuje przedewszyprzez skoki drożyzny. Weźmy wskaźnik stkiem ciągły wzrost dysproporcji, jaka
złotego. Wzrastał on w estatnim czasie istnieje między siłą nabywczą warstw
w sposób następujący: Ostatni tydzień pracujących, a ceną artykułów, ich zdolpażdziernika dał nam wskaźnik 115,4, ność konsumcyjna m,leje, ich jakakolostatni tydzień listopada 133,8 pierwszy wiek możność rozwoju zupełnie zanika.
tydzień grudnia 166,9 a ten tydzipń, który Nędza i pauperyzacja powiększają się z
upłynął od 7 do 12 dał nam 174,9.
dniem każdym. To samo t. Państwem.
Panie pośle Wiślicki! W analogiczny
sposób reaguje i gospodarka państwowa.
Ceny.
T o jest wyraz spadku waluty. Czy
Drożyzna zjada budźet.
jednak w tym samym stopniu idą ceny?
Jeżeli chodzi o ceny -nominalne, o ceny
Dochody państwowe stają się niew złotych, rosną one w tym samym stop- realne, dochody państwowe wyrażone w
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twierdzę, ludność wiejska, jak i miejska,

złotych stają się kompletnie fikcją. Każdy

nasz wysiłek, zdążający do uregulowania pracująca i utrzymująca się ze swojej
budżetu, musi zawisnąć w powietrzu. pracy, a niemogąca pokryć swoich zapoNiepewność gospodarki państwowej jest tnebowań i zabezpieczyć swojej przyzupełnie jasna. bo przecież pieniądzem szłości kalkulacjami dnlarowemi, ta ludwarstw pracująćych jest złoty.
Pan nośc musi wymagać realnej walki z droWiślicki, bałwochwalczy wyznawca dola- ży;mą. I jeżeli dla p. Wiślickiego jest
rów , z punktu widzenia swego interesu to frazesem, to dla ludności pracującej
klasowego zresztą, podaje w wątpliwość miast i wsi jest to rzeczą największej
tę konstrukcję teoryczną drożyzny. Ta wagi i największego znaczenia codzien~
wiara w dolara dyktuje mu sformułowaną nego. (P. Wiślicki: Dla mnie też, zgaprzy pomocy usłużnych ekonomistów dzamy się).
całą teorję odkupu, pokrycia w dolarach,
i bardzo boleśnie przez społeczeństwo Projekt ustawy, która ma pohamować drożyznę.
odczuwaną praktykę kalkulacji w dolarach. To jest sposób warstw posiadają
Przyjmijmy pod uwagę, że wyliczecych dla uratowania swego stanu posia- nia statystyczne wskazują 13,75°/0 wzrostu
dania . To jest wasz sposób, stosowany drożyzny w pierwszej połowie grudnia
stale, ale zwróćcie panowie uwagę, iż w porównaniu z pierwszą polową listo~
nawet przy waszych wysiłkach i stara- pada.
Sejm stabilizował dziś mnożną
niach w tej chwili nie osiągnęliście równi grudniową, na trzy miesiące stabilizował
złotej.
Jak wskazałem ta równia jest płace, ale nikt się łudzi, że to będzie
~iągle powyżej.
Wskaźnik bowiem cen realne, jeżeli ' tej drożyzny nie zmniejszy~
realnych wynosi 106. 95,85 i 87. To są my i jeżeli przynajmniej ni.e powstrzycyfry ilustrujące fakt, iż nawet wysiłek mamy jej dalszego wzrostu : Wszystkie
klas posiadających w tej chwili nie , daje nasze szczytne dążenia do równowagi
rezultatu, Ale wierzę, że uniwersalna budżetowej, najgłębsze- i najlf,ndziej roteorja pokrycia i praktyka kalkulacji do-o zumne pomysły uzdrowienia stosunków
larowej w końc~ podniesie poziom cen gospodarczych będą rozszarpane w str;zę
realnych do równi złotej, nawet podniesie py, jeżeli tej klęsce nie położymy kresu.
ponad równię, wepchnie na ten trapez, Rząd to zrozumiał i przyszedł z proj,ekale wtedy dysproporcja między zdolnościa tem ustawy, którą dzisiaj będzie Sejm
konsurńcyjną człowieka pracy a cenami przyjmował.
Gdybym mówił nieskrępo
realne mi i nominalnemi będzie tak wiel- wany stanowiskiem Komisji, musiałbym
ka, że rezultatem może być tylko maso- zgłosić cały szereg daleko idących zawy ruch, 'masomy ruch rozpaczy, którego strzeżeń i daleko idących poprawek do
nikt o jego przyszłości mówić nie może. tej ustawy. W tym jednak charakterze,
Jeżeli zaś doświadczenia z J923 r., a w którą występuję, niech mi wolno bę
przedewszystkiem dni listopadowe, które dzie stwierdzić, że ustawa ta nie będzie
były ok,!:esem najwyższego napięcia dro- przyjęta przez wszystkie stronnictwa kożyzny nominalnej, a zarazem chęci prze- alicji jednakowem sercem, lecz przez
skoczenia od nominalnej drożyżny ' do warstwy pracujące miast i wsi jest witarealnei, nie nauczyły panów, to boleje . na, jako narzędzie, które w rękach Rządu
Ale dzisiai iesteśmy w tern położeniu, że może dać bardzo poważne rezultaty , jest
mogę sądzić, iż większość stronnictw w witana jako zapdwiedź, że przeciwko intym Sejmie jest nauczona doświadczeniem dywidualnemu traktowaniu interesów pań
i sądząc po ustawie, przedłużonej przez stwowych, przeciwko wywyższaniu inteRząd, pra!2'nie położyć kres temu stanowi
resów jednostki nad Państwo, będzie
rzeczy. Twierdzę, że stoimy u progu wytoczona walka. Podkreślam tu rąw
tego samego okresu, jaki przeżyliśmy w nież, że z tą chwilą, kiedy my, jako Sejm,
okresie marki papierowej ze wszystkiemi, o-ddamy tę ustawę w ręce Rządu, odpo...
konsekwencjami, z których wspomnę wiedzialność spadnie całkowicie na Rząd.
tylko jedną, bowiem często ludność wiejCzy on podoła, czy on tern narzę
ską chcą wyodrębnić, ' jak gdyby od dziem będzie walczył i zwycięży, odpoludności pracującej miat. Często buduje wiedzieć na to pytanie znaczy to samo,
się teorje o sprzeczności interesów w tej
co odpowiedzieć, czy Rząd ten będzie
dziedzinie pomiędzy namI. W istocie istniał?
.
jednak jest inaczej . W tym samym
Zwracam panom uwagę, że popra~ki
stopniu zjawiska te są bolesne dla lud- mniejszości zostały wycofane z wyjątkiem
ności wiejskiej jak i mieiskiej. Gdy w
poprawki pos. Wiślickiego, który ma ten
1914 r. cena zelówek wyr3żała się W' po- orzy wilei w Seimie, że t;,>oora"Vk.i .swoje
staci 22 kg. żyta ~ w październiku 1923
indywidualnie będzie podtriYmy·w al,
'
vi 70 kg. żyta, a było to rozpięcie, które ...... 2.... ! .... _.... Sd.. 1: 1...... S............ s................ __ ..........................'.. ~ ...... J........ ..
wywołało największe wrzenie naszej .wsi, .
tOW.
i dawało w rezultacie nędzę najszerszvch
mas wiejskich. A teraz patrzmy - idzie
Jak donoszą z A~co, zwłoki tow.
znowu ta powrotna fala . Kiedy w styczniu senatora Franciszka Ksawerego Praussa
bieżącego roku spadła cena, wyrażona w ' zostały tam 16 grudnia spalone w miej~
życie do 26 kg. żyta za zelówkę, w scowem krematorju,m. Popioły zma'r sierpniu już wynosiła 44,7 kg. Idzie ta łego zostaną przewiezione do Warszawy.
s.am.a fala drożyzny na wieś i zarówno,

r.
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Praussa!

Dwie odezwy.
W dziennikach z dnia 13 b. m. ukasię odezwa łódzka, zatytułowana:
,; Precz od Polski z brudn~mi rękoma",
a skierowana »do byłych wojskowych
armji Polskiej".
Odez""a ta zawiera szereg pięknie
brzmiących, ale pustych frazesów, trochę nieścisłości i nieco śmiesznych haseł.
Odezwa ta podpisana jest przez II
różnych organizacji, grupujących nietylko
b. w,ojskowych Armji Polskiej lub b.
formacji ochotniczych polskich, lecz wogóle b. wojskowych, którzy - zdaniem
autorów odezwy - "Bez zewu przyszli,
wykonali czyn żołnierski i salutując Niepodległą Ojczyznę - odeszli".
Jak to bardzo pięknie powiedziane,
ale autorzy odezwy zapomnieli w tern
poetyckiem uniesieniu, że wśród "byłych
wojskowych", do których skierowana
jest odezwa są też ludzie, mający "brud~
ne ręce" i że poza "byłymi wojskowymi"
są całe szeregi ludzi, mających czyste
zała

ręce!

Kto sądzi. że do walki z brudnemi
b . wojskowi, ten
osłabia bowiem
front wszystkich ludzi uczciwych, walczących z "brudnemi rękoma" i zgóry
rozgrzesza wszystkich wojskowych'.
Ale autorzy odezwy wysuwają "pozytywne" wnioski : "Przeniknąć musimy
wszystkie tkanki organizmu państwowego, gdyż jesteśmy wsaędzie".
Co to ma znaczyć? Prawdopodobi sami autorowie nie byliby w stanie dać
na to pytanie odpowiedzi, "Jesteśmy
wszędzie" wołają, ale ... "przeniknąć musimy wszystkie tknanki organizmu państwowego". Więc cóż, u licha! Albo
,:jesteście wszędzie" , albo dopiero musicie "przenikać". A jak ma wyglądać to
"przenikanie" - nieWiadomo.
Dobrze, że organizacje b. wojsko~
wych żądają wszędzie "czystych . rąk
i czystych serc", ale to obowiązuje także
b. wojskqwych. bo. hasło "czystych rąk"
nie Jest wynalazktem ' ,;Komisji Międzyzwiązkowej byłych wojskowych" w Łodzi, lecz jest hasłem wszystkich Judzi
uczciwych!
'
Nie 'pisałbym na ten temat, gdyby
nie ostatni ustęp tej odezwy, który~ "Zapisujcie się do swoich związków, a związki łączcie w jedność komendy: Wszyscy
do szeregu 'do bezlitosnej walki ze sprzedawczvkatni i zdraicami Ojczyzny".
Byłoby ' lepiej . . gdyby aUi-Qrzy dla
priykładu wymienili naz·wiska kilku s-przedąwczYkó'W i ~dr~jców Ojczyzny".
Byłoby lepiej. gdyby autorzy dla
dla przykładu wymienili nazwiska kilku
sprzedawcżyków ~ i zdł'ajców Ojczyzny.
Wszak w prasie naszej piętnujemy' ciągle ludzi, ząsługujących na miano sprzedawczyków . i ' idrajców Ojczvzny. Zna~
lezienie wielu, bardzo wielu ' ludzi z
rękoma powołani są
popełnia wielki błąd,

"brudnemi rękoma" me sprawiłoby autorom kłopotu.
Dlaczego tego nie uczynili?
Dlaczego schowali się za nic nie
dające frazesy! Dlaczego nie wystąpili
po męsku: "szerzy się, zło, złodziejstwa
etc., tacy a tacy złodzieje i szkodnicy
zostali ujawnieni, a nie ukarani. wobec
tego żądamy" i t. d. - to miałoby sens.
Ponieważ tego niema, więc albo
odezwę tę napisano "bo tak wypadało",
albo wogóle te wspólne wystąpienia inicjuje ktoś w zupełnie innych celach.
. Do klubów sejmowych nadesłano
nową odezwę: "W imię praworządności",
która zawiera wiele frazesów o "honorze
Polaka", "o sumieniu", o armji, jako
"Świ~tości" (przez duże Ś), o "jasnych ,
uczciwych czynach autorów"
którzy
twierdzą o sobie, że imię ich, to - "mil.
jon" i t. i t. p.
.
Podpisali tę odezwę pp, Swięcicki
w imieniu Powstańców 1863 r., gen.
Dowbor-Muśnicki w imieniu "związku
Dowborczyków" i "Powsta 'ńców: iWojaków Ziem' Zachodnich ", gen. Latollr.
preze,S Zw, emerytów Wojsk Polsko i
Sierociński prezes "Związ. emerytów
Woisk Polsk. i Sierociński-prezes .,Zw.
Hallerczyków".
Odezwę tę złożyli ~i
panowie p. Marszałkowi Sejmu, 'poczem
wydrukowali ją i rozesłali.
Obok jednak tej odezwy, wydrtikowali ci panowie odezwę z drugiej połowy listopada r. b. (znaną już), a podpisaną nietylko przez związki Dowborczy~
ków, Hallerczyków, inwalidów, oficerów
i podoficerów rezerwy, byłych .wojsko·
wych etc. etc. - to jest ty~h, z któremi
wspólnie Zwiazek Legjonistów i P. O.
W. podpisały omówioną na początku
odezwę p. t. ,.Precz od Polski z brudnemi rękami" , ale także przez repł'ezen~
tantów "Organizacji Monarchistycznej",
"Komenda.ntów" i przedstawicieli "Pogotowia Narodoweg,o" i t. p. organiżacji
i związeczk6w faszystowskich.
Widzimy tu zgrabną tobotę· Łódź
- jest centrum robotniczem, więc do
podpisywania odezw dobiera się organizacje, w innych miejscowościach przez nich
wyklinane, jak Zw. Legjonistów i P.O.W. ,
natomiast :w Poznańskiem j I)a PQmorzu
zamiast Zw. Legjonistów i P. O. W.
zbiera się podpisy organizacji monarchi~
stycznej i faszystowskich. .
W ten sposób usiluje się wytworzyć
jakaś .. ideologję'· munduru.,-jakiś"wspól
ny fra.nt" Q" wojsko'w ych-jednem słowbm

jakąś k~s~arową atmosferę!

