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op--------------------------------------.
ł AdmlnłstraeJa: Łódź, Piotrkowska 83. Tel. 100.99 Skrzynka pocztowa 300.
Redaktoc przyjmuje w p0niedzialki i środy od 6-7 'l..
Rękopisów redakcja nie zwraca.
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Warunki prenumerafy:
w Łodzi bez odn. miesięcznie 1 złvty
Z odnoszeniem do domu 1.20 "
Na prowincji z przes. poczt. 1.50 »
Zagr-a!!iCIII - m~sięcznie 2.25
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BYĆ DOPROWADZONY D

ZWYCIĘSTW

Rozzuchwalona rozbiciem organlzac,Jnem tramwajarzy, dyrekcja K. E. Ł. usiłuje Im narzucić nowe nie do przyjęcia warunki pracy i płacy
W. ubiegłą niedzielę wybuchł w Lodzi strejk
tramwajarzy.
Bezpośrednią przyczyn.. wybuchu strejku było wprowadze.nie przez dyrekcję K. E. L. rozporz ..dzema o czas~e pracy pracowników tramwajowych.
Rozporza.dzeme to, przekreśla zasadę ośmiocodzin
nego dnia i ciC\głości pracy, utrzymujl\c jedynie
normę 46-0 godzinnego tygodnia pracy.
.
Ponieważ równocześnie z dniem 31-e,0 grudma na5t~pił~ wy~ówienie pracy na trzy miesi"cez zapowIedzl~ zmIan wArunków pracy, która miała
być prz~~toso~a~a-wedlug zapowiedzi dyrekcji,do ~oZhWOŚCl fmansowych przedsiębierstwa· pracowmcy postanowili podjąć akcję strejkową.
Akcja ta jednak. nie przyjęła charakteru zorganizowaneg.o i wskutek tego organizacje zawodowe. tra~waJ~rzy, ac~kolwie~. solidaryzują się z
akCJą, .D1e bIOr~ udZIału ,..- J"J przeprowadzenia i
me wZl~ly za. DlC\ odpowiedzialności.
Te~ fa~t niew~tpliw~e pnyczynił się do spotęg0.was1a . meu~tę~hWOŚCI dyrekcji, która ogłosiła
w pl~tek, IŻ zmIema \nrunki pracy j płacy na następuJl\cych zasadach.

siębiorstwa już

5) Termin wYPGwiedzenia motorowym i konduktorom pracy, wzgl. warunków pracy będzie
dwutygodniowy, jak to stanowi rozporz~dzenie
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16
marca 1928 r. o umowie o pracę robotników
(Dz, U. R P. Nr. 35, poz. 324).
6) Przy .~rzenosze~iu konduktorów nieatałych
do k~tegorJI pracowmków stałych Dyrekcja nie
będZIe skrępowana żadnym terminem.
Warunki te są całkowitem przekrdleniem
~dodyczy osiągni~tych przez pracowników tramwalowych, ,długoletnią żmudną i ofiara~ walk".
S~ pne brutalnem wyzwaniem, rzuconem przez
dyrekCję bogatego i świetnie rentuj~cego się przed,-,
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Skarga na traktowanie
więźniów

politycznych

W dniu onegdajszym, udała się do
Warszawy delegacja rodzin wlęfn.ów poIItyczu) l, która ma na ręce p. ministra
sprawie~liwości zlo!yf zbiorową petycję,
opatrzoną przeszło 100 podpisami. prze~
clwko ~ traktowaniu wlęfnlów politycznych
w witlzieniach w Łodzi, Łęczycy I Sieradz••

wiadomości, że

w dniu

a

1 93 :ł

lutego

roku

odbędzie się

Doroczna Konferencja Międzydzielnicowa P.P.5.
połączona
udziału

z wyborami nowego

w Konferencji z

Frakcja Radnych, przedstawiciele O. K. Z. Z.,
Komunalnych i Instytucji
T. U. R,

Koła

Użyteczności

o.

