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Kongres P. P. S. w Krakowie
Przemówienie delegata PSPR.i
To w. Kwietniewski wita kongres w imieniu or
ganizacji jednocześnie dalekiej i bliskiej, oddzielonej
kordonem złączonej duchem i ideałem.
. 4
Ale skoro los nas rozdzielił — mówi tow. Kwiet
niewski — robimy wszystko, by iść śladem waszym
i iść za przykładem, który nam daliście. ' alka na
sza różni się od waszej — musimy bowiem walczyć
także o każdą szkołę polską, o każdą piędź ziemi, o
duszę każdego dziecka, bo jeśli nie będzie poi skości
wśród naszych robotników, nie będzie również so
cjalizmu polskiego. W ostatnich czasach stosunki
nieco się poprawiły, za pośrednictwem tow. Daszyń
skiego trafiliśmy do towarzyszów socjalistów w Cze
chach.
Mamy nadzieję, że niedługo już będziemy mogli
mniej uwagi poświęcać sprawom narodowościowym
a wiecej współpracować na polu socjalistycznemu.
Podziwiamy z za kordonu waszą walkę o Polskę
demokratyczną i prosimy, byście o nas nie zapomi
nali (huczne oklaski).

Przemówienie delegata Niemieckiej Partji Pracy
posła Kronigka.
Imieniem ncmieikiej socjalnej demokracji wi„
tam XIX Kongres PPS. Wierzę, że przyszłość
PPS. kszlałtować będzie żvcie państwowe w Pol
sce według swych zasad. To Leż wielkie znaczone
przywiązujemy do uchwal Kongresu. Socjalistów
polskich i socjal słów niemieckich w Polsce łączą
wspólne cele: zwycięstwo socjalizmu i pod tym
względem nie ma wśród nas różnicy.
Werzyiny,
że razem pójdziemy do wspólnego celu. (Oklaski)
Ale robotnik niemiecki cierpi podwójnie: nietylko wskutek ucisku kapital zmu,
lecz
także
wskutek ucisku narodowościowego polsk ej reakcji
Wierzę, że PPS. rozumie naszą rolę pod tym wzglę
dem. jako przedstawiciele n endeckiego proletaria
tu chcemy tylko tego, co przyznane nam jest w
konstytucji. Nacjonalizm polski wytwór.a nacjo.ia.
lizm w szeregach mniejszość ; gdyby nie to, by.
łaby możliwa jedna parłja socjalistyczna w Polsce
i dlatego naszą organizację w Polsce uważamy za
przejściową. PPS. zrobiła już p erwszy krok na
tej drodze porozumienia. Krok ten witamy iwie.
rżymy, że Kongres obecny będzie podwaliną peł
nego porozumienia socjalistów w Polsce. (Oklaski.)
Dalsze powitania.
Tow. pos. Żuławski wita kongres Imieniem Cen.
tralnej Komisji Związków Zawodowych. Ula nas
wyniki obecnego kongresu mają wyn ki pierwszo
rzędne. Jasno widzimy, że cele nasze będżemy
mogli osiągnąć tvlko wówczas, gdy ,ść będziemy rę
ka w rękę z organizacjami poi lyeznemi (oklaski).
Mamy może odrębne metody działania, ale cel
wspólny: wyzwolenie klasy roboli !
' od dc g.
ku kapitalistycznego. Wśród de leg u.
dzę naszych najlepszych działaczy zawodowy
jest to
najlepszym dowodem wspólności walki ł u..tycznej
z zawodową (burzliwe oklaski).
Tow. poseł Zaremba wita konkres imieniem
Związku robotniczych spółdzelni socjalistycznychSpółdzielność jest najmłodszem edgałęźnisnem ru
chu robotniczego, a idzie ruch spółdzielczy ręka
w rękę z ruchem robotniczym. Oby ów Kongres
przyczynił się do wzmocnenia i rozkrzewieiiia ru
chu spółdzielczego, (oklaski).