Jest to ' niebezpieczne bałamuc'e~ie
opinji publicznej i dziwić się tylko należy, że Związek Legjonistów i P. O. W.,
oraz Związek Inwalidów daja . się wcią
gać do roboty nawskroś reakcyjnej,. że
przez' wspólne wystąpienia zaciemniają
istotę sprawy.
A. Pączek.
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Odezwa "Ob".w. Kom. Niesienia POmOCY

Bez.robotn7m"~
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Bezrobocie przybrało rozmiary ';'y- na Województwo ' Łódzkie i apelują strofa przybrała. takie: rozmia~y, wydatne popieranie zbiórek ulicznych
skQtki jej dotknąć mogą ogół. i innych imprez, ' które w tych dniach
Obywatelski komitet wzywa wo- urządzane będą na rzecz dorafnej
'Zwalniają coraz to nowe setki i tysiące
Komitet rozpoczął już swoją pra- bec tego wszystkie · organiza'cj~' zawo': pómocy Ila bezrobotnych.
:robótników; nie mogąc zatrudnić ich cę. . Pierwsze z . pOI;nOCą , pośpieszyły dowe, społeczne, wszystkie związki
, Kai<la ofiara jest pożądana,
ż powodu panującego kryzysu.
powiaty wojewódzhV:a, deklarując zqa~ . ist6warzysien18 oraź wszystkich oby~ a przedewszystkiem 'o fiara natyc;:h~
Potężny ośrodek życia gosp0dar- czne środki w . gotówce ,i ,produktach, wa.telll11i~sta i wojewóaztwa do współ- miastowa !
,czego, przemysłowa Łódź, najsilniej na doraźną pomoc bezrobotnym , 'w dZIałania. . ,
,
Składać można je na ręce' skarb
dotknię ta została tą katastrofą. Piąta Łodzi i miastach województwa łódzZrzeszenia powinny w swoich nika komitetu p. Grajnerta '·w kasie
·częŚć ludności padła jej ofiarą. Oko- kiego. Urżędnicy państwowi ' 'posta'- gronach' dobrowolnie opodatkować się miejśkiej, oraz , hezpośredńio do rąk
liczność ta pogłębia jeszc~e klęskę i nowili opodatkować swoje . więcej niż na rzecz komitetu i uzyskane z tego
przewodniczącego komitetu p. wojestawia społeczeństwo wobec zadań skromne uposażenia na rzecz komitetu. źrodła kwoty niezwłocznie przekazy- wody Darowskiego lub prezydenta m .
. ~ątkowych.
Od ob~~ią~ku. pomocy nie wać do jego · kas, a cała ludność win- Łodzi, I p. Marjana Cynarskiego (ZaAkcja pom'o cy doraźnej, prowa- wolno uchyhc SIę mkomu. Kata- na poprzeć wysiłki. komitetu przez. wadzka I I), względnie w lJlagistracie
dzona przez rząd kosztem najwyższych
(Plac Wolności, wydział prezy2~ l ' ,
,ofiar,' ni~ 'wystarczy.
Tam rówmez można bezpo€ lQJO
wiołowej katastrofy. Wielkie zakłady do społeczehstwa o pomoc i współ- , że
przemysłowe .i inne warsztaty prac'y dzia.łanie.
,

I

Zbiórka,' dla bezrobotnych.

We własnym interesie nie
wolno nikomu u~hyłić się od niesienia pomocy. choćby najskromRed,akcja
niejszej.
ra niniejszem
Oceniając

całą

grozę położenia,

przedstawiciele wszystkich sfer miejscowego społeczeństwa przyjęli udział
w organizacji Obywatelskiego Komi~ ,
tetu Niesienia Pomocy Bezrobotnym,

Zamiast
,

.

życzeń

deklarować

samo

opodatkowi

składki.

Niezależnie od tego wszyst1
Od tej składki nikt
dakcje
pism łódzkich otwierają stałe
się uwolnić nie może.
rubryki
ofiar
-na ,r zecz komitetu i przyj5ąładki, nawet najmniejsze, nadsyłać, względnie doręczać tow. Eu- mlłją nawet najdrobniejsze kwoty.
genjuszowi Ajnenkielo'w i, Sekreta:Prezydjum Obywatelskiego
Komitetu Niesienia Pomocy
rzowi
K. R., Piotrkowska 83.

"Łodzianina" otwie- głodującym.

listę składkową na
rzecz bezrobotnych i wzywa ogół
pracujących towarzyszek i towarzy- .
szów partyjnych, jak również sympatyków i przyjaciół naszej Partji,
by pośpieszyli z wydatną pomocą

'e"

o.

z okazji Bożego ·N arodzenia i Nowego Roku
ofiary na rzecz BEZROBOTNYCH w ŁODZI!

Bezrobotnym.

składajcie

,.
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przemyśle.

dalem", nad którym uczciwa opinja sponie mogła przejść do porządku
dzienriego. Zeznawali świadkowie: tow.
adw. Kempner, redaktor "Rozwoju" p,
II Poznańskiego wvmówiono 3 tysią- niezależnie od pomocy rządu i insty- Czajewski,
członek zarządu Związku
W tkalni',
t'
ł
.
"
t ' , 't
Kresów Zl;lchodnich Józef Pogonowski,
conl
uC]e spo eczne uJawniają ę InICJa y- ad w, Wodzyński, radni miejscy: czł. koPozatem W sezonie zimowym wę·
la narodowego p, Nowacki, czł. frakcji
zamiera przemysł budowlany i zv. iąSamorządy Zagłębia, Lwowa i sjonistycznej Bialer,
zane z nim inne gałęzie wytwórczości. Poznania podjęły akcję. nie czekając
Rozprawa trwała przeszło 12 0'0Oczywiście, obecny stan prze- na rząd. Są jednak i zjawiska od- dzin pod przewodnictwem sędziego Koł
l k'
't
" ' t
d
W
rotkiewicza. Na przewodzie sądowym
mys II po S le~o. ]es prze]sclowy. wro ne ~p. samorzą , m. ,arszawy rozpatrywano w szczegółach całokształt
Spadek złotego JU~ został opanowany. u~hyla Się, od, zorganlzo,wanla ,n~tyc~- koncesji dla elektrowni, Rozprawa ta
Bilans handlowy Się polepsza. Układy mIast dorazne] pomocy z.ywnosclOwe). rzuciła duży snop światła na tę ze wszech
handlowe z Niemcami i Rosją zwięk-l
Dalej tow . .min. Ziemięcki za-, miar mającą wielkie znaczenie społeczne
szą eksport węgla imaterjałów włó- I strzegł slę, ' że mówi wyłącznie w sprawę: , ,
,
", ,
"
"
.' d '
. dl
Nlezalezme od tej zasadmczeJ CZęSCI
kienniczych. 1\al eży jedna k zwrócić swoJeJ? l,m1emu. OSWI~ ,czaląC, ze a sprawy, rozpatrywane były zarzuty paruwagę na rynek wewnętrzny i zwięk- znalezlema nowych zrodeł dochodu tyjnych rugów pracowmków miejskich
szyć jego pojemność.
na pomoc dla bezrobotnych należa- stosowanych przez łódzki magistrat. Akt
' zaradcze.
łoby opodatkować specjalnym po- oskar,żeni~.f0dx:os ił i ten ~arzut" "Glosowi
datkiem wszelkie postacie luksusu
Polskiemu .bowlem w tym ze samym art y,
t
ł"
,
,.
kule powyższe zarzuty były czynione
Dalej tow. min. Ziemięcki przechodzi
Dalej, za rzyma
Się.
mln1ster
"
T ę czę"sc akt U os karzenla
"
,.
, meco magl'strat OWI.
do omówienia środków zaradczych na prawie emigraCJI, a zakonczył 0- obalono z łatwością. Takie dowody
przeciwko bezrobociu i podkreśla m. świadczeniem, iż będzie się starał prawdy jak protokuł wojewódzkiej koin. konieczność zabezpieczenia od przeprowadzi e jaknajprędzej następu- misF lust~acyjnej, list przyslan?: przez
tenze, magIstrat do r~dnych frakCjI P,~,S,~
bezrobocia pracowników umysłowych. jące ustawy:
O
sądach
pracy'
D
unifikaC]'i
w ktor~m sam maglst;a,t stWIerdza, IZ ~e
Na pomcc dorażną dla bezrobot, ,
',względow oszczędnoscJOwych wydalono
nych inteligentów aSYf,nowano w ~~zeplsow c~ do cz.asu pracy ] url?- cały szereg pracowników miejskich, nagrudniu L 00 tysięcy złotych.
pow, wreszcIe uwaza za swe zadam e tomlast daleko wic:kszą ilość przyjęto
Co się tyczy pomocy dla bezro- nadanie należytej powagi ustawom w tym, ,samym czasie-były jas~em .~owodem, IZ zarzuty "Gtosu Polskiego, były
botnych pracowników fizycznych to O reformach socjalnych
.
słuszne. Obciążający materjał przeciw

"inilter toCll. Br. Ziemiecki o.sytuacji ID
Dnia 22 b. 111. U ministra pracy
i opieki społecznej tow. Liemięckiego,
odpyła się konferencja prasowa. Minister na wstępie oświadczył. iż w
ostatnich tygodniach cyfry bezrobotnych wzrastają. Według ostatnich
relacji liczba ich wynosi 274.800; w
stosunku do poprzedniego tygodnia
jest to wzrost bardzo znaczny.
W poszczególnych
gałęziach
przemysłu sytuaCja jest różnorodna,
Najlepiej stosunKowo jest w górnictwie, gdzie zwiększony eksport powiększył choc;aż ilość dni roboczych.
,
Natomiast hutnictwo Górnego
Sląska i b. Kongresówki znajduje się
w bardzo ciężkiej sytuacji.
Przemysł
metalowy odczuwa
kryzys bardzo dotkliwie.

łeczna

ol

I

ŚrodkI

Ciężka

sytuacja w Łodzi.
Najbardziej niepomyślna jest sytuacja w przemyśle włókienniczym.
Fabryki w Łodzi pracują po 3 lub 4
dni w tygodniu. Widzew zredukował
z 7 tysięcy robotników na 2 tysiące;

Uru[~~mi~nia' fa~ryk ~~mila ~i~ Kła~~wy lwiil~k wł~kniarlY. c:~:~~tIt~~~::::~:::~,~~~k~~,~
prosi o łagodny wymiar kary.

Uchwały Głównego Zarządu

rob. przemysłu włóKnistego. obro!c~ą ~kyog~~:~t~ec:~~nB';l;k. mowę

W niedzielę, dnia 20 b, m. odbyło kich bez wyjątku bezrobotnych, Akcja
Następnie omawiano sprawę droplenarne posl'edzenl'e zarządu gło' w- zaopatrzema
' b ezro b otnyc h w zywnosc
.
. .I' .zyzny l" zWIązany z mą
'd
spa e k zaro bk ów
nego związku zawodowego robotników węgiel winna być prowadzona szybko, z robotniczych,
'
d otyc h czasowej. b'luro k
"
P ostanowIono
,
d omagac' się b ezI, robotnl'c przemysłu wło' knl'stego w Pols- pOminięCiem
racJI
,
d otyczyc. .
'
.
h
b
I
d
'
'k
ce, W lokalu przy ull'cy SI'enkl'ewl'cza 9.'I powinna
rowmez tyc
ez- wzg ę nIe zastosowama
ws ażni k a d ro'
. '
. d o zyzmanego
','
dl a zatru d'
Na posl'edzenl'u tern ml'ędzy I'nnyml' byli' ro b otnyc h , Lx:torzy
me
rejestrowa l'I Się
monyc h i b ezroobecni przedstawiciele z Bielska (Sląsk dnia 3U listopada rb .. gdyż nie mieli oni botnych.
' na d ziel. osrzymama
' .Ja k'lej'k o l wIe
' k
J e d noczesme
•. uch wa l ono za pomocą
CI'eszyn' ski') l' Warszawy, przyczem oma- ża d
ne]
wiano sprawę ogólnej sytuacji w prze- pracy, jak również robotnicy nieżonaci zwoływania zebrań po fabrykach i loka' pracy ze swyc h l ac h ZWląZ
. k owyc h o b"Jasmac
"
mys'le wło' knl'stym, akcJ'I' pomocy dla a utrzymujący w czasie
ro b otni k om
bezrobotnych oraz sprawy organizacyjne. zarobków pozostałe rodzeństwo, winni
t' W
'1
ł'
k .
, k
s~ ua,cJ~ d . pr~emys e wło m~tym, Ja
P o wygłoszonyc h referatach posła być uznani za głowę rodziny i otrzymy- rOWnIez ązenIa przemys owcow zamySzczerkowskiego i głównego sekr, związ- wać odpowiednie racje ż} wności i węgla kających fabryki
.
ku, Kałuz'yn' skl'ego, w co~prawI'e sytuacJ'l' w przyznane dl a .. \o; ł owy ro d'
Z arzą d g ł;owny ZWląZ
. k u stOjąc
.
zlny u .
na
przemyśl .. , uzupełnionych sprawozdaniaPostanowlono domagać się
stanowisku, że
'
mi z poszczególnych okręgów przemysłozaopatrzenia w węgrel bezrobotnych
l robotnicza jest w stanie obronić kasa
wych oraz .krótkiej dyskusji, przyjęto resamotnych, którzy mieszkają we
8~oje dotychczasowe zdobycze tylko
zołucję stwierdzającą. iż w związku z
własnych mieszkaniach lub .. kątem"
prze,z swoją silną organizację zawodową
d'
h
'ł
d '
'
. f'
d
.
h
os t a t nIą sytuaCją mansowo-gospo arczą I
przy lnnyc
ro zmac .
postanowI
przy pomocy o ezwy wezk ryzys w przernys'l e w t"k'
.
,
P
'
.
k"
b
'k'
d
"'
ł .
o lennIczym Się
ostanowIono wezwac
wszyst le wac ro otm ow o SCIS ej wspo'ł pracy
' ł
'k
l'
k 'd
. k'
zaos t rzy ł .
o dd zla y ZWląZ u wo mstego o ener-I ze ZWląz lem
W wielu z dużych fabryk przeprowadzono gicznej obrony interesów ogółu bezro- i do odrzucenia bezwzględnie jakichkolmasowe redukcje robotników przez za- botnych i do utrzymania ścisłego z nimi wiek warunków, pogarszających dotychmykanie całkowicie niektórych oddzia- Irontaktu a w szczególności z bezrobot, czasowe warunki pracy i płacy,
łów.
nymi czł~nkami związku oraz do odbywa-/ wysuwanych
ostatnio przez przemyGłoszone teorje ekonomiczne, że nia wspólnych zebrań w lokalach.
łowców.
spadek złotego przyczyni się do zwięk-szenia eksportu produkcii naszego prze-

Sl'ę

'I

l

mysłu okazały się

gdyż

niereaJn,e mi,
mi- o
mo obniżenia się kosztów robocizny
z górą o 60 procent,
cena towaru