K. R.-u

głosem decydującym mają: członkowie
Zarządu \Vydziału

Dzielnicowych, Komisji Rcwizyjnej, Sa,du Partyjnego,
Zarz~du

Publicznej

Zw.

O. K. R-u, Komitetów

Kobiecego; z

głosem

Przemysłu Włókienniczego,

Oddział

w

Łodzi,

Nauczycieli Socjalistów, Robotni czego Towarzystwa

T. U. R

Przyjaciół

Sekretarjat Ł. O. K. R. P. P. S.

2) Będą zniesione gratyfikacje lO-dniowe na
święta Wielkiejnocy i Bożego Narodzenia, oraz
na urlopy.

. .'ł) Tr~m~aje będ.a; w ruchu i w pierwszy dzień
l Bożego Narodzenia od. "'0dziny ID-ej rano.
b

Walka tramwajarzy - jeśli została już pod- musi być doprowadzona do zwycięstwa!

o godzinie 10 rano, w sali RADY MIEJSKIEJ ul. Pomorska .16,

Prawo

5VrIąt WIelklejnocy

jęta

Sekretarjat L.O.K.RP.P.S. niniejszem podaje do

podyktować;

3) Urlopy będę doprowadzone do norm przewidzianych prawem.
'

szalejącą reakcję polityczną.

owom;ww

Oto dosłowne warunki, które dyrekcja usiłuje

1) Rozkład i ~odziny pracy będ.. unormowane. ?-a zasadach,. ws~a~anych w roz;porz;~dzeniu
M~ms.tra P~a~y l OpIekI Społecznej w porozumlemu z M1DIstrem Przemysłu i Handłu z dnia
13 si~r~nia 1930 r. w spra,!,ie czasu pracy pracowmkow ruchu tramwajowego (Dz. U. R. P.
Nr. 65, poz. 516).

ganizacji zawodowej, musza. oprzeć się o pomoc
całej zorganizowanej klasy robotniczej.
Nie wolno im ani na chwilę żapominać, że
zwycięstwo dyrekcji K.E.L. to nietylko ich klęska
ale to wzmocnienie ataku kapitalistycznej reakcji
na ostatnie reduty praw robotniczych.
Muszą pamiętać, że ich zwycięstwo to podniesienie ducha klasy robotniczej, uginającej się pod,
obuchem kryzysu i bezrobocia, nękanej przez wzmagający się wyzysk kapitalistyczny i dlawionej przez

nie tylko pracownikom tramwajo- I
pracowników instytucyj użyteczności publicznej i dowodzą one jak wielki staje się tupet kapitalistów, gdy.nie czuje siły zorganiLOwanych pracowników.
Nigdy jes:l:cze, gdy istniał silny związek Idasowy -- rozbity tak niedawno przez czerwonych
"radykałów· - nie odważała się dyrekcja K. E. L.
uwdać strejk za zerwanie stosunku najmu i występować z pogorszeniem warunków urlopowych,
wymówienia pracy i t. d.
Na wystąpienie to dyrekcji, muszą pracowni- ·
ey odpowiedzieć jednolitym, twardym, zorganizowanym frontem. Muszą skupić się w klasowej orwym ale i ogółowi

Historja pewnego rozwodu

doradczy m

Zw. Pracownikow

Organizacji

Młodzieży

Dzieci,
(-) JAN KARBOWIAK

łódzkiego

Należy jaknajprędzej wprowadził

wżycie nowe prawo

Okazano nam b. ciekawy wyrok "unieważnie
niowy" . Wydał go sąd biskupi w Łodzi w dniu 8
lipca 1929 r. a potwierdził sąd metropolitalny w
Warszawie jako II instancja w dniu 17 październi
ka 1929 za Nr. 1166.

Rozchodząc się z mężem w dn. 8 marca 1929
r. pani T. była w piątym miesiącu ciąży, o czem
jej mąż dobrze wiedział.