_ Tow senator Kopciński w ta Kongres imieniem
Uniwersytetu robotniczego. Celem un wersytetu —•
imówi senator Kopciński — jest krzewie myśl wol.
ną, walczyć o wolną szkolę i mieść w masy ludowe
oświatę. Wierzę, ż dążenia uniwersytetu robot
niczego znajdą poparcie u Kongresu (oklask ).
Tow. Skalak wita Kongres bu cni cm niezależ
nej młodzieży socjalistycznej. S ły nasze i wpły
wy — mówi — rosną na nowo wciąż na Uniwersy
tetach, mimo wysiłków riaejomtl stów.
Chcię
wspomnieć także o rzeszach młodzieży robotniczej,,
które również wymagają zorganizowali a ich,
a
powzięcie w tym kierunku uchwały jest rzeczą Kon
gresu (oklaski).

Powitalne depesze.
Tow. poseł Niedziałkowski odczytuje depesze
powitalne od: angielek ej partji pracy; estońskiej i
finlandzkiej socjalnej dcmoknie], od Hendersona,
Paul Boncpur, Ren nudele, Elej Snowden, od wę
gierskiej sorjaL.j dcmokraej itd.
Po uchwaleniu porządku dziennego obrady od.
roczono do godz. 4.ej popoł.
Obrady popołudniowe.
Referat polityczny tow. posła Norberta
Barłickiegfo.
Zaszedł w roku bieżącym fakt niezm’ernej do
niosłości. Nastąp ła odbu 'owa międzynarodówki.
Wyłoniła się nowa, potęż jo organ zacja, aby ot wo rzyć nowy okres w dziejach ludzkości.
Przechodząc do zagadnień wewnętrznych, mu.
szę stwierdzić, że chaos i zamęt Ieżv w interesie
klas posiadających, które uchylają sie od ponosze
nia ci żerów strasz) wej wojny, przerzucając
j,e
na barki klas niepos adających. SI ara i ą się one utrącić 6.godzinny dz eń pracy oraz inne nasze zdo
bycze. Nie rezygnują one ani na chw 1? ze swych
przywilejów i głęboko w orzą, iż uda im się po'ożyć w poprzek rozwoju demo "atycznego, żc uda
im się cofnąć klasę robotneza do warunków przed
wojennych. Widziel śmy w Po’sce jaskrawię strasz
liwe obrazy usiłowań rcakcj. Pamiętamy wszyscy
wypadki grudniowe w Warszawę gdy padł czło
wiek nieposzlakowanej czystość, ś. p. Gnbrjcl Na
rutowicz.
Pamiętamy wypadki ! rakowskae. Reakcja sko
rumpowała duża odłam chłopów i stw o z via rząd
chjeno-Piasta. Rządy te trwały tylko 6 mies ęcy.
ale krótki ten czas bvł okresem nnjci ż /rj próby
dla klasy robotniczej, 1 gdy rząd chjeno-Piasta
doprowadza masy roł ojnicze d > rozpaczy, wybu
chaj s!r jk generalny i za'wiec ły krwawvm bios! ietn
wypadki, jak te krakowskie. Jakkolwiek
jed
nak rząd upadł w gruzy, nie wolno nam lekcewa
żyć chjeno-Piasta. Może on wrócić, może w ti
ne i fermie, ale wrócić może. To też mus my stać
z bronią u no^i, w każdej chw li golowi do walki.
Demokracja nie może pokładać żadnej nadziei
w
przewrotach. Wszelki przewrót musiałby dopro
wadzić do panowania bagnetu, do car y zim u i do
awanturnictwa politycznego. Nam tego nie potrze
ba. Mamy potężną tradycję z najcięższych czasów
walki o niepodległość. Gdy z chaosu wyłonią się
niepodległa Polska, pierwszy rząd, który powstał,
był to rząd ludowy.
Rząd ludowy, stworzony z inictjatywy PPS.