;~::i~ks~ył~sport się n i e -

~~~::jl'n~iie;!~::C s:OP::~~p:k;j~~~n~

losem tysięcy rodzin robotni,czy~h, którym głód i nędza ' coraz bardziej zagraża.
Położenie robotników
pracujących 2 - 3 dni w tygodniu staje
się szczególnie
katastrofalne
wobec
wzrostu drożyzny.
Wobec powyższego zebrani postanowili domagać się dd rządu
bezwzględnej i natychmiastowej akcji
w kierunku uruchomienia fabryk na
pełne 6 dni,
przez zastosowanie wszelkich możliwych
środków. ~ w szczególności przymusowego zarządu dla tycb fabryk, które
zostały zamknięte z powodu odrzucenia
przez robotników warunków obniżenia
placy, złamania B-godzinnego dnia pracy, ograniczenia urlopu i t, p. zaproponowanych przez zarządy fabryk.
Jednocześnie stwierdzono, że bezrobocie potęguje się z dniem każdym
we wszystkich okręgach przemysłowych
przyczem
znaczna liczba bezrobotnych nie otrzymuje żadnych zapomóg ani pieniężnych
ani w naturze,
W tej sprawie postanowiono zwrócle się do ministra pracy z żądaniem
rozciągnięcia pomocy rządowej na wszystdalszym

"Cuchnaey skandal" e.lektr9CZny
I rUg-I '1
narł"Jone mag-Istr"tu
1'
II.

,

Sprawa sądowa przeciw redaktorowi "Głosu Polskiego"
wała łódzki magistrat.
W

dniu

pięknym

swem

przemowleniu

objektywnie tą prawdę, jaką zemstą magistrat pałał do tych pracowników, którzy mieli inne przekonania
polit"-czne,
k
J
amżeli rządząca wię szość magistratu.
Wyrzucał ich z pracy na bruk nie bacząc na ich nieraz kilkunastoletni ..... ucz~
ciwą prac ę ' d
d
I
1-'rzec o ząc
o ksprawy e ektrowni
wyjaśnia
szeroko pun t po punkcie jej
prawne i społeczne znaczenie. Wskazał
l 'k
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k
na smutną ro ę Ja ą o egra 1 przy oncesji byli
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, " ministrowie
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tej ;ueco zlenneJ o g ę o Im po
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spo e~znYk .st~a~e.
d'
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wyro
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leczy sława Kołtońskiego, uchylając po-

magj.t~atu

na

elektrownię w

Łodzi

nazwał "cuchnącym skandalem". Magi~trat uczuł się obrażonym na honorze.
Bo jakże to, taka "czysta" sprawa jak
udzielenie koncesji Da eksplotację elektrowni panu Ulmanowi i jego faktorom
ex ministrom Skulskim i Tołłoczce można
nazwać "cuchnącym skandalem", Wszak
dla; pana Skulskiego Tołłoczki i UJmana,
jak lównież niektórych członków magistratu, koncesja dla elektrowni w swej
"śnieżnej białości" nosiła i nosi "zapach
fijołków", a tu "Głos Polski", śmie
dowodzić, iż sprawa ta cuchnie... Za
taką obrazę współredaktor wzmiankowanego pisma p. Kołtoński zasiadł na

ławie oskarżonych.
Magistrat zmobilizował' wszystkie
swoje siły, aby dowieść przed sądem,

chnącym skandalem.

złoty.

wództwo ' cywjlne
o 1
*
Wyrok powyższy jest jeszcze jed-
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skompromito- nie z trybuny radzieckiej 'nasi tow. radni
potępiali tego rodzaju gospoda!lfę miejską.

Magistrat w sposób demagogiczny

18 grudnia r, b. w sądzie że koncesja dla elektrowni nie jest cu- odpowiadał osobiście lub za

okręgowym odbyła się rozprawa, wy toczona przez łódzki magistrat, przeciw
redakcji "Głos Polski" za to, iż występując 'ostro przeciw zaprzepaszczeniu
elektrowni łódzkiej, w , jednym z artykułów, udzielenie koncesji "farbowanym
szwajcarqm"
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W

trwającem przeszło godzinę uwypuklił

Radca prawny p.
TujaKowski imieniem magistratu wytoczyl akcję cywi,lną o jeden złoty, aby
przez to mógł występować obrońca magistatu, gdyż oskarżenie urzędowo wnosił prokurator, W charakterze świadków
wystąpiła
cała "śmietana"
rządzącej
większości radzieckiej i magistratu: wiceprezydent Wojewódzki główny twórca
"cuchnącego skandalu" przewodniczący
Rady Miejskiej p, Fichna, prezydent
Cynarski, wyżsi urzędnicy miejscy: inż.
Berliner i Brzozowski; obywatele: adw.
Stożkowski i inż. Klocman.
Po stronie przeciwnej t. j. oskarżonego stanął doprawdy niezwykły swego
rodzaju zespół świadków, jaskrawo rÓ7niący się w zapatrywaniach politycznych
a jednak tak jednolity w obronie majątku
miejskiego i w walce o niezaprzepaszczenie elektrowni łódzkiej, Pepesowiec,
endek, sjonista żyd, stanęli przed sądem,
aby przeprowadzić dowód prawdy i
wskazać, iż to co robił magistrat z elek'trownią łódzką było "cuchnącym skan-

pomocą

swych komunikatów prasownch (którym
dzisiaj już nikt niewierzy) przecząc naszym wywodom, Dzisiaj już nietylko
protokuł wojewódzki komisji lustracyjnej, lecz wyrok sądowy potwierdził słuszność naszych zarzutów. Sprawa elektrowni to nie jest przeciętna sprawa sądowa. Na przewodzie sądow}m uchylono rąbek tajemnic tych zakulisowych
czynników, które przyczyniły się do zaprzepaszczenia elektrowni. Na wyrok
ten musi zwrócić uwagę komisja prawnicza Sejmu, która sprawę tę będzie
rozpatrywała. To czego nie mogła dokonać uczciwa opinja społeczna, co nie
leżało w atrybucji Sądu - winien dokonać Sejm. który musi tępić wszelką
prywatę i korupcję, choćby to uderzało
w honor i godność różnych ex premjerów ministrów mających za sobą jeszcze
"szerokie plecy" na terenie Warszawy.
Wyrok ten jest również nauczką
dla rad c 9w prawnych magistratu aby
mniej szafowali wytaczaniem procesów
prasowych i nie narażali na kompromitacje swych mocodawców,
S , R.
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Ministerstwo wyznań religijnych i oświecenia publicznego agituje przeciw ustawie o S-godzinnym dniu pracy.
Naczelnik wydziału
znań reI. i ośw. publ.,
przysłał nam pismo
z

ministerstwa wy~
p. Łukasiewicz,
daty 12 grudnia
1925. Nr. 24396/25 m. T., w które m prosi
redakcję .. Łodzianina", by w poczuciu oby~
watelskiem okazała pomoc szkolnictwu
zawQdowemu i wydrukowała załączony
komunikat O powtórnem przyjęciu uczniów na kursa państwowej szkoły włókien·
niczej w todzi, jak również, by pomieściła
na łamach "Łodzianina" nadesłany artykuł
"Jeden ze sposobów uzdrowienia przemysłu włókienniczego ".
Nie mielibyśmy

abyśmy

wydrukowali artykuł: który
prawo!
. Może pan minister Grabski Stanisław
wytłumaczy nam to i wyjaśni, czy mimsterstwo wyznań religijnych I oŚw. publ.
stało się ekspozyturą Wierzbickiego i Lewjatana i z braku innego zajęło się obecnie, za czasów rządów koalicyjnych, do
pisania artykułów przeciw ustawodawstwu
socjalnemu!

gwałci

Oczekujemy, że pan minister StaniGrabski da odpowiedź na nasze py~
tania i wątpliwości Związkowi Polskich
Posłów Socjalistycznych
w Sejmie, ale
w każdym razie domagamy się od Rządu,
Oy zwrócił u wagę pana ministra wyznań
religijnych, że inni obywatele Rzeczypospolitej za agitację pr7eclw obowiazującemu ustawodawstwu sieczą lub siedzieć
będą w kryminale,
że
temsamem nawet
min!ster i naczelnik wydziału powinni napewno - być stróżami "łlldu i porządku
prawnego" w Polsce.
sław
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Tow. Diamand O spadku złotego,
sytuacji gospodarczej i wojnie celnej
z Niemcami.
I
I

nic przeciw wydru~
kowaniu tego komunikatu jak i artykułu,
obydwie te bowiem "prace" ministerstwa
oświaty i wyznań
religijnych czynią na
pierwszy rzut oka wrażenie, iż p. Lukasie"
wiczowi i.dzie tylko o $zkolnictwo zawodowe i o rozwój przemysłu rodzimego.
A jednak po przeczytaniu artykułu o "jednym ze sposobów uzdrowienia przemysłu
.
..
."
. ' . ..
włókiennniczego" pojawia się rzecz inna
. Wspołpracowmk ,~Robotmka . korzy~ P?tr~eby l zmnle~szyła mo~mość zaspakajaz oła, _ oto okazu'e sie,
st~jąC;: z P~byt.u tow . .olamandli. w Wars~a- ma !ch.
.g
..
J . . . .•
I WIe, zwrocIł SIę do mego z prosbą o udzle- W czem tkwią błędy naszej polize mmlsterstwo wyznan relIgIjnych lenie mu wywiadu w sprawie obecnego tyki gospodarczej?
loswlecenia publicznego agituje kryzysu finansowego.
.
- Nasza polityka gospodarcza ulew tym artykule przeciw ustawie pol, - J~.ki. jest .po~ód spadku złotego, ~ała, zupełności, a pra~d?podobnie ulega
. •
•.
•
.
pomImo, IZ mflaCjI mema I podkład złote~ l dZls związkom obszarmkow, przemysłowsklej o osmlogodzmnym dmu pracy! go jest zapewniony ustawowo?' - pyta có., i bankierów, uważających lOteresy
N:e wiemy, czy sam pan Stanisław współpracownik "Robotnika".
niewielkiej warstwy gospodarczej za inteGrabski. minister oświaty czy jego naczelStałość waluty odpowi'a'da tow. resy całego naszego społecznego gos~onik wydziału p. Łukasiewicz jest autorem Oiamand zależna jest od zaufania ludności darstwa.
tego atykułu, ale że przysłało go nam do do jej wartości. Zaufanie zostało zaW pomoc tym czynnikom szedł szodruku oficjalnie ministerstwo, ono ponosi chwiane z chwilą, gdy Bank Polski nie winizm ludności byłego zaboru pruskiego.
za tę agitację odpowiedzialność.
uznawał równej wartości bilonu. W takich W ten sposób spac 7 yliśmy nasz stoWspomniany
artykuł
ministerstwa warunk.ach. st~łość kur~u . wa~uty wymaga sunek do wszystkich Państw europejskich.
w. r. i o. p. tłum·aczy, jakie są przyczyny szczegolneJ pIeczy, ktore] o Ile zzewr,ątrz Doprowadziliśmy do przekonania. że byt
upadku przemysłu w Polsce l między in~ można osądzić, złoty nie doznawał.
gospodarczy Polski stanął poza nawIasem
nemi głosi: przemysł włókienniczy w PolIstnieje w Polsce grupa gospodarcza, interesów innych państw. Czy taka atmosce stoi źle, nie może rozszerzyć ani we~ politycznie bardzo wpływowa, Idóra jaw· sfera mogła się przyczynić do uzyskania
wnętrznego rynku zbytu, ani konkurować nie propaguje inflację ze względu na wjel- wielkiej pożyczki?
z zagranicą, albowiem
ką łatwość obniżenia tą drogą płacy ro- Co jest przyczyną trudności w uzy~
"wydajność pracy robotnika jest botniczej i wielkich szans bardzo intrat~ skaniu odpowiedniej pożyczki zagranicznej?
nych spekulacji. Wpływy tej grupy obja- Polityka aospodarc:za - mówi tow.
małą z powodu najkrótszego na wiają się w enuncjacjach rozmaitych dygni- Diamand - jest "'w związku z wewnętrzną
świecie tygodniowego czasu pracy". t~r~y finan~.owych .. Naturalnie, że w. ta- polityką Państwa. Europa coraz bardziej
Oto z tych słów widzimy, że· mini- klej sytuacji zaufame do złotego zmka. stać będzie pod znakiem ochrony mniejsterstwu wyznall religijnych i ośw. pub\. Mimo kazań, widocznie nieszczerych, pre~ szości narodowych.
Pokój w Europie
nie tyle idzie o ugruntowanie świadomości, zesa Banku Polskiego i organów Min. w znacznej mierze od tego zależy. Loiż szkoła zawodowa je!';t rzeczą konieczn2, Skarbu, kto może, ratuje się przed wid- carno konsekwentnie prow.adzi do załatwie~
ile raczej o propagandę, iz ustawa polska mem inflacii i... kupuje dolary.
nia sprawy mniejszości narodowych pod
o B-godzinnym dniu pracy jest szkodliwą
Nie można zaprzeczyć, że niezbyt wpływem Związku Narodów. Dlatego kre1 zbyteczną. l że tylko ona jedna ponosi wielka i pośrednia inflacja zdobywa sobie dyt międzynarodowy w pewnym stopniu
winę, iż łódzki przemysł nie może konku~ miejsce w naszym obrocie pieniężnym.
zależny jest od stanu kwestji mniejszości
rować z obcymi producentami ani w domu.
- - Czy poza spekulacją przyczyny narodowych w ubiegającym się o kredyt
aui na rynku zewnętrznym.
spadku złotego nic naletałoby szukaL Pat'istwie.
Rozumiemy sprawę, gdy taką propa- w błędach polityki gospodarczej?
W jakim stopniu wpłYRęła na nasz
~andę przeciw polskiemu prawu o 8~go~
- Naturalną rzeczą jest, że błędy k,.vzys finanso.wy wojna celna z Niemcadzinnym dniu pracy czyni przemysł. Ale haszej polityki gospodarczej odhijają się mI?
zapytuJemy?
dlaczego ministerstwo łoświecenia pub!. fJietylko na gospodarstwie, ale także na
- Wpływ wolny gospodarczej z Niem~
i wyznań reli~ijnych. dlaczego pan mini- finansach naszych. Teorja samowystar- cemi nasze położenie nie tłumaczy cało~
ster Stanisław Grabski i p. naczelnik Łu~ czalności powstrzymała nas od przystoso- kształtu tego położenia. ale zaprzeczyć
kasiewicz wyręczają się Lewiatanem w jego wania sie do wymagań światowego gospo- się nie <da, Żf> zaostrzył bardzo jego intendążeniu do ograbienia robotników z ich darstwa. Lekceważyliśmy stworzenie gruntu sywność. Mimo korzystnego naszego popraw dobrze nabytych?