P. T. naczelnik: więzienia w Łodzi, osobisty
z;najomy biskupa Tymienieckiego, wni ósł w dn. 8
marca 1929 r. skargę do sądu konsystors~iego w
Łodzi o unieważnienie jego małżeństwa. Zona na
rozwód się ~godziła, lecz w konsystorzu nie była
ani razu. Przytem z chwilą wniesienia skargi o
"unieważnienie" przez męża, wyjechała do jego
siostry do Zgierza, a następnie do Warszawy. Samą sprawą wcale się nie interesowała. W pa ździer
niku r. ub. otrzymała wez\vanie z konsystorza katolickiego w Warszawie, aby się zgłosiła po odbiór
wyroku i wpłaciła 50 zł. Pa.ni T. nie poszła po
wyrok osobiście, lecz posłała siostrę z świadectwem
ubóstwa, gdyż mąż jej żadnych alimentów ni.e płaci.
Jakież było

jej zdziwienie, gdy przeczytała w
wyroku, że ona sam,a. oświadczyła wobec sądu, iż
nie chciała mieć dzieci i że właśnie z tego tytułu
jej małżeństwo zostaj e przez sąd konsystorski unieważnione na zasadzie kanonów 1086 i 1092 orllZ
art. 9 prawa małżeńskiego z r. 1836, który mówi
dosłownie: "Niemasz małżeństwa tam, gdzie nie
zachodzi obydwóch stron zezwolenie". Rozumie
się, te na małżeństwo samo, a nie na to, co będzie
po ślubie. Ale to nie wszystko, bo akurat jak na
złość na dwa tygodnie przed zapadnięciem wyroku
uniewdnionego w łódzkim s,\dzie biskupim, jako
w I-instancji (8-7 1929), pAni T. urodziła syna,
25-6 1929 r. bardzo do m~ża podobne,o.

małżeńskie

Oto tego rodzaju sztuczki i machinacje dzieją
po kon~ystorzach. Jako że dzieją się one tam
właśnie, są "zgodne z prawem bożem" i "z moralnością", a państwo nie ma na to najmniejszego
wpływu, bo na mocy narzuconego b. Kongresówce
mikołajewskiego prawa małżeńskiego z r. 1836,
państwo polski.e jest bezsilne w dziedzinie sądow
nictwa małżeńskiego i czy chce czy nie chce, musi
honorować praktyki konsystorskie i pokrywać je
swoim autorytetem. Prawo bowiem z r. 1836 uczyniło z prawa kanonicznego i z praw kościelnych
poszczególnych wyznań część prawa publicznego
(państwowego). A to właśnie projekt Komi sji Kodyfikacyjnej chce utrącić i dlatego wywołał on
przeciwko sobie tyle protestacyjnej wrzawy i wysi ę

grażań pięściami.

postawić . kropkę nad "i" - dodajemy,
Tymieniecki podpisał również sławetne
przeciwko "bolszewickiemu" i "niemoraInemu" prawu małżeńskiemu, .rozbijającemu rodzinę", "groż,cemu państwu zagładą" i t. p.

Aby

że biskup
"orędzie"
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Czytajcie i rozpowszechniajcie

"ROBOTNIKA"

"

. . . . ZIANIN

występ

Nowy
osławionego

Jak

się

p. Helmana

robi interesy.

Na terenie Łódzkiego Towarzystwa Kredy to"\-vego (organizacja właścicieli nieruchomości) okazały się rozmaite macherki, których bohaterem jest
znów osławiony p. Helman.
Pan Helman jest dyrektorem w Towarzystwie
Kredytowem i równocześnie płatnym prezesem w
banku właścicieli nieruchomości. I p. Helman (dyrektor Towarzystwa Kredytowego) poożycu p. Helmanowi (prezesowi banku) 200 tys. zł. dla banku
na bardzo niski procent.
Towarzystwo Kredytowe straci - p. Helman
zarobi - a zapłacą za to wszystko lokatorzy nowowybudowanych domów, którym kamienicznicy chcąc sobie odbić straty - podwyższą znacznie
komorne.
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Dzielnica Górna.
\V niedzielę, dnia 24 stycznia 1932 r. o godz. 10 rł.no,
odbędzie się na naszej dzielnicy
DOROCZNA KONFERENCJA DZIELNICOWA
na której obecnoś r wszystkich członków konieczna.
Komitet

Dzielnica Koziny.
We wtorek, dnia 2 lutego r. b. o godz. lO-ej rano, w
lokal·u naszej dzielnicy cdb,:dzie się
DOROCZNA KONFERENCJA DZIELNICOWA
na której obecność wszystkich członków konieczna.