Rząd, który stworzył podwaliny pod gmach Polski,
jako republiki demokratycznej. A gdy na Polskę
szła. nawała bolszewicka, walczyliśmy o n epodlcgłość i demokrację. Ta tradycja sprawia, że je
steśmy dziś osią demokracji polskiej i dziś ku nam
grawituje wszystko, co jest wolnościowe i demo
kratyczne f w tych czasach rządów chjeno-Piasta
pytano: Co PPS. robi, jakie znajduje wyjść e z
tej sytuacji? I PPS nie za w odła — przeprowa,
dziiiśmy strejk, skupili wokół siebie wszystko ,co
szło przeciw reakcji i nadszczerbiiiśmy blok rzą
dowy.
Spadają na PPS. wielkie obowiązki przeciwsta
wienia chaosowi reakcji programu jasnego i zisz
cza! nego. i sama lub z pomocą innych grup lewi
cowych musi ów program zrealizować. Podstawa
programu musi byt demokracja. Odnaleźliśmy wła
sną drogę. I stoimy dalej na gruncie parlamenta
ryzmu. I nie widzę żadnej drogi, któraby kazała
zejść z tej drogi, na której rośniemy w śTy; na
bieramy coraz więcej szans zwyc ęstwa. Nie znaczy
to jednak, iż poza parlamentem świata nie widzimy
W m o men lach ważnych winniśmy łączyć akcję par
lamentarną z pozaparlamentarną. Przykładem tego
niech będzie akcja orzec 'w Senatowi, dzień 11. gru
dnia 1922 i 6 lei ona da 1923. Konstytucja, par
lamentaryzm i demokracja są zagrożone przez re
akcję. Ze zdobyczy demokracji, z pięcioprzymiot.
nikowego prawa wyborczego i formy parlamenta
ryzmu nic tknąć nie damy. Wszelkie zakusy mu
szą być i będą odparte i złamane, Ale następny
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Sejm ma dokonać zmiany Konstytucji. Gdyby przy
przyszłych wyborach zwyciężyła prawica, konsty
tucja uległaby pogorszeniu. Już za chjeno-Piasta
przedłożono Ustawę o pełnomoctnictwle dla jakie
goś komisarza, który miał mieć moc nawet uchy
zgroma
lania ustaw. Chciano ograniczyć pr
dzeń i chciano interpretować fałszywie konstytucją
za warowane prawo koalicji i strejku. Oto przed
smak, coby zrobiła reakcja, gdyby odniosła zwy
cięstwo. Pcnnęlaby kraj ku monarchizmows kraj
siałby się widown ą rozlewu krwi. Jeśli przy wy
borach zwyciężymy, będziemy mieli większość le,
wicową.
,
. .
Zdrada Witosa i jego obozu jest tętn boleśn iej
sza, żc przedewszyslkiem dotyczyła reformy rolnej
będącej najżywotniejszą sprawę ludu wiejskiego.
Stojąc na straży całej demokracji, zarówno miejskiej
jak i wiejskej, musimy stać na straży, aby uchwalona już r.forma rolna, została zrealizowana.
Szowinizm rozpętuje walki nacjonalistyczne w
Poisue w interesie reakcji. Mniejszości narodowe
mu:-zą w pełni korzystać z naszej konstytucji. W
ten sposób Polska zyska 30 procent ludności, któ
ra stanie w jej obronie — w przeciwnym razie
rozsadzą one państwo polskie.
Przechodząc do sprawy naprawy skarbu, Iowa
Barlicki stwierdza, że klasy posiadające muszą być
zmuszone do świadczeń na rzecz skarbu. Ze spis
kami faszystowskimi musimy w alczyć. Błąd tkwił.
w Lem, że po zamachu w 1919 roku nie ukarano
jego sf rawed w i tern rozzuchwalono reakcję. —1
Chcemy dalej, aby państwo nasze stało się czynni
kiem pokoju Sami meczą z pchwy wyjąć nie
chcemy, do wojny nie dopuścimy i tylko w wypaku zagrożonej wolności stawimy zbrojne opór.