dla wielkiej pożyczki. któraby mogła dać łożenia, nie zawieraliśmy traktatu z Rze~7ą
Kto upoważnił ministerstwo wyznań Państwu j gospodarstwu prywatnemu ka~ni~miecką dla stosunkowo drobnych interereligijnych, ,iego endeckiego ministra i lego pitał obrotowy. bez którego gospodarstwo sów Lewiatana, nie biorąc pod llwage, że
równieź endeckiego naczelnika wydziału istnieć nie może. Potrzeby Państwa skon~ 40 proc. naszego wywozu stanowił eksDort
do jawnego zwalczania polskiego Dra- sumowały niewielki kapitał obrotowy; nie do Niemiec, podczas. gdy imDort do PoI~
wa? Przecież chyba mi nisterstwo polskie wzięto pod uwagę. w ten sposób niszczy ski w pierwszei połowie 192fi r. był od
powinno szanować przepisy prawa lepiej, się dalszą możność uzyskania dochodów eksportu o 30 miljonów zł. mniejszy.
niż każdy obywatel polski? A jednak to państwowych. Przystowaliśmy naS2e wv~
Gdyby nie wojna celna, wywóz nasz
ministerstwo apeluje do n~szego pisma datki do fikcyjnej możności uzyskania do- w 1irugiej połowie roku bieżącego bvłbv
i wzywa go Drośb" "usilną" i apelowa- chodów skarbowych. W ten sposób zbył- znacznie większy. gdyż obejmowałby 'kar~
niem "do poczucia obywatelskiego", nio napięta cięciwa - powiększyła nasze tofle, które zostały w Poznańskiem, a i wy-

v:
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Pięć godzin przed powieszeniem.

Po czteromiesięcznym przebywaniu
w więzieniu łódzkim, w jednym z pięknych dni majowych pod silną eskortą
piechoty i kozaków, odesłano nas do
Warszawy wszystkich trzynastu do jednej
sprawy.
Już na dworcu dowiedzieliśmy się, że
grozi nam kara śmierci.
Do cytadeli prowadzono nas pifcbotą,
kiedy zgrzytnęły zawiasy bramy zwodzo~
nego mostu, ząmykającego odwrót do wol~
noś~i, .zgrzyt ten w'yd?był w se~~u moj~m
od~zwięk, prz~P?ml~a,ący ~rzyblJaOJe Wle~

ka t.rumny, k,to':fJ mleszka01ec na zawsze
skonc~ył ze sWlatem.
Na wielkich dziedzińcacb cytadeli stały
długie szeregi armat różnokalibrowych,
obok nich, stosy całe piramidalnie ułożonych ładunków boiowych, dalej arsenały
broni ręcznej, strzeżone przez oddzielnych
żołdaków, prowadzono nas, ~kby chciano
zademonstrować swą pf'
' ilitarną wobec bezbronnych s - '
uielających
się czynić bunt prz
carów.
Przed budynki
'trowym,

l

.

for~

przyczynił

wą tpliwości .

-- A w jakiem stadjum znajdują się
obecnie rokowania polsko-niemieckie?
- Niemcy były gotowe do bardzo
daleko idących koncesji, gdybyśmy w czas
byli robili ustępstwa w dziedzinie optan~
tów, likwidacji majątków -- i t. zw. osiedlenia
(wjazd, zamieszkanie kupców i przemysłowców), do których dzisiaj Jesteśmy gotowi. P. Grabski ustąpił był terorowi zapaleńc9w
z b. zaboru pruskiego, który
poniósł dzięki tej polityce bardzo znaczne
szkody, a dzisiaj też jest już ustępliwy.
- Jakie jest wyjście z obecnej cię ż ~
kiej sytuacji gospodarczej? - pytamy.
- Sprawy gospodarcze i finansowe,
twierdzi tow. Diamand są z sobą ściśl e
związane,
Każda tych kwestji może hyć
rozwiązana jedynie w związku z całokształ
tem gospodarstwa. Dlatego też poprawa
jest nil;'łatwa i szybko nie może być prze~
prowadzona. Szczególnie początki są tru·
dne. Polepszenie odczuć się da z chwilą
uzyskania pożyczki. Nie moina na nią
czekać, aż zmienią się wszystkie nastroje
na naszą korzyść. Kwota nam potrzebna.
mierzona tranzakcjami światowemi, jest
niewielka. Przy poparciu czynników mię
narodowych. nam przychylnych, można
wystarczające kwoly uzyskać wcześniej.
Przytem ostrzec należy przed pożyczkami
niewystarczającemi.

W Niemczech szaleje także kryzy _
gospodarczy . Bilans handlowy Niemcy
, mają bierny na setki milionów. a uzyskalI
w Ameryce kredyty na 1.500 miljonów mk.,
krótkoterminowe i 500 miljonów mk. na
20 lat. Ameryka dzięki temu bardzo jest
zainteresowana w pomyślnym
rozwoju
Niemiec.
___ ... ____ ....... __ ... _........ s.sc .. uu.sa:scsL.!S .. 5h!
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~prawa zawieslenia podwyżek komornego.
Rada ministrów zejmowała się międz)'
innerni, stanowiskiem Rządu w sprawie
ustawy o ochronie lokatorów. Uchwalono
zgodzić się na wstrzymanie eksmisji bezrobotnych oraz wstrzymanie na rok podwyżek komornego od lokali, składających
się z 1 poko;u z kuchnią.
Na posiedzeniu komisji prawniczej.
p. minister sprawiedliwości złożył w tej
gprawie odpowiednią deklarację w imieniu
Rządu.

Pozatern na posiedzeniu Rady ministrów omawiano szereg uchwał, dotyczą
cych w urzędach.
To, ' co proponuje Rząd, 1est stano\\'niewystarczające,
zwłaszcza
wobec
obniżki płac urzędników
i pracowników państwowych oraz szalonej drożyzny.
Musiałoby
to być traktowane jak
ironja, że Rząd obniża płace urzędnikom.
a jednocześnie nie śmie żądać ofiar od
zupełnie nieorodukcyjnego kapitału kamienicznikowskiego. Od w~zeJkich podwyżek
komorne~o powinny być wolne mieszkania
conajmniej l, 2 i 3-pokojowe.
To jest minimum tego, co zrobić
należy! W czasie katastrofy liczyć się
z niezadowoleniem . p. p. kamieniczników
byłoby riajwiększvm nierozumem i ozna·
czałoby: potęgować dziosięciokrotnie groźne
niezadowole<nie mas.
czo

t

- ": ............................ a .................. a.a .... a.a ..... as a •••••••••• a ... a .......... .

otoczonym ogrodem. rozdzielono nas na już przyszykowane razem z aktami oskarżeni , komedja trwała trzy dni: Nareszcie
dwie
jedenastu
odprawiono
do
łów, mnie i tow.
Weinerowicza,
obecnego
26 czerwca, w trzecią noc około 4.ej go~
do dziś w P. P. S. (Łódź, Bałucka dziel.) dziny rano, po długiej nieobecności sę
wprowadzono do wnętrza budvnku i po- dziów, - krzyknięto: wstać I
Sekretarz cichym i drżącym, mało
mieszczono pod Nr. 36. Grube mury,
jeszcze mniej słyszanym
mocno zakratowane okna, z matowemi zrozumiałym,
szybami, cela ponura przypominała ciem- głosem, w języku rosyjskim zaczął odczynością zimny i wilgotny grobowiec. Przy- tywać wyrok. Zrozumieliśmy, iż dziewię
glądaiąc się naszej siedzibie przekonałem ciu odłączonych, s ą w o l n i. czterech posię że mamy zaszczvt być mieszkańcami zostałych, i mnie w tej liczbie sąd uznaje
słynnego w całei PolscE' budynku. jako winnymi i skazuje na karę śmierci
przedpokoju na tamten świat, -- X. pa- p r zez po w i es zen ie.
Wymienia on
jeszcze termin na potwierdzenie i wykowilonu.
Po upływie trzech tygodni wręczono nanie wyroku: 48 godzin, licząc od chwili
nam akty oskarżenia, a za parę dni nastą~ je~o ogłoszenia do 28 czerwca, 4-ej go~
dZll1y zrana.
pił sąd.
Zmęczel1le oczekiwaniem wyroku, sen~
ność, zniknęła jak mara
przed zbrodniczą
W sądzie.
Sala formy wydłużonego prostokąta, rzeczywistością ogłoszonego wyr.:: ku.
Zgodnie z następstwami za parę gościany udekorowane portretami carów mos~
kiewskich. Był to lokal klubu oficerów dzin przeniesiono nas na piętro, do celi
24, do tak zwanego na owe czasy "koryzałogi cytadeli.
Pod portretem Mikołaja Ostatniego tarza śmierci".
Natrętne myśli ani na chwilę nie odusadowił się żądny krwi ludzkiej, znany
kat Warszawy, generał Koziołkin. Obok stępując, przypominały mi. że jutro w najniego czterech pułkowników, opodal pro~ haniebniejszy sposób będę zamordowany
kurator, świadek sądu, sekretarz, dyżurujący przez siepaczy carski ch. Zim ny dreszcz
oficer. Wszyscy wojskowi, prócz obroń- przebiegał po ciele. Zdziwiłem się, że
ców, których liczba równała się podsąd- sposób mego rozumowania uległ zmianie,
nym. Rozprawa toczyła się przy drzwiach życie zmysłowe ustąpiło całkowicie życiu
zamkniętych. Pomimo, że wyroki były duchowemu.
,

części,

proł:iuktów rolnych byłby się
do polepszenia naszego bilansu .
Że przy wielkich obrotach i koleje nasze
byłyby intratniejsze,
nie ulega iadne j

wóz innych

Idea socjalistyczna, za którą miałem
zginąć, stawała mi się jeszcze droższą.
wspanialszą i szlachetniejszą. wymarzonem
szczęściem całej ludzkości.
Muszę wspomnąć, iż psychologja więź
nia, a w szczególności więźnia skazanego
na śmierć, jest odmienną od psychologji
zwykłego człowi,eka; wszystkie myśli, cały
rr.echanizm uczuć, wszystko to się skierowało w stronę bytu i niebytu.
Stopniowo, w miarę upływu czasu.
napięde

zdenerwowa oia

wzr0'3tało coraz

więcej, nie mogłem czytać, ani też leżeć
ni siedzieć. pozostawało jedno. chod7eme
od ściany do ściany. Mvśli rwały się, tworząc chaos w głowie. Chwilowo
traciłem
zdolność
uporządkowania ich,
walcząc
z właSną niemocą. Przyszła noc.
Nastąoil dzień, ostatni dzień mego
życia. a dalej wSDomniałem
~oś poety rosyjskiego, że:

mogiły młode życie
będzie grać,
obojętna przyroda w piękności wiecznie
będzie trwać.

.. Przy

wejści u

wiersze jakie-

do

Naradzając się ze swym towarzyszem
postanowiliśmy, że choć ciała nasze stały
się własnością wrogów, lecz duch należ v

do nas, przeto rodzaj śmierci sami, a więc
zginąć w walce otwartej z katami cara.
Co możemy wystawić przeciw bagnetom i karabinom? Jedyną bronią były dwa
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Burżuazyjne

wskazówki zwalczania
kryzysu.

Przeżywany
kryzys gospodarczy
jest nieustannem tematem artykułów, w
których autorzy starają się, na swój sposób, szukać przyczyn kryzysu i zarazem
zalecają takie. czy inne środki na jego
zwalczenie. Publicyści burżuazyjni w
swych dociekaniach nad przyczynami
kryzysu, zgodnie dochodzą do wniosku,
:że krótki dzień pracy i wysoka skala
zarobków
robotniczych nie pozwala
polskiemu przemysłowi na konkurencje
z wyrobami zagranicznemi.
W ostatnim numerze
Przeglądu
Włóknistego z dn. 7 b. m. w artykule
"Warunek skutecznej walki z kryzysem",
-czytamy:
"Polski Sejm Ustawodawczy, idąc
za ogólnoświatowym prądem, uchwalił swego czasu ustawę o ośmiogodzin
'nem dniu pracy, którego przekroczyć
pod grozą kary nie wolno. Obowią
zuje ona dotąd, jakkolwiek wszyscy
'n iemal uznają potrzebę wzmożema
naszej produkcji krajowej, byśmy mie'Ii pod dostatkiem wytworów i prze'tworów przemysłu wszelkiego rodzaju
,dla -s~ojej i dla potrzeby ·~ywozu".
Czytając powyższe słowa, mógłby
'pomyśleć sobie każdy przeciętny laik,
·. że w Polsce kryzysu niema, że fabryki
·i wszelkie zakłady przemysłowe są czynpełen tydzień i mimo tej wypracy wszystkich robotników,
których liczby powiększyć nie można,
bo niema ani jednego bezrobotnego, na, dążyć zamówieniom nie jesteśmy w stanie i dla tego należy przedłużyć czas
'pracy, abyśmy mogli
zapotzebowania
'Tynku tak wewnętrznego jak i zew-

ne przez

tężonej

nętrznego zaspokoić.

Tymczasem w tym samem numerze
ttego pisma czytamy, że Polska pO'siadała
'w dniu 15 listopada r. b. 231 764 bezrobotnych zarejestrowanych . Nie jest dla
nikogo tajemnicą, że z malemi wyjątka
mi .czynne jeszcze zakłady przemysłowe
pracują zaledwie po 3 lub 2 dni w tygodniu, że redukuje się w dalszym ciągu
robotników, że dwie wielkie fabryki
' łódzkie (Widzewska Manufaktura i Tow.
Akc. I. K. Poznański) są w przededniu
, całkowitego unieruchomienia z przyczyn,
, iż mają nagromadzone olbrzymie zapasy
·gotowych towarów. na które nie ma
-zbytu i w takim momencie pismaki bur' żuazyjne wskazują na konieczność przedłużenia dnia pracy jako na jeden 'Ze
'środków . mających służyć do zażegnania
szalejącego kryzysu.
Czy,i nie jest to świadome okłamy
wanie opinji
publicznej i usiłowanie
'przemycenia pod pozorem walki z kry-zysem upragnionego swegó celu, znie'sienia ustawy o ośmiogodzinnem dniu
pracy l.
Nast~pnie w drugim artykule tegoż
'samego pisma p. t. "Amerykańskie sto'sunki prący i zarobków" czytamy:
Wysokie rzekomo płace robotników
w Ameryce stanowią często temat potocznej rozmowy naszych robotników.
a nawet publicznych przemówień na
wiecach i zebraniach.
Być może, że w wi~ks-zości mowy
-że nie mają innego ściśle zamierzonego
celu, jak tylko stwierdzenie faktu że

sądząc z ilości dolarów
robotnikom, są ' robotnicy
na ogół lepiej wynagradzani, aniżeli w
Polsce. jednakże nie zawadzi przypuścić, że
publiczne poruszanie 'tej
sprawy może mlec także inne cele,
np. przeciwdziałanie zamiarom sanacyjnym na polu gospo.darczem.
Jeden z warunków sanacji gospodarczej, to redukcja kosztów robocizny. Uwypuklanie razem publiczne i