Dzielnica

Księży Młyn.

\V dnIU 9 stycznia 1932 roku na op;ólnem rocznem zebraniu dzielnicy, oraz na posiedzeniu Konstytucyjnem Komitetu w dniu 11 stycznia r. b. wybrano następujący skład
osobowy nowego Komitetu.
Przewodniczący
Pudlarz Franciszek
Wice-prze""odniczący
Gicgier Bolesław
Sekretarz
Konieczniak Henryk
•
Skarbnik
Zasadziński Stanisław
Bibijotekarz:
Miziała Władysław
Gospodarz
Biernacki Walenty
Czlonkowie Komitetu Arendarski Antoni
jerzmanowski Feliks
"
"
Markiewicz Stefan
"
J1
Do Komisji Rewizyjnej Nowakowski Stanislaw
Klonowicz Antoni
"
"
"
Ossendowski Feliks

"

"

Dzielnica Widzew.
\V sobotę, dnia 30 stycznia r. b. o ~odz. 7-ej wiecz
'" lokalu naszej dzielnicy przy ul. Rokicińskiej 62, odbędzie
się ROCZNA KONFERENCJA DZIELNICOWA.
Na porządku dziennym wybory nowego Komitetu
D:lielni cowego. Uprasza się o liczne przybycie.
Komitet

z

•
•
ZyCl8

T. U. R.

Program prac Zjazdu
Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego.
. V-ty Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa
Umwersytetu Robotniczego odbędzie si~ w Łodzi
w dniach 31 stycznia, 1 i 2 lutego 1932 r.
Otwarcie zjazdu nastąpi w niedzielę, dnia 31
stycznia o ~odz. lO-ej ra110. Dalsze obrady zjazdu
odbywać SIę będ~ w sali Rady Miejskiej, ul. Pomorska 16.
Pierwszy dzień zjazdu będzie poświęcony
obradom teoretycznym.
W)~głoszo.ne zostan~ następujące referaty:
EkonomIczna I psychologIczna droga do socjaliz~u - ~o~. poseł Kazimierz Czapiński; wychowame s?cJahsty.czne :- tow. dr. Adam Próchnik; pracowmcy OŚWIatowI w ruchu socjalistycznym - tow.
Robert Frohlich.
Po.rządek obrad cz~ści organizacyjnej zawiera
następujące punkty:
1) Sprawozdanie Sekretarjatu Generalnego dr. Stefan Kopciński,
e&il\MWłifiJi4Ai2ifAVO_

Dźwiękowy

Kino-Teatr
,

•

"PRZEDWIOSNIE"
ul. Żeromskiego 76.

Ceny miejsc: 1-1.25 zł. 11-90 gr. UI-M gr.
Na I-szy seans wszystkie miejsca po 50 gr.

Dziś
;

i dni

następnych!

•

CENY OGŁOSZE~
Ceny ogłoszeń należy rozumieć za
wiersz wysokości 1 milimetra

w

urocza

-"'??.:- -..

2) Sprawa młodzieży - dr. Stefan Kopciński,
3) Sprawa C:terwonego Harcerstwa - dr. Adam
Próchnik,
4) Zmiana statutu,
5) Wybory członków Zarządu Głównego T.U.R.
6) Wolne wnioski,
Zamknięcie zjazdu.

Z
sze

==--=.--:
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życia Młodzieży
VV czwartek, dnia 28 stycznia 1932 r.
na szkołach organizacyjnych.