prywatne małych niby zarobków naszych robotników, a o wiele wyższych
wynagrodzeń pracowników w innych
krajach - spotęgowanych pryzmatem
giełdy, wpływa na urobienie opinji
publicznej, a zwłaszcza mas robotniczych, nieprzychylnie obniżeniu cen
robocizny" .
Co za dziwne rozumowanie i logika organu kupców poznańskich. W jednem miejscu piszę się, że należy przedłużyć czas pracy, ażeby można przez
wzmożenie wytwórczości zaspokoić potrzeby rynków krajowych i zagranicznych,
a w drugim pisze się delikatnie oko·
nieczności
obniżenia cen
robocizny,
(czytaj obniżenia zarobków, przypisek
autora) a przez to samo zmniejszenie
zdolności nabywczej klasy pracującej.
Na dowód słuszności .swych wywodów obaj publicyści przytaczają dane
zagraniczne,dotyczące omawianych spraw.
Z danych tych wynika, że prawie we
wszystkich krajach zachodniej Europy
praca trwa ośm godzin dziennie, lecz autor podkreśla, że czas ten może być w
wyjątkowych wypadkach potrzeby gospodarczej przedłużony do 9 i 10 godzin.
Autor tern się zachwyća i wzdycha pobożnie. że należałoby to samo uczynić
u nas.
Szanowny autorze, pociesz się, gdyż
i w naszej Ustawie z dnia 18 grudnia
1919 roku jest cały szereg indentycznych
postanowień, zezwalających na przedłu
żenie czasu pracy. Art. 6 p. d mówi,
"że w wypadkach. spowodowanych koniecznościami narodowemi, może być z
decyzji Rady Ministrów
przedłużony
czas pracy w każdym dniu tygodnia, nie
wyłączając niedzieli. na okres 3 miesięez
ny".
Przytaczane odchylema od ośmio
Ilodzinnego dnia pracy w jednych tylko
Włoszech są dłuższe, aniżeli u nas. gdyż
przewiduje się dla przemysłu węglowego
Da przeciąg do 6 miesięcy. Natomiast
w Austrji do 60 dni, w innych krajach
do tego mniej więcej ' samego okr-esu
czasu.
Zaś autor, piszący o zarobkach robotników amerykańskich, przytacza następującą tabelke zarobków w dolarach,
my dla porównania przeliczymy ją na
złote polskie po- kursie 5. 18.
dolar
złoty
Zecerzy i drukarze 26 - 35135 - 180
Robot. w fabr: pap. 24 - 32 120 - 165
Robotnicy okrętowi 18 - 35 90 '- 180
30 - 35 150 - 180
Górnicy
24 - 30 120 ~ 150
Szewcy
24 - 29120 :.- 145
Murarze
cieśle
. 22 - 28110 - 140
Szklarze
20 - 27100 - , 135
Krawcy
20 - 26 100 - 130
Kolarze

w Ameryce,

wypłacanym

........... L.J.J ••••••••••••, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :••••••••••••••••••••••••••••••••• ,", ...
' stołki

•

.~

5

Garbarze i Kuśnierze 20 - 26100 - 130 nieczynnych warsztatów pracy, zatrudCukiernicy
18 - 24 90
120 Dienie armji bezrobotnych. podniesienie
Krawcowe
12 - 18 60 - 90 poziomu stopy życiowej szerokich mas
Według autora stopa życiowa w robotniczych, które st'łDą się poważnym
Ameryce jest wyższą o 50 proc .• aniżeli odbiorcą produktów krajowego przemyu nas jeżeliby przyjąć wiarogodność słu. Obniżenie zaś kosztów robocizny
przytoczonych cyfr to j tak zarobki są nie może w żaden sposób odbyć się
nieco wyższe od zarobków naszych. Jed- przez obniżeie płac robotniczych lecz
nakże mamy pewne dane sądzić o po- przez wprowadzenie nowoczesnych udodanych cyfrach, że są mocno obkrojone skonaleń technicznych do naszych prydla przykładu przytoczę tabelkę porów- mitywnych warsztatów
pracy.
Gdyż
nawczą zaczerpniętą z Robotniczego, obniżenie płac robotniczych powoduje
Przeglądu Gospodarczego: W tabelce zanik siły nabywczej pokaźnego odłamu
tej wzięto Londyn i Warszawę, określa- społeczeństwa, jakim jest klasa robotnijąc na punktów 100.
cza, a fakt ten musi za sobą pociągnąć
Londyn Warszawa z konieczności skurczenie się produkcji ,
= 100
=- 100
i co zatem idzie nowe bezrobocieSt. Zjedn. (Filadelfja) 183
373
nowy kryzys.
Kanada (Ostawa)
16:5
337
Teorja obniżania płac' jest już nam
Australja (Sydney)
140
283
znaną i wiemy, jakie skutki przynosi,
Anglja
100
204
W szak na początku bieżącego roku ,
Danja (Kopenhaga)
94
191
gdy przemysłowcy wprowadzali t. zw.
Holand. (Amsterd.)
84
171
"naukową reorganizację pracy", zostały
Norwegja (Osto)
80
163
obniżene zarobki tkaczy o 30 do 40 proc.,
Szwecja (Sztokholm)
76
155
a cena towaru w tym samem momencie
Niemcy (Berlin)
64
131
podwyższona została o lO do 15 proc ,
Belgja (Bruksela)
55
\ 12
Czyli zysk osiągnięty na robociżnie całHiszpanja (Madryt)
54
110
kowicie utonął w kieszeniach
przemyPolska
49
1 0 0 , słowców; Po cóż więc mydlić oczy spoCzechosł. (Praga)
48
98
łeczeństwu, że przez przedłużenie dnia
Włochy (Medjolan)
47
96
pracy i obniżenie zarobków zwiększy się
Austrja (Wiedeń)
43
88
nasza zdolność konkurencyjna. Lepiej
jak widać z wyżej przytoczonej ta- odrazu powiedzieć, że leży to w naszym
belki, ustawionej przez Międzynarodowe - przemysłowców interesie, bo chcemy
Biuro Pracy to robotnicy polscy zarabia- napełnić nasze kieszenie.
A. W
ją prawie że jedną czwartą. tego, co za- ............................................................... .

A~i:~: P%rn~)n~c:i; s~~i~:l~~ł~;~ :;!;~b~ · Przygotowania woienne na Dalekim Wubodzi!

ków robotnikó~ angielskich. W Polsce
Japończycy zajęli Mukden
zarobki są niższe od zarobków robotniZ Tokio donoszą, że siły japońskie
ków hiszpańskich, a wyższe jedynie od k
zarobków robotników Czechosłowackich,
oncentrujące się obecnie w Mandżurji
wynoszą około 300.000 ludzi. Koszta
włoskich i austrjackich. I te głodowe
utrzymania tej armji są tak wielkie, że
zarobki robotników mają być obniżone japonja gotowa będzie wycofać ją naw imię walki z kryzysem.
tych miast po wyjaśnieniu sytuacji.
Kryzys może być zwa1c~ony przy
.. Daiły Mail" donosi, że na prośbę
zastosowaniu pewnej sanacJI naszego konsulów wojska japońskie zajęły Mukżycia gospodarczęgo, w pierwszym rzę- den celem zapewnienia ochrony życia
dzie przez podniesienie zdolności na- i mienia cudzoziemców.
bywczej rynku wewnętrznego- na to
Historja się powtarza. W marcu br .
wszyscy prawie się godzimy, ależ w ta- minęło 20 lat, jak japończycy zajęli
kim razie, na miły Bóg, me wolno jest Mukden po klęsce rosyjskiej. Wówczas
obniżać plac robotniczych, które już się prowadziła Japonja wojnę rzekomo dla
same obniżyły z powodu wzrostu cen obrony całości Chin przed zachłannością
na artykuły pierwszej potrzeby.
Rosji, która prawem silniejszego zajęła
Cytowany w niniejszym artykule Mandżurję i Port Artura. Dziś Japonja
Przegląd Włóknisty na innem mIeJscu znowu występuje rzekomo w obronie
pisze, że rolnicy polscy winni wykorzys- porządku, zagrożonego ciąglemi walkami
tać dobrą konjukturę na rynkach zagrah Z a l eży o d tego, jak
ł'
I k"
Q'enerałów c h'.ńs k ic.
.
h .
mcznyc 1 spo ek-zdnst~o 'Pl's ~e me ~o- Moskwa przyjmie tę interwencję japoń
że temu prz~s~ a zac, ~zy r, ~e powm- ską, czy nie wyniknie stąd w'o jna, jak
msmy spo,ko~m~, z z~łozone~m rękoma Iprzed 20 lat.
przzyglą~ac .SH~, )a~ .Pl~sko-Plas_sty og?- ................... :. .......... ", .... "" ...", ... ". ..... ", ..
łocą kraj z zywnOSCJ, CIągnąc olbrzymIe
• •
•
zyski, natomiast społeczeństwo płacić KomISja dla reorganIzaCji
będzie wskutek wywozu produktów roI-I
ędor
r .t
t·.
s. WOW'yC
.nYl=h co raz wyższe ceny.
urz - W
. Klas~ rob~tnic~a wed~ug zdania
Rada ministrów po{yołałil 'do życia :·
pu~hcysto~ b.urz.uazYJnyc~ wmna ~ra~o: nadzwyczajną komisję; zlożóń'ą z' frzećIl '"
w~c z~mIast OS?? godzlO - . ?zlesJ~~ członków, której z~daniem .' będzie n ,
dZlennme, za obm~one ~~robkl l płacJ~, podstawie materiałów zebranych oprawskutek wywozu zywn.oscl co . raz .wyz- cowanie szczegółowego planu reorganisze ceny za artykuły pIerwsze) potrzeby. zacji .biurowości w urzę'dallh i przedsię.
To' ma być sanacją naszego życia biorstwach państwowych. Skład komisji
gospodarczego -- ma być zazegnaniem wyznaczy prezes Rady ministrów w pokryzysu, przeżywanego przez nasz kraj.
rozumieniu .z ~mjnistrem spraw wewnę
Dziwna logika publicystów z Prze- trznych i ministrem przemysłu i handlu.
glądu Włóknistego..
Prace swoje ma Komisja ukończyć w
Kryzys gospodarczy może być zwal. przeciągu sześciu tygodni, poczem pro:
czony przez powięks'zenie rynku zbytu jekt opracowany przez nią zostanie
krajowego, a więc przez uruchomienie przedstawiony Rildzie ministrćw.
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. dębowe. których . postanowiliśmy I szenie klucznika, który przesuwał się jak i ca.ły ustrój życiowy we mnie. Idą, i~ą kat, który t'~t~i . niewinnych ofiar odprawił
użyć w ostatnim boju o rodzaj śmierci.
l cień prześladow~zy" pod drzwiami, obser- kacl-opr~\Vcy~ -: z~olna sz.ept oddalał .~1C~ na ~.zubjemce, ~yszedł. D~ugo wys!uch.iWyznaczyliśmy pozycje. zdeCYdOwa-1 wując nas ,:v C~JI, CIcho octc~odząc, słuchał coraz WlęC~J 1 wlęce] -. u~Jchło zupełnie, wah~my z~. qd~?odzącyn:l1. dopokl m~.,.
"liśmy, że staniemy po bokach drzwi, wio-' opodal. Rownleż przysłuchIwałem dokąd była to zmIana :v~~townlkow: .
.
zaUl1lkło zupeln~e. Zapukałem do drzwI.
'<lących do celi, trzymając stołki w p.ogo- odejdzie:
.
. , . .. A.by odw,roclc s:ve mys~l na .oboj~tny Przyszedł klucznIk.. Otworzył, wys~t'dłem
towiu, a z nadejściem nocy i rozkazu wyNa]liejSzy szelest, skrzyp drZWIamI, )akls przedmlOt. z~]ąłem Slę .hczeOlem. na korytarz, baczme. , rozglądając SH~, czy ,
chodzić, -- nie czekając nąpadu, rzucimy cichy jęk mieszkańców sąsiednich cel, Każde pięćdziesiąt miało stanowIć minutę. nie dojrzę oczekujących iandarmów. Jak
się na szeregi oprawców.
przejmował dreszclem niepokoju.
już niewiele zostawało, aby można było wzrok i słuch mógł sięgnąć. było pusto i ,
Trzvmając w młodych i silnych . dłoChwilowo diiałału uspakajająco niko- jeszcze liqyć n~ godzi?y czas sW,ego ży- gł~cho.
Wródł~t? do .celi. 9c~~kiwar'
'niach stołek (miałem 19 lat). chCiałem tyna od niezwykłej ilości wypalonych pa- cIa. Po upłYWIe mQze 4~-tu. ml~u~ d~ ~Ię towarzysz. mOI, ~by SIę podzleltc zda. .
'
nim wywrócić, zabić cały ustrój krwiożer- pierosów, jedyna rozkosz dopuszczona ucha mego doszło słabe. drz~nle, ~akl~go~ mem co. czymć dale,J. ,
głosu. Odgłos st.a~ał Slę , ~lęceJ l wlęceł
~Ierzyć stltpalC~, ktory aby su: cIcho ,
czego caryzmu, a padając przeszyty bagne- więżniom.
Była dziesiąta wieczorem. Jeszcze sł~szan!m; teraz JUz wy.razme b~ło s.łych~c sprawlc z osądzonvml, ,uż~ł tego manewr~.
·tem na śmi~rć , wydać .okrzyk:
Niech żyj!' socjalizm!
całycp 6 godzin do dokonania mordu. poł-g~osną .rozmowę I przybhtan.le S!ę' albo też p~zygotow~c SH~ na dłu~ol:tntą
A pod drżeniem fal powietrznych Słyszałem z opowiadań, . że stracenie nie \ krokow w kIerunku nas~ych (lr~:v~ . NIe gehennę ~ tlur.m.ach I k~zamatach I Wl~CZ
·tego okrzyku niech się obalą mury więzień. nie odbywa się z punktualnością, zazwy- mogła to być zn,ów z~lan,a ,strozu]ącyc~ . ne zesłante w s~legach J tu~d:ach Syblf~?
grzebiąc wszystkich wrogów pod sobą,
czaj kaci oprawiają się ze swemi ofiarami.
~łysnęła mI ?~tatnta sWl,adoma mysI,
W~czerpante mor~l~e I hzyczn~ byto
Czas nieugięty, jak spiż w swym rzed czasem - wytężanie słuchu w próżnię- l ze staje s~ę zad?sc brutalne] przemo<:y, pona~ SIły . . Pozos~awlaląc ,~szY,s~kle swe,
wiecznym istnieniu, szybko przemijał, przy ~by złowić cichy szept, albo szmer skra- zb:yzganeJ k.rwlą . bezbronnnych
obar troskI o z~cle n~ mepewn?sc dnIa ~astęp'bliżając nam godzinę śmierci.
d. ' ych udyi będzie to eskorta
od naJazdll moskIewskIego.
nego, rzucl-łem SIę na swoJe posłame, aby
'. ł"
'''' na miejsce stracenia. Minuty
.
,
usnąć
Zb hza
a SIę nOC cle!,"na, ~'Onura. 1: łaJąc
o: prowadzająca
Zclcha zgrzytnął zamek, Zwollla U
-'
..
.
.
wro~a, st~aszna ~wą. ~nogllną ,CIS~ą, k~oreJ oczekiwania były tak męczące że traciłem cbyliły się drzwi, w otwór wszedł wach. Towar~ys ~ ,moJ . mler~ąc . wolny 1111
kO~l~C mIał nas.ąplc w głębI nleskoJlczo- chwilami świadomość rzec zy, lecz fala mistrz żandarmów, bez broni .przy boku luokl celę WięZienIa: n~edow~er~ając oprys~nOSCI.
myśli, jak lodem mrOżąca, przypływała do pozostawiając watachę za drZWIamI. Prze- kom, czuw.ał z~ mn.le l za. SIebIe, do, rana,
,
Noc be.z .nastą~ienia hr7:a~~u .. bez. mózgu i przypominała straszną rzeczy- mó:vił: "przynoszę wesołą no,,:inę", p~- d ł Tegoz dnIa cleml1:ą Jak .gr~b karetką
Jasnego promlema słonca, radoscl I wlecz- wistość.
myslałem: może wzburzony narod odmo- o es ano nas w
z l,:nyml
o nowo
'la carskIego do
nej prawdy dnia.
Wtem głosy i poruszenia w kory ta- wił posłuszeństwa władzy satrapom carskim wybudowanego
Zamieniliśmy się zupełnie aparat w słu- rzu! Jakby rażeni ogniem, obaj jedno- moze przyszed! . groźn~ po~ ~ury ~ądać Mokotowa.
Łód ź, Gn d
chu. Mimo. ze w korytarzu był rozście- cześnie instynktem zachowawczym wie- swych z~kładnlkow? Zbir mowlł dalej: w
'lony cbodnik, aby zagłuszyć kroki zandar- dzeni, rzuciliśmy się do swoich pozycji kancelarll otrzymano telefon?,gram o.d ,geJóze f jaroszewski.
mów, ci jeszcze no~ili filc0:ve .b~ty. a po- przy drzwiach. . ,
nerała gUbern,atora Skalona, IZ ka;.a smler
r'
Zdawało ml Slę, że zamiera serce ,.. ; ""'mienia Slt~ .. wam na katorgę . S
:mimo tego odczuwałem najmnIejsze poru-
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Rząd 'dobrał się nareszcie
do wielKich złodziejów.
B. minister poczt i telegrafów, dyrektor P.K.O.
HUBERT LINDE zwolniony za kaucją półmiljona złotych.

Nr. 52 (532)

niżej oferty Millera oferować nie mogą'-l
Bednarczyk "przybił" interes z Millerem.
Komisja radziecka stwierdzi, czy były
ławnik BednarCZYK wypłacał osobiście
.
r~botniko~ Mil~era
Icb .zarobkI tygodmowe I dlaczego to
czymł,
. k zapewma
. - wspo'l me b ę d ąc - Ja
nikiem Millera.
Fachowcy twierdzą. że Miller (czy
razem z Bednarczykiem~) wybrukował
ulicę Przejazd po szewcku i chociaż dał
gwarancję na lat 25, nie martwił się
tern, bowiem Bednarczyk go uświadomił,
że w F. 1926 zacznie WojewódzkI ulicę
Przejazd ... kanalizować.
W podobny sposób otrzymał ~iIle~
od Bednarczyka roboty brukarskIe I
ziemne w lipcu b. r. na ul. Zgierskiej,
taksamo stało się z ul. Aleksandrowską.
Przy wszystkich tych robotach
"kolega" Bednarczyk czuwał nad tern
aby Miller nie zarobił mało,
by owszem zarobek był jak się ' patrzy
i dlątego się zdarzało nawet, że tam,
gdzie można się było dobrze obłowić,
Bednarczyk odbierał roboty innym firmom, by dać je swemu Millerowi. Tak
zdarzyło się np. z przebrukowaniem ulicy Zawiszy i Dworskiej, które odebrał
Kaczyńskiemu i dał Millerowi, wypłaciwszy mu także odrę\mie za zwózkę
ziemi wbrew wyraźnej umowie, że zwózka leży w cenie za przebrukowanie.
A

Hubert Linde były minister, dyrektor
Pocztowej Kasy Oszczędn.; który - jak
'wiadomo - wyrabiał sobie, swemu bratu i przyjaciołom "tanie kredyty", jeden
z wodzów narodowej demokracji, aresztowany za te sprawki mimo ogromnych
wpływów swoich przyjaciół politycznych,
został zwolniony z aresztu ci omowego
za złożeniem kaucji w sumie 500 000
złotych, zahipotekowanej na majątkach
dynastji Lindów
Mająteczki muszą być niezłe l ...
O tern, jakie złote interesy robił na Polsce Hubert Linde, któremu nigdy z ust
nie schodziły stow,a: "Bóg i Ojczyzna",
wiedziała oddawna cała Rzeczpospolita,
. tylko prokuratorzy nie mieli odwagi dobrać się do tak wielkiego patrjoty. 00-

Ukaranie
który

piero artykuły naszego bratniego "Robotnika" warszawskiego spowodowały,
że "ślepa sprawiedliwość" wyciągnęła
rękę poraz pierwszy po złodzieja nawet
tak wielkiego, jak były minister i dyrektor poczt. Kasy oszczędności - Hubert

Linde.
Może za Hubertem Lindem i inni
złodziej,
rozkradający Polskę,
pójdą do kryminału. Może idzie taki
czas~ Bo inaczej należałoby może ogło
sić, jak ongiś uczyniono w Paryżu,
źe lud będzie złodziejów wieszał. Możeby i w Polsce po takie m ogłoszeniu

wielcy

pouciekali wszyscy bankierzy i spekulanci, i moźeby Polska tym sposobem osiągnęła spoKój?

urzędnika,

zdemaskował złodziejstwa

II-go b. m. Centralny organ naszej
Partji, warszawski "Robotnik" z dnia 18
b. m. ogłasza: zebrała się Komisja dyscyplinarna przy Prezydjum P. K. O.,
złożona z p.p.: Szczudły, Alfreda Sichowera i Leona Borowskiego, z udziałem urzędnika dyscyplinarnego, dr. Aleksandra
Gawlika. Komisja ta rozpatrywała sprawę wdrożenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko p. Stanisławowi Kilińskiemu, urzędnikowi P. K. O., który
sam przyznał się do tego, że dostarczał
.,Robotnikowi" informacji w sprawie nadużyć w P. K. O.
Komisja ' ta postanowiła zastosować
do p. Kilińskiego wszystkie środki represji, jakie ma w swojem arsenale. A
więc wdrożyć przeciwko niemu śledztwo
dyscyplinarne, zawiesić go w pełnieni u
służby, zmniejszyć mu na czas zawieszenia uposażenie do połowy.
Niezmiernie charakterystyczne jest
oskarżenie. Oto p. Kiliński .. umieszczał
bez zezwolenia władzy przełożonej
artykuły w "Robotniku"
i "Kurjerze
Pora.nnym", przed.tawi~jąc wewnętrzne
sprawy P. K. O. w świetle dla P. K.O.
bardzo nieprzycbyjnem i przez to narażając dobro instytQcji na szkodę".
Bezczelne nadużycia, gospodarkę
korupcyjną, zmiarie P. K. O. na bank
rodzinny p. H. Lindego, marnowanie
dziesiątków miljonów grosza państwo
wego - to wszystko, co doprowadziło

Lindego.

do areszto wania Lindego i wytoczenia
mu sprawy karnej - nazywa się wowem
orzeczeniu... "wewnętrznemi sprawami
P. K. O". l do tego p. Kilińskiego (który
był jednym z wielu naszych informatorów) ma się pretensję, że stosunki te
przedstawiaL. w świetle nieprzychyJnem!
Pewnie. że nie w lindowskiem I Zarzuca
się p. Kilińskiemu, że .. bez upoważnienia"
p. Lindego - demaskował jego gospodarkę' Niezrównany zarzut l Fałszem jest
natomiast, że p. Kiliński "narażał dobro
instytucji na szkodę". Przeciwnie, p.
Kiliński działał dla dobra instytucji,
którą Linde i J ego protegowani zgangrenowali ł. ..
Ale teraz przychodzą ci panowie
i na podstawie biurokratycznych sztuczek chcą utrącić p. Kilińskiego. Przecież już go zawiesili i odebrali mu połowę pensji! ...
Hola panowie! Opinja publiczna
nie może patrzeć obojętnie i spokojnie
na to, jak przez takie manewry biurokracja bankowa czy inna rujnuje i dusi
uczciwych urzędników,
odsłaniających

Ciekawi

brzmieć będzie

jesteśmy,

jak

obecnie·

przysięga pana Wojewódzkiego
o czystych rękach wszystkich człon~ćw
magistratu "narodowego", przysic;-ga tego
Wojewódzkiego,
którego koncesja dla elektrowni jest
także już nawet sądownie udowodnionym - SKANDALEM.

Jak CIlyglqda zeznanie podotkoCll2
I

łódzkiego

"ministra·' skarbu p. Wikt. Groszkowskiego.

W sprawie skandalicznego zeznania
p<;>datkowego szefa łó?zkiej ch~.decji i
wlcep.rezyd~nta m. ~od~I,.otrzymahsmy n.a
stępUjące pIsmo z 10dzkleJ Izby Skarbowej.
Łódź, d. 12 grudnia 1925 r.
'd k
I z b a Sk ar b owa Ł o z a
L 95976

II: 34129 25

Do
Redakcji Gazety "Łodzianin"
w mIeJscu

Uprasza się o zamieszczenie w najnumerze gazety w ,.Łodzianin"
następującego sprostosowania:
Odnośnie do zamieszonej W Nr.
50/330 z dnia 12 grudnia r. b.notatki p. t.
Jak wygląda zeznanie o dochodzie
zbrodniczą gospodarkę.
Rozpanoszyły się w Polsce najplu- Łódzkiego "ministra skarbu p. Wikgawsze nadużycia ~ rozpanoszyło także tora Groazkowskiego", Izba Skarzu .. hwalstwo w obronie i zacieraniu nad- bowa wyjaśnia, że wprawdzie miejU"')C. ".~.!ba z tern skończyć, niezwłoc:z'";'
nie skonczyć - inaczej tę Sodomę
Gomorę korupcji i bezwstydu zmIecIerewolucja oburzenia'
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Jak z powyższego widać, kom isja
która bada
lustrzana przesz.tość .,kolegi"
Bednarczyka
.ma materjał wcale' obfity, aby prżekonać
wielce zagniewanego "kolegę", iż to,
.
. l"
. t
d
co ,o nIm pIsa urny, Jes praw ą, ·
i że jego "oburzenie" jest zbyteczne.
Pan Bednarczyk wniósł był przeciw
"Łodziani.~owi" skar.gę. ,do pro~ur~tor~ z
powodu, IZ wspomDleh~my ~cs D1ecos .0
lustrach 1eatr.alnych, do ktorych on SIę
?ardzo rrzyWJa7al. .. Ko)eg~" Bednarcz}k
l w tym wypadku oburzał SIę na nas razem
z. całą !':lPR: ,~iepotrzebnie, - ~o, ja~
SIę ~owled2lehsmy, ws~utek ~łaf'me tej
skargI "w honorze o.brazonego Bedna.rczyka prokurator sberował dochodzema
przeciw samemu Bednarcz} kcwi
o roztrwonienie majątku teatralnego' a
podobno także i przeciw jeszcze komuś"
kto mu w tern pomógł,
a komu "pan Bóg rozum dał"

bliższym

ska Komisja Szacunkowa przy Magistracie m. Łodzi przyjęła do wymiaru podatku dochodowego za rok
1925 d h • d
W'k
G
oc O
p.
I tora
roszkowskiego zgodnie z zeznaniem w
•
•
w kWOCIe 10t23 zl. 42 gr, Jednakże delegat Iz~Y Skarbowej wni?~~
protest przecIw \1chwalę KomIsJI
Szacunkowej, przewidziany art 69
ustawy o państwowym podatku dochodowym, który to protest po przeprowadzeniu uzupełniających dochodzeń zostanie w czasie najbliż
szym roztrzygnięty przez Komisję
Odwoławczą przy Izbie Skarbowej" ~
Za prezesa:
(podpis nieczytelny)
Naczelnik Wydziału.

~lelmow~~ie ~rowo~a[ie ~ole~i Kalmief[li~a i n. P. R.

"Kolega" Kaźmierczak na- wołanie. Nikt .. Koledze" Kaźmierczako
w ostatnim numerze "Pracy" tj . .wi nie stawia żadnych przeczkód, by
z dnia 20 grudnia b. r. sprawozdanie wziął się do tego zajęcia, b.,dźcobądź
z ostatniego posiedzenia Rady Kasy uczciwego, niź oszukiwanie lvbotnikówChorych i znewu wniem wmawia w czy- swoją własną moralnością.
teln.ków eoperowskiej trucicielki dusz,
Lecz zamiast, aby koleg"l Kaźmier
że P. P. S. bOI się, by Kaźmierczak nie czak poszedł za głosem pr , yrodowych
nie oddał prokuratorowi tow. Szustera swych skłonności, czy już nawet nałogu,
i urzędnika Kędry za "przetrzymywanie - kolega Kaźmierczak pi,suje artykuły
pieniędzy i . różne inne ładne '. sprawki w .. Pracy" i od dwóch lat przeszło łże
przy licytacjach";
i lży ludzi i instytucje, którym nic kon.•• "że PPS-owcy nie chcą w sojuszu kretnego zarzucić nie może.
z fabrykantami "odwołać kłamstw, łaj"Kolega" Każmierczak nazywa w
dactw i insynuacji "Łodzianina" w "Pracy" "Łodzianina" - alfonsem. Kosprawie dora Arcta".
lega Kaźmierczak pozDał tę nazwę w toKolega Kaźmierczak ma swój styl, warzystwie własnem. Kolega Każmier
a chociaż pisze jak ciele ogonem, cho- czak wie dobrze o tern, iż alfonsem jest'
ciaż pisze "chumor", "spszedał dwa koj- przyjaciel prostytutki. "Łodzianin" nie
ce na kaczki własnego wyrobu" (sieI), jest wprawdzie rodzaju męskiego, ale sam
chociaż nie umie odróżnić retorty inż'j kolega Kaźmierczak nie wątpi, że "Łodzia
Holcgrebera od resortu dyrektora Arcta nin" nie jest przyjacielem "Pracy" ...
Nie jest· zwyczajem koiegów z NPR ..
i twierdzi, iż sprawy budżetowe Kasy
chorych "nie leżą w retorcie dyrektora", i kolegi Każmierczaka myślenie o tem _
chociaż - jednem zdaniem - , nie umie co czynią· Prowokowali i prowokują
odróżnić klucza wiolinowego od klucza nas bez przerwy. a równocześnie płaczą,..
do wygódki, pisuje artykuły, jest dzien- iż my się rewanżujemy, chociaż czynimy
nikarzem. nazywa siebie publicystą i trze- to sposobem nie swoim. Jak kto
ba mu to przyznać, że tym swoim, tak w las krzyczy, tak mu echo odpowiada.
widocznym talentem litl"rackim zapędził Koniowi, który ma wprawdzie wielką·
w kąt wszystkich "publicystów" enpe· głowę, ale jeden tylko talent, - kopyto~
rowskich.
Domaga ostroga, wędzidło i szpicruta.
Pan publicysta Każmierczak i tym Nie leży w interesie żadnej partji robotrazem zarzuca różne .. ładne sprawki" niczei, aby robotnicy siegali do takich
inż. Szusterowi i znowu gniewa się, że środków przeczyszczająch, które chociaż
podobno nie chcemy mu pozwolić być nie zawsze szkodzą, ale zawsze komszpiclem i donosicielem. ..Kolega" Kaź- prornitują, nie leży w interesie żadnej
mierczak myli sie, albo świadomie kła- partji, aby jej wodzów i organy prasowe
mie.
Koledze Każmierczakowi wolno nurzać w błocie i kalel
każdej chwili zrobić doniesienie przeciw
Tego NPR. nie rozumie i tego zrokażdemu obywatelowi, jeżeli ma ku te- zumieć nie chce czy nie jest wstanie.
mu słuszne powody. Jeżeli tym oby- Ale my o tem piszemy, by nasi towawate.1em jest PPSowiec. może to uczynić rzysze wiedzieli, że nie znamy słów dość
tern gorliwiej, bo się w ten sposób ostrych i spraw dość apolitycznych. któ"przysłuży ojczyźnie". Kolega Kaźmier- rychbyśmy nie użyli i byśmy przemilczeli.
czak powinien wyszkolić się w fachu, do je:reli drUKowaniem ich 7.dolamy dopoktórego ma widoczne zamiłowanie i po- módz "kolegom" z NPR. do odszukania
pisał