T. U. R.
odbędp, się

dal-

wykłady

-:=:-

Z Robotniczego Towarzystwa Sportowego
..WIDZEW"
Zarząd R. T. S.

"Widzew" powiadamia wszystkich
o przeprowadzeniu rejestracji. Rejt;strcja odbywać siC; będzie w okresie od 11. 1. 32 l". do 20. U. 32 r. w
poniedziałki, §rody i piątki każdego tygodnia, w godzinach
od 7-ej do g-ej wieczorem, w sekretarjacie klubu Roki ciń
ska 62. Nadmienia siC;, że członkowie , którzy w wymienio.:
nym terminie nie zarejestrują s ię i nie opłaCI! zaległych
składek, zostaną skreśleni z listy członków. Niepracuj ący
zostają zwolnieni z opłat czlonkO'l,\ 'skich na podstawie legitymacji bezrobotnego.
członków

W szkole dla kół Narutowicza, Napi6rkowskiego i
Praussa mieszczącej sit; w lokalu dzielnicy "Górnej" P.P.S.
przy uJ. Suwalskiej 1, wykładać będ, tow. tow. Haneman i
]ezierski, na tematy: "Istota socjalizmu i "ustrój Rzeczypospolitej Polskiej".
W szkole dla kół Limanowskiego, Worcella, Perla i
Żeromskiego, mieszczącej się w lokalu Związku Pracowników Kas Chorych przy ul. Piotrkowskiej 73, wykładać bę
dą tow. tow. Polecki i Brzeziński na tematy: "Istota socjalizmu", "Sp~łdzielczość" i "Samorząd".
jaszkowskiego, Waryńskiego i Daw lokalu dzielnicy "Koziny"
P.P.S. przy ul. Letniej l, wykładać będą tow. tow. Urbach
i Kieller na tematy: "Istota socjalizmu" i ustawodawstwo
socjalne".
Początek wykładów o godz. 6 wiecz.
W szkole dla

niłowskiego,

kół

mieszczącej sią

\V ponied:liałek, deia 1 lutego odbędzie $ię w sali
Stow. Sp. "Siła" przy ul. Głównej 17, Doroczny Czerwony
Bal, urządzony staraniem komisji imprez Ł. O. M. T. U. R.
Początek balu o godz. 21-ej. Wejscie wraz z garderobą zł. 2.50.

j

OBWIESZCZENIE.
Magistrat m. Łodzi niniejszem podaje do wiaimienne listy płatników państwowego
podatku od dochodu na rok 1931 nadesłane przez
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI i xn
Urzędy Skarbowe podatków i opłat skarbowych w
Łodzi, wyłożone są do publicznego wglądu w biurze Wydziału Podatkowego (Plac Wolnosci Nr. 2
pokój 23) w myśl art. 66 ustawy o podatku'
dochodowym na przeciąg 4 tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia.
Powyższe listy mogą osoby zainteresowane w
wymienionym biurze pneglądać codziennie w godzinach od 9 rano do 12 w południe.
Łódź, dnia 14 stycznia 1932 r.
domości, że

M A G I S T R A T m.

Ł

O D Z I

Prezydent.

(-) B.

ZIEMIĘCKI

Przewodniczący

Wydziału

OMU

I

HAL
HA
A
S

Przyjmuje wkłally oszcz,dnolclowe
od 1 złotego wzw,!
za wysokl.m opr_c.ntowanlem.
ZiI

gwarantuje Gmin. m. ł.odzl
swym małątklem I d_chodami.

wkłady

całym

WY,DAJE SKARBONKI

I marki Oszczlldnolclowe

SZCZĘ

OHO

Tajemnica lokat statutowo zastrzelona

ŚCI

MIASTA

Podatkowego:

(-) L. KUK

Wst'lP do Kasy. ul. Narutowicza 42.