Jlk odbywały się przetargi na brukowanie ulicy Zgierskiej, Przejazd,
Dworskiej i Zawiszy. Dlaczego były ławnik Bednarczyk unieważniał
oferty niższe, aby oddać roboty firmie Millera. Dobre kalkulacje
i dobre zyski Bednarczyka. Kolega Bednarczyk jest jak wiadomo
"artystą" i dlatego został napędzony z magistratu. Cóż na to kolega
:
Wojewódzki i N. P. R.
Kiedy z początkiem roku bieżącego
w "Łodzianinie" o byłym
ławniku Bednarczyku, że zbyt uybko
dorobił się w magistracie majątku, ze
prowadzi rozne nieczyste geszefta z
przedsiębiorcami miejskimi i działa jaw~
nie i haniebnie dla swego własnego in·
. teresu, - w obronie swego kolegi wystąpił na łamach enperowskiej "Pracy"
wiceprezydent Wojewódzki i w artykule,
pełnym niskich napaści na nas, inwektyw
j kłamstw zapewnił wierne swoje owieczki, ' że cokolwiekby się dało napisać i
powiedzieć o nowym, chadecko-enperowskim magistracie, to wszakże jedno
jest pewne, że prezydenci i ławnicy
"narodowe~o" magistratu są ludźmi porządnymi, i
że mają czyste ręce.
Nie długo czekaliśmy na dowód, IZ
z teml "czystemi rękami" jest jakoś nie
tak . bardzo CZysto, iak przvsiegał pan
Wojewódzki. W całej łód7.kiej prasie
zaczęły SIę pojawiać wiadomości to o
jednym, to znowu o innym "czystym"
inŁftresie, aż w końcu magistrat sam zoał zmuszony
usunąć ze stanowiska ławnika
tego właśni~ "kolegp." Bednarczyka, którego pan Wojewódzk; tak bardzo bronił
napisaliśmy

i

wychwalał.

I "Głos Polski"

i nawet

podają obecnie sążniste artykuły o tern,
że najserdeczniejszy przyjaciel i "kolega"
pana Wojewódzkiego, były ławnik Bednarczyk robił interesa i czerpał ze źródeł
brudnych, a co więcej i

wojewódzka komisja lustracyjna
stwierdziła w swoim protokóle, że ten
pomysłowy enperowiec dawał przywileje
jednym przedsiębiorcom przed innymi,
chociaż ci ostatni byli tańsi i lepsi.
Obecnie jeszcze · dokładniej się okazuje, że podniesione ongiś w radzie
miejskiej i w prasie zarzuty, iż

, "kolega"B~dnarczyk daje zawsze
pierwszeństwo firmie .,Miller
na brukowanie ulic, były uzasadnione.
B. ławnik Bedn arczyk nie ogłaszał przetargów na roboty publiczne, o ty·c h robotach uwiadamiał konkurujące firmy
p ou fn ie - ale nie wszystkie l, - a że
te firmy zawsze wiedziały, że robotę odda Bednarczyk Millerowi,
nie stawały d.., przetargu
•
i w ten sposób mógł enperowiec, ławnik
"narodowy" - liczyć na wdzięczność i
rozum kupiecki Millera.
Takim sposobem 'nie otrzymał np.
Czekański
robót brukarskich na ul.
Przejazd, albowiem Bednarczyk unieważnił jego ofertę niższa. a gdy Matz
i Kaczyński na prośbę Millera złożyli
"I\:JZwój" wohec komisji ofertowej deklaracj ę, iż

•
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najzupelnie zatraci przez N. P.
mamy już dość, - prowokowani i lżeni chlewa na konwersację ... salonową.
przyzwoitości publej.
nikczemnie i stale, milczeć nie możemy
Ignis.
Szelmostw kolegtmierczaka i NPR. I i nie możemy we fraku wchodzić do

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

Dchody z

majątku

miejskiego

'Winn,..' wpływ4do kasy Dli~islUei a nie do prywatnych JUeszeni członków Dlagistratu.
'rakcja radnych P. P. S. złożyła w tej sprawie następujący wniosek:
W związku z lleniem na one- łódzkiej, gdzie również otrzymują odpo- lecz 6 tysięcy złotych rocznie. Możliwe
że tak. O to nie będziemy toczyć sporu.
gdajszem posiedzeni,dy miejskiej wy- wiednie wynagrodzenia.
Wychodząc z zalożenia, że przed- Lecz magistrat nie zaprzeczy, że ogólna
sokości uposażeń <: członków rady
miejskiej frakcja p P.5głosiła w dniu stawiciele magistratu reprezentują ma- suma do podziału wśród członków Z8wczorajszym do rad}iejskiej następu jątek miasta a nie swój prywatny, wobec rządu elektro wni wynosi 120 tysięcy zł.
Zaprzeczyć tego nie może,
jący wniosek w spra, wynagrodzenia, czego wszelkie dochody z tytułu posia- rocznie.
pobieranego przez prfstawicieli gminy danych przez miasto akcji we wzmian- gdyż jesteśmy w posiadaniu aktu rejen.Łódź, za udział w p<dzeniach w ak- kowanych towarzystwach akcyjnych, win- talnego w którym ta uchwała figuruje.
jak się dowiadujemy, to różnicę tą zayjnych towarzystwa~
ny być własnością miasta.
Ze członkowie magistratu za czyn- biera expremjer Skulski, który pobiera
"Kolej elektryczłódzka" i .Łódz
noscI związane z gospodarką miasta aż trzykrotnie wyższą pensję, t.j. 1500 zł.
kie towarzystwo elek:zne".
otrzymują odpowiednią pensję z kasy miesięcznie, za to, że on jak również p.
Przedsta wiciele 1Sta biorą udział miejskiej - rada miejsk'ł uchwala:
W ojewódzki i inni, zejdą się raz na
w zarządach instytucjochodowych jak:
I. Wszelkie wynagrodzenia dla dwa miesiące i poradzą ze trzy godziny.
Kolej elektryczna ł<ka (tramwaje), członków zarządu "Kolei elektrycznej Prawda, że to niezla synekura? Za
.Łódzkie towarzystwo lktryczne (elek- łódzkiej" sp. akc., jak również "Łódz trzy godziny rozmowy raz na dwa mietrownia), w których zosiedzenia otrzy- kiego towarzystwa elektrycznego" sp. siące pobierać 1500 zł.! A przecież w
mują dość znaczne \o\!łgrodzenia. jak
akc., - przedstawicieli gminy m. Łodzi końcu roku znów coś "kapnie«, jakieś
wynika z protokułu _Inego zebrania są własnością tejże gminy i winny wpły bilansowe, lub remuneracje. Dla p. Skulakcionaril1~7v lódzkiegtwarzystwa elekskiego dalszym lukratywnym
interesem
wać do kasy miejskiej m. Łodzi .
. akc. (etrownia) odby2. Przedstawiciele gminy m. Łodzi, są zakłady żyrardowskie gdzie rówmez
nd Hotelu. 23 pażdzier członkowie zarządu. wzmiankowanych to- jest prezesem zarządu. Dziwić się należy
- repertłIm nr. 12123 warzystw akcyjnych, winni baczy c, aby dla czego to nasi członkowie magistratu
ty tulem \\agrodzenia dla z powyzszego pow&du nie były uszczu- tak prędk~ zgodził SIę na trzy krotnie
ów zarząd ~śród których plone wynagrodzenia, przypadające dla wyższą pensję dla p. Skulskiego, ze
Jest "f-ch przedstawicii: magistratu m. przedstawicieli miasta zasiadających w szkodą dla kieszeni własnych? Przecież
.Łodzi, wypłacić roczni 20 tysięcy zło
wyże; wzmiankowanych towarzystwach. na Radzie Miejskiej p. Wojewódzki utych (sto dwadzieścia ysięcy złotych)
3. Pewne określone wynagrodze- m ie doskonale gardłować, a wobec p.
prócz zwrotu kosztów ~ejazdów i t. p.
nia dla swych przedstawicieli zasiada- ~kulskiego tak prędko zapomniał języka
Posiedzenia te, wedle ~mienia statutu
jących w wzmiankowanych towarzystwach w ustach? Doprawdy, jakoś expremjer
'O~b~wają się nie mnieji ż raz na dwa uchwala rok rocznie rada miejska na prędko umie się dogadać z naszym mamIeSIące.
gistra tern!...
wniosek magistratu".
Cyfry powyższe kazują, IZ na
Wniosek ten zgodny' z opinją koMagistrat tylko zapomniał wyjaśnić
jednego czlonka zarząd w wzmianko- misji lustracyjnej wyrażoną w protok'ule ile otrz~'mują pensji ci sami ludzie w zawanem towarzystwie zadział w posie- komisji zostanie niewątpliwie przez radę rządzie tramwai. f o si.! niezłe synekurki
dzeniach wypada blisk 9.000 złotych miejską przyjęty.
poza pensją magistratu. Panowie z marocznie. Pomijając dale świadczenia,
S.
gistratu powstrzymajcie swoje apetyty,
jakie z tytułu zasiadani~w tym zarzą
nie zapatrujcie si~ na różnych ministrów
*
dzie wy~iknąć mogą -owyższa suma
karjerowców
politycznych . T o co jest
*
jest dość znacznym docldem poza penMagistrat przesłał do prasy łódzkiej własnością majątku miejskiego zwróćcie
. sją, przyznaną członkorrnagistratu. Nie- sprostowanie w którym komunikuje, że kac:ie miejskiej. Zresztą Rada Miejska
omal ci sami członkowitnagistratu za~ członkowie magistraf~ w samej elek- wam to nakaże.
siadają w zarządzie kei.,l
rycznej trowni pobierają me blisko 9 tysięcy zł.,
~--~--------------------------------~----------kongresu. Fiodajemy tu treść tego listu,
który jest
TESTAMENTEM WETERANA
SOCJALIZMU.

6) Stosunek P.P.S. do spraw rolnych.
7) Polityka międzynarodowa P.P.S.
8) Rozwiązanie Sejmu i nowe wybory .

9) Zmiany statutu organizacyjnego.
10) Wybory Rady Naczelnej, Komisji Rewizyjnej i Centralnego Sądu Partyjnego .
11 ) Wolne wnioski.
Delegaci na Kongres, wybrani na
konferencjach okręgowych na zasadach.
podanych w Okólnikach c.K. W., płacą,
tytułem wstępu, 2 zł. Goście zaś 5 zł.
Nadto Komitety Okręgowe winny niezwłocznie podać do wiadomości C.K.W.
i Komisji Gospodarczej Kongresu (Warszawa, Al. jerozolimskie 6) i imię i nazwisko delegatów ewentualnie gości, godziny ich przyjazdu do Warszawy, oraz
zamówienia na noclegi.
Każdy delegat, przybywający do
Warszawy, zaopatrzony w pisemny mandat, winien zgłosić się do Komisji Gospo~
darczej Kongresu (Al. jerozolimskie 6).
Sekr. Gen. CKW. PPS.
Dzielnica Baluty.'
Komitet dzielnicowy podaje do ogólnej wiadomości członków, iż do dnia
15-go stycznia 26 roku odbywać się bę
dzie
rejestracja wszystkich członków
dzielnicy.
Sekretarjat dzielnicy
czynny w
czwartki i soboty od godz. 7-9 wieczór
oraz niedziele od godz. 10-12 w południe.

Komitet.
Dzielnica Elektrownia.
P.P.S. zawiadamia wszystkich człon
ków, że począwszy od dnia 20-go b. m .
odbywać się będzie rejestracja.
Każdy winien się zgłosić w niedzielę w godz. 10-12 przed południem !Z .legitymacją·

W

tym

samym czasie

dyżurujący

przyjmują podatek partyjny.

Dzielnica Lewa.
W

sobotę.

dnia 9 stycznia r. p. 1926
zebranie dyskusyj'ne.
W sobotę, ·dnia 2 stycznia 1926 r.
o godz. 7 wiecz, w lokalu przy ul. Juljusza 28 odczyt dr. Pika n. t. "Praca zawo~
dowa a długotrwałość życia".

r. o godz. 7 wiecz.

Dzielnica Zielona.
W niedzielę, dnia 27 grudnia r. b.
o godzinie 10 ra.no w lokalu dzielnicy Zie~
lonej przy ul. N.- Targowej Nr. 31 odbędzie
się zebranie Koła Młodzieży.
.
Ze względu na ważność spraw, jakie
mają być rozpatrywane, uprasza się o liczne
i punktualne przybycle .

.................................................................
życia

Z

Sekretarjat

T. U. R.
przy

ul. Piotrkowskiej

Nr. 83 czynny chódziennie od 5- 7 wiecz.

R.

Zarząd T. U.
zawiadamia:
.
6 stycznia odbędzie się choinka słuchaczek Kursów Semin. T.U.R.
\5 stycznia odbęJzie się akademja ku
czci Staszica w sali Filharmonji z udziałem
tow. posła Czapińskiego.
W styczniu odbędzie się uroczysta
Akademja ku czci sen. tow. Ks. Praussa.

U czeinia Robotnicza.
{Korespondencja włsnaf
nia 6 b. mi w sal kino "Uciezji dnia Prasy Scjalistyczne~
J w południe odH si~ wielki
. cyczny.
o licznie zgromadzon~h słachaczy
•nawiał tow. adw. Neu(ark z War~
awy,
Mówcę nagradzano rzę ,stemi oklaskami, gdy mówił o sposbach walki
" z drożyzną, · o wstąpieniu. towarzyszy
Moraczewskiego i Ziemięckie@ do Rządu.
Po krótkiej przerwie ',iec. kontynuowano, gdyź \\<chodzące nC! salę nowe
zastępy słuchaczy, w skupieliu słuchali
wywodów mówcy,. w jaki to iposób kapitaliś~i rządzą w Polsce:a pomocą
D_
najemnych za pienicdze dzien-

10 stycznia 1926 r. otwarta będzie
Uczelnia Robotnicza T. U. R. w z,akresie 6 klas.
'
jednocześnie organizuje się kurs ję
zyków nowożytnych: niemiecki, francu~
ski, angielski .
Opłata minirpalna. Bezrobotni zwolnieni z wszelkich opłat .
Zapisy w sekretarjacie T. U. R.
Piotrkowska 83, w środy od 5-7 wiecz.
u tow. Moskiewiczówny·.
Koła samokształceniowe.

Kierownik Kół samOKształceniowych
tow. Hartman przyjmuje jeszcze zgło
szenia z dzielnic w sprawie organizacji
kółek samokształ ceniowych dzielnicowych
w sekretarjacie T.U.R. Piotrkowska 83
w czwartki od 6 do 7 wiecz.
W każdej dzi~lnicy winny istnieć
rozwijać się kółka

samokształceniowe;

OdCZyty T. U. R.
dla wszystkich:

Dnia

Dzielnica

Zielona

--

Nowo

T argo~a 31 - Urbach na t.
2-1
g. 7. w. Prawo do pracy.
Dzielnica Baluty - Aleksandrowska 39 - J. Solomonowicz
na t. "O pieniądzu"
Dnia Dzielnica Prawa Kopernika 45
B-l
inż. Leyberg na t. "Chemja ży
g.7 w . cia codziennego".
Dnia Dzielnica Lewa Juljusza 28 dr.
9-1
Pik n.t. "Praca zawodowa a
g.

7

w.

długotrwałość życia"
Dzielnica Widzew , Rokicińska

54 G. Moskiewiczówna na t
O spółdzielczości "
•

/
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życia społecznego na pracy i równości
powszechnej . . Sprzedał tedy cały swój
Ostatnią próbą utworzenia stron- dobytek, uzyskane ze sprzedaży pjeni"ą~