NARUTOWICZA .Ni! 42.
PO KSIĄtECZKĘ OSZCZĘDNOSCIOWAI

tO DZ I

OGLOSZENIE.
Opierając się na Rezporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dllia 31 sierpnia 1930 roku e zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku (Dz. U.
R; P. Nr. 91 poz. 527) Rozporządzeniu M.inistra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 19~9 roku i z dnia 31 sierpnia 1930 roku o uregulowaniu cen zbóż chlebowych i jego
przctworów oraz cegły (Dz. U. R. P. Nr. 81 poz. 607 i Nr.
60 pilZ. 480) Rozporządzeniu Wojewody Łódzkiego z dnia 8
kWIetnia 1929 roku VI'reszcie na Iłpiuji Komisji do Ustalania
celi, wyrażonej na pesiedzeniu w dniu 19 styczRia 1932
roku - niniejszem podaj~ do wiaaam.ści mieszkańcom m.
Łodzi co następuje:
Uchwałą Magistratu m. Łodzi Nr. 36 z dnia 29 stycznia
1!32 roku zostały wyznaczone następujące ceny mabymalne

(najwyższe):

Ha
1)

mięso wołowe

•

wołowina

i cielęce za 1 klg.
w hurcie:
zł. 1.19
zł. ·0.90
zł. 0.60
zł. 1.78
zł. 1.38

normalna I gat.

2)
"
"
II"
3)
"
"
III"
4) wołowina. koszerna I gat.

Magistrat m.

Łodzi

'

niniejszem ogłasza, że zgodnie z § 2 Rozporz~dze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca
1924 roku (Dz. Ust. R. P. z dnia 21. VI. 1924 r.
Nr. 51 poz. 522) i stos'ownie do § 53 Rozporządze
nia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 28
czerwca 1926 roku (Dz. Ust. R. P. z dnia 29.VII.1926 r.
Nr. 75 poz. 433)

Preliminarz Budietowy

Zarządu

m,

ŁOdzi

na rok administracyjny 1932-33
wszystkich

Wydziałów

i instytucyj Magistratu m.
zostanie do publicznej wiadomości
od dnia 23 stycznia 1932 roku na przeciąg 7-rniu
dni (do dnia 30 stycznia 1932 r. wł<\cJn~e) w sali
Głównej Kasy Miejskiej, okienko Nr. 1, Plac Wolności Nr. 14 w podwórzu, gdzie może być przeglądany przez płatników danin komunalnych celem
wnoszenia spostrzeżeń i zarzutów.
Łódź, dnia 21 stycznia 1932 roku.
Łodzi wyłożony
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W myśl § 10 zacytowanego wyżej Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych winni żądania lub pobierania cen wyższych od 'wyznaczonych będą ukarani przez
władzę administracyjną I Instancji według art. art. 4 i ~
wyżej zacytowanego Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej aresztem, do 6.tygodni lub grzy''VI1ą do 3.000. zło
tych, Q ile dany czyn me ulega sun~wszemu ukaranIU w
myśl innych Ustaw Karnych.
Wyżej wyznaczone ceny maksymalne obowiązują na
tereaie m. Łodzi od dnia następnego po ogłoszeniu.
Łódź, dnia 21 stycznia 1932 l".

Wiceprezydent m. ł.odzi
(-) Stanisław Rapaiski

Prezydent

(-) Br.
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W przepięknej operetce filmowej pod tytułem
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Miejscowe: Drobne. za wyraz 15 groszy (najmaiej 1.50 groszy). Dla peszukuiących pracy i o zagubionyeh dokumentach za wyra.
gnszy
Zwyczajne: Za milimetr jednołamowe 20 groszy (str. 6 łam.), komunikaty, nekrologi i w teWcie przed kroniką po 58 grony (strona 3-1amowa)
Zamiejscowe o 50 procent i zagraniczne o 100 procent dretej.

Redaktor odpowiedzialny:. Al. Nowakowski.

Druk"'llnia L. Łamao, ul. Trau;utta 12
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WydaWCA Udzki O. K. R. p; P. S.

Adam Boroń