nictwa socjalistycznego w łonie kościoła dze rozdał ubogim i · poświęcił odtąd
katolickiego, celem przywrocenia komu~ swe życie ich sprawie. propagandzie
nistycznego ustroju pierwszych gmin swej idei.
chrześcijańskich, było założenie zakonu
Dzięki płomiennej, natchnionej, po~
Franciszkanow w XlII w,ieku po Chry- rywającej wymowie, jaką z natury był
stusie. Gdy ta próba okazała się chy- obdarzony, zyskał rychło wielu zwolenbioną. gdy okazało się niemożliwem ników. a głoszona przezeń idea szerzyła
propagowanie idei socjalizmu w łonie się szybko i stała się popularną wśród
kościoła katolickiego, każdy póżniejszy proletarjatu. Agitując, wędrował niezruch socjalistyczny musiał szukać opar~ mordowanie od, miasta do miasta; pozycia poza obrębem kościoła, który wszel~ ski wał sobie coraz liczniejsze masy ubo~
kie organizacje socjalistyczne wyklinał giej ludności. Wówczas postanowił on
iako "kacerskie" i zwalczał je ogniem celem przeprowadzenia swego programu
. i mieczem. Jednak zakon Franciszkanów założyć organizację; forma tej organiza~
odegrał wybitną rolę w historji ruchów cji była taka, jaka w owych czasach
socjalistycznych średniowiecza i dlatego była jedynie możliwa i zwykła: zakon.
warto poznać jego pierwotne znaczenie
Ale papież uważał ten ruch ludoi przemianę wewnętrzną. jakiej uległ wy za niebezpieczny dla istniejąceg~
z biegiem stuleci.
ustroju społecznego, '; opartego na własZałożycielem tego zakonQ był św. ności prywatnej i wyzysku ~łasy pracu~
franciszek z Assyżu, naj wybitniejszy. iąs:ej przez klas~ posiadającą; i dlatego
przedstawiciel dążeń socjalistycznych w odmówił papież zatwierdzenia tego załonie· kościoła katolickiego w wiekach konu. Wobec tego Frcnciszek z Assyżu
średnich. Zwał on się właściwie Ber- wbrew zakazowi papieskiemu założył
nardone, a na imię mu było Giovanni prga.nizację w dniu 5 października 1209
., (Jan); Francesco (Franciszek) był to je~ r. Jednakowoż, gdy ruch franciszkański
go przydomek, który w pożniejszym przybie'rał coraz grożniejsze rozmiary
wieku nadał mu lud, gdy zasłynął z wy- a założona przez Franciszka, wbrew zamowy; w ustach zaś ludu włoskiego kazom papieskim. organizacja rosła coprzydomek ten oznaczał człowieka "wy- rnz bardziej, wówczas przyszedł kościół
mownego, jak Francuz".
do przekonania. że skoro nie można te~
Urodził się on w roku f182 w go smoka zwalczyć, należy go ugłaskać
miasteczku Assisi (Assyż) w Umbrji, pozornet.ni ustępst~at.ni., ~e łatwiej. ~u
prowincji Włoch północnych, jako syn go będZIe opanowac, )ezeh go do SIebIe
bogatego kupca, który handlowa.t suk~ przygarnie i za ceąę oficjalnego uznania
nem.· Z natury bardzo zmysłowy, Glo- i włączenia w uprzywilejowaną hierarvanni spędził młodość wesoło; dopiero chję kościelną wyrwie mu jadowite zę~
gdy choroba nadwątliła jego siły, umysł by. To też w roku 12ł5 papież lnnojego zwrócił się ku sprawom lud:i:kości. centy 111 zatwierdził
ustnie
Zakon
Uwagę młodzieńca o wielkie m sercu Braci Mniejszych św. Franciszka. a w
i niezwykłych zdolnościach, ściągnęła na roku 1223 papież Honorjusz III dał to
siebie niedola ubogiego ludu.
zatwierdzenie na piśmie.
Z powodu wielkiego
zubożenia
Sw. Franciszek liczył na to, że
ludności miejskiej. gromadziły się po- 'zdoła za sobą pociągoąć cały kościół
dówczas w miastach Włoch północnych i dlatego właśnie starał się o utrzymanie
masy proletarja,tu żebraczego, iyjącego swego zakonu w ramach kościoła. Stało
z jałmużny, w nudzy t głodzie. Ale o~ się przeciwnie: kościołowi udało się nabok tego rozwijał się tam także prole-' giąć zakon franciszkański tak, że coraz
tarjat ,robotniczy: kwitł mianowicie w bardziej odd,\lał się od swoicp pierwotpółnocnych Włoszech przemy~ł tkacki n,ych celów. .sw Franciszek oparł swoj
i św. Franciszek, jako syn handlarza zakon n,a pracy; kościół zaś postarał
sqkna od najwcześniejszej ' młodości się zwolna wyrugować z tego zakonu
miał sposobność napatrzeć się smutnej zasadę pracy, odzwyczaić go od pracy,
doli tkaczów; albowiem sukiennictwo a rozwinąć w nim natomiast element
było przemysłem
chałupniczym, me~ żebraczy. Jak już zaznaczyliśmy., dwa
zmiernie
wyzyskiwanym przez boga- żywioły złożyły się na ruch franciszkańtych kupców, którzy robotnikom dawali ski: proletarjat żebraczy i proletarjat rowełnę, a brali od nich utkane na domo- botniczy. Pierwszy z nich z natury
wych krosnach sukno za nędzną zapłatą, swej, skłonny do życia z jałmużny bez
wystarczającą zaledwie, aby tkacz i je~o pracy, stał się w rękach papiestwa narodzina, pomagająca mU w pracy od rzędziem do: przeistoczenia zakonu Franświta do nocy, nie umarli z głodu, ciszkanow, do zrobienia . zeń zakonu
podczas gdy kupcy oz ich pracy zbierali żebraczego, mającego nie bronić interedla siebie ogromne majątki.
sów klasy pracującej, lecz za pomocą
Ogarnął tedy św. Franciszka wstręt dobroczynności trzymać proletarjat na
do
wyzysku,
przepychu i bogactw, uwięzi, i w zależności od klasy posiada_
} powstała w nim myśl powrotu do ko- j lc~j, i w ten sposób powstrzymać jego

socjalisty z

swój cel. W walce między św . F ran·
ciszkiema kościołem - uległ św. F ranszek...
Widział on tę niepożądaną prz~~
mianę w tonie swego zakonu i serce
mu się krajało na ten widok. Zaklinał
swych Braci nieustannie. żeby powrócili
do pracy i ubóstwa. Jeszcze w tesŁamencleswoim przekazywał im:

stulecia,

napisał ksiądz Franciszek W • • • . . ski.

I
I

"Pracowałem
własnemi
rękami
i chcę stanowczo, żeby i reszta Braci
mała się uczciwej pracy... Niechaj się .
Bracia strzegą przyjmowania kościołow,
mieszkań i wszystkiego wogóle, co dla

nich zbudowane zostanie, w spo8ob n!eodpowiadający świętemu ubostwu. któreśmy w naszej regule ślubowali; niechaj
zawsze będą tylko gośćmi, jakoby piel·
grzymi i obcy. Rozkazuję wszystkim
Braciom surowo W imię posłuszeństwa,
żeby
gdziekolwiek' będą, nie ważyli
się prosić ,kurji rzymskiej o jakikolwiek
dla siebie przywilej, ani sarni od siebie
ani też przez pośrednika, ani dla jakiegoś kościoła. ani też 'dla żadnego innego
miejsca, ani pod pretekstem kazania an
też dla cielesnej korzyści."
Wszystko to jednak pozostało bez~
skuteczne, a św. Franciszek, chociaż
się w nim wszystko burzyło na widok
zdrady interesów proletarjatu, jednak na
krok stanowczy, na wypowiedzenie posłu8zeństwa papieżowi nie mogł się zdo~
być. I za to właśnie, gdy zmarł w roku
1226, w dwa lata pożnie] kurja rzymska
mianowała go świętym.
Aby zaś do reszty ~atr~ec p~e~~
wotny charakter Zakonu BraCI MnleJszy"h, papież Innocenty IV. w roku \245
zmienił ustanowioną 'przez św. Franciszka z Assyżu regułę zakonu i pozwolił
Franciszkanom mieć dobra niby nie jako
własność, lecz jako posiadanie; skutkiem
tego Franciszkanie zmienili się odtąd w
zakon taki sam, jak każdy inny, posiadają~
cy majątki i używający ich na swą korzyść.
TO' oparcie zakonu Franciszkanow
na własności prywatnej i oderwanie go
od pierwotnych celow, głoszonych przez
św. Franciszka, wywołało jednak opozy~
cję, zwłaszcza wśród Tercjarzy. Miano~
wicie św: Franciszek stworzył był pewną
instytucję demokratyczną: obok Zakonu
mnichów i zakonu mniszek (Klary.sek)
założył także zakon świecki. Do tego
Trzeciego Zak9nu św. Franciszka (Ter~
cjarzy) należeli Tobotnicy, a po największej części tkacze; była to niejako
organizacja robotnicza. Otóż ci Ter~
cjarze stawili opór zakusom kurji rzym~
skiej i sprzeciwi~Ji się energicznie przemianie zakonu franciszkańskiego z orga~
nizacji ludowej, komunistycznej, w sto·
warzyszenie wyzyskiwaczów. Przyszło
pomiędzy temi dwoma stronnictwami
franciszkańskiemi do
zaciętej
walki,
trwającej d2;iesiątki lat.
Po stronie opozycji komunistycznej
opowiedziała się też część mnichow
reguły św. Franciszka. Zwolennicy tego
radykalnego kierunku zwali się .. Spiritu~

I

I

kańskiego.

W r~ku

1317

papJez Jan
Ikwizycji i od
tąd prześladowano ich jako kacerzy .
Nie zdołał jednak kościoł przez dl\1~n
jeszcze. czas wytrzebić tego kieru~ku
komumstyC7nego wśróct Franciszkanów :
odkąd zaczęto ich prześladować, kon:c;pirowali się potajemnie FraticeIli
zakonie franciszkańskim.
Dostarczali oni agitatorów wszystkim ważniejszym średniowiecznym sektom komunistyczQym, wyklętym przez
kościoł jako
"kacerskie". mianowicie
Waldensom.
Beghardom,
Lollhardom
j t. d.; ze wszystkiemi temi sektami pozostawali Franciszkanie w potajemnyc
czasami nawet w jawnych stosunkach.
we wszystkich komunistycznych ruchach
rewolucyjnych w wiekach średnich wi..
dzimy jako działączy i przywodców cały'
szereg mnichów zakonu św. Franciszk
ze stronnictwa F raticellów; i tak naprzykład wódz kierowanej przez komunis>
tyczną sektę Lollhardów rewolucji chłop~
skiej w Anglji w roku 138\, John Bali
był Franciszkanin~m i to właśnie Frati,
. cellem. N~ odwrót zaś, ilekroć jaka~
sekta komunistyc2Jla w czasach wielkich
prześladowań
zetrzebiona,
ogniem
mieczem przez więtą Inkwł~cję ; lei
ramię świeckie, pragnęła uratować s~o :
je resztki i Swa) dorobek kult\lraln~'
przed ostateczną zagładą, z reguły ratowała się za pomocą wstąpienia eło zakonu Franciszkanów; tak uczynili np.
Beg~ar~zi, .którzy wy~isz.cz.eni p.rz~ślado
waOlaml, Ole mogąc SIę lUZ dłuzeJ ostać,
przed przemocą, poddalli się kościołowi
w ten sposób. że swoje domy. bibljotek:
i szkoły darował, Franciszkanom i częś
dą wstąpili do JIlłlZ rów franciszkań
skich, częścią
d papieża Mikołaja w
roku 1453 otrzyrpah prawa Tercjarzy.
W ciągu st leci wywietrzał jednak
z zakonu F ranclszkanów doszczętnie
duch socjalisty zny. J(ościoł katolicki
zdołał ich w zu ełno' .i opap9wać. Dziś
nie różnią się o i nicz
.... -ołkiego
gatunku innych mnich
k
fran·
ciszkański obecme. pc
• zgoła
nie jest pocloliny c
:m był
przy swem zalożen
tal być
wedle intencyj
" szlachetnego twOl'<C
zakony uprzy •
niem bezpożyt
nyr
mozjadów żyjąc ch
cjalizm ZBS, wy ędz
tornych, stał si
Ze jedna
czasach, przez zy
torja z.a-·
konu franciszk . sk
lśle związana z historją Dl
Hego 50cjalizmu, prze
istom dZlSlejSzym pozn ć
stói-, ~.1!ebrzmiałe
dzieje swoich dawnych poprzedników
i ich usiłowań , które dopiero nasz cza,s
ma urzeczywislnić, oczywiście w formie
odrowiadające/ dzisiejszym warunkom
życia gospoda~zego i kulturalnego.
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oddał

ich

Swiętej
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Teatr

świetlny·
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Dla prenutneratorów 75"Łodzianina'.
~:~te:~~a~:n~st~~:i
gr. nie
ni dziel i

miesiąc uprawnia do nabycia

wyłączając:

Z-ch biletów ul!!owvch po

Wielki program
Z polsKiej

Głównej.

Piotrkowska róg

świąt.
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złotej

świąteczny!
Z pols lej

serii p. t.

złotej

serii p. t.
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'UA SWOJ obOWiązek
w czwartek, dnia 31grJInia 1925 r. o godz. 8 w.
.
J.1
Towarzyszu I odbędzie się w lokalu Zwiąiku Pracownikow UżyteczJANA HUTNI
W

POLECA

ŁODZ, UL. ZGIERSKA 24
WIELKI

WYBÓR

CZEKOLADY,

CUKRÓW i CIAST WŁASNEJ WYTWÓRNI.

Odrzuć zniech ęcenie precz!

ności Publicznej odbędzie Sięi

agituj zawsze i wszędzie USIlnie

ZAIAWA SYlWf~IR~WA

i

pozyskaj nowych członków
partji i nowych abonentów
UWAGA: Dla udog~dnienia szanownym konsumentom z dniem 17.X r. b
= = z~stała otw~rta filja mej cUki.erni przy ul. Zgierskiej I
"Łodzianina" !
FIRMA EGZYSTUJE OD 1908 ROKU.

Program bardzo urozmaicony.

rog Bałuckiego Rynku w domu W-nego p. Krafta.
.
Przy cukierni dwa gościnne pokoje i saJa biłardo~a'l Nasza wspólna, wielka Sprawa żąda tego
od Ciebie!

~en". ogłoszeń:
Ceny

ogłozeeń naie~y

:ta wlerst wysOkosCi

rozumieć
milimet~B

Miejscowe; Drobne: ra wyraz 5 groszy (najmnIej 50 groszy). Dla poszukujących pracy i o zagubIonych dokument. ch za wyraz I grosz. ZW;ycz4jne; Za I milimetr
jedno~amowy 10 groszy (str. 8 łam.). komunikatv, nekrologi i w tekście przed kroniką po 25 groszy (8trona 4 tamowa)
Zamieiscowe o 50 procent.i zagraniczne
____________________________________.____________~_~_~_~~. o 100 procent droże i .
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