Ale kio ma na,z program w całej pełni wpro
wadzić? Może być on krok za krokiem wprowa
dzany. Rząd robotniczo-włościański, rząd ludowy
jest nasz cni codzienncm hasłem. Ale dopóki go
niema, niemożuny dopuść ć do tego, aby
rząd
chjeno-Piasta został wznow.o.iy w jak.ejkolwiek
formie. W tern celu może zajść potrzeba poparcia
rządu ant,prawicowego, który sformułuje swój sto
sunek do klasy robotniczej i da gwarancję naprawy
skarbu. Uchwały poprzedniego Kongresu paraliżowały naszą działalność — były błędną taktyką
krępowania rąk. Gdybyśmy i teraz to krępowa
nie rąk uchwalili, musielibyśmy chyba złożyć man.
dały — nie mogąc przyjąć odpowiedzialności wo
bec mas łobolniczych.
W sianie, jaki panuje obecnie w Sejmie, dą
żeniem naszem musi być rozwiązanie Sejmu.
Ale
dziś nie da się tego źrebić, — nie dopuści do tego
prawica, ahy rozwiązano Sejm w chw il jei kompreimitacji. Do przeprowadzenia takiej uchwały
potrzeba 2 trzecie głosów. PPS. musi być gotowa,
aby ten moment uchwycić, gdy się nadarzy.
Tow. Barlicki odczytuje rezolucję CKW.
w
sprawie taktyki partjk
Przewodnictwo obejmuje poseł dr. Marek.

Referat ekonomiczny tow. posła Dr. Diamanda
CKW. połączyła mój referat a referatem tow.
Barlicki ego w założeń u, że między polityką a spra
wami gospodarczemi nie ma różnicy. Tę harmonię
społeczną zniszczyła już Ewa, zjadajac owe histo
ryczne jabłko. (Wesołość.) Harmonie te znamy z
bajek o wilku i owcy, lisie $ kurze itd. Ofiary, które
w tę harmonję uwierzą, będą pożarte. Ja nie bia
dam nad niedojściem do skutku rządu p. Thugutta,
gdyż uważam, że rząd taki jeszcze nie dojrzał i próby
nie doprowadzą do pożądanego skutku. Weźcie pod
uwagę jak gospodarcze sprawy panują nad umysło
wo'cia ogółu w dobie obecnej. Opinja o rządzie za
wisła jest od cen zboża. Trzeba sobie uświadomić,
jakie istnieją środki, by złagodzić drożyznę. Tam,
gdzie jest większość włościańska regulacja cen jest
bardzo utrudnioną. ZPPS w tern położeniu zdał
egzamin świetnie. Umieliśmy uchylić możliwość roz
bicia się lewicy i obalić rząd w sposób dla nas naj
korzystniejszy. To nie był upadek rządu, to było
bankructwo ideowego kierunku prawicy — klęska
dla niej w chwili obecnej nieobliczalna. Doprowa
dziliśmy do tego, że klub Witosa się rozpadł, ź« ob
szarnicy prowadzą walkę z ki. Lutosławskim. Nie
wyzyskujemy tego należycie.

GAZE i A ROBOTNICZA
—----- ~—r—
—-,,. .«
Prasa lewicowa a prawicowa.
j w których będzie mogła przenrowa^-Hć prrynm4ifiw
. Prasa prawicowa bowiem o ile chodzi o zatru najwnłn?ę!$7e zasady swego programu»
O ile przed wolną mówiliśmy o re wolu en socie studni opinji publicznej jest mistrzowska w cze
pieniu tęgo, prasa lewicowa czując trudność konku cialnei, lako o tym nrocesie, który może oddać wła
rencji ludzi uczciwych z łotrami nie ir-'
o talentu. dze w ręce klasy robotniczej, to po wojnie myśl soAle to co nie sprawiła nasza prasa i
cja spra dałistycznn znalazła nawet określenie tej nowej ebokl,
wiła klęska prawicy. Jest u nich rew .cja przeciw lako przejściowej, w której można zrealizować -siłę,
współdziałaniu z obszarnikami, gdy demokraci rozej wytworzona przez ferment społeczny zrewoluciamz-odą się z obszarnikami zginą, bez subsydji, a obszar wanego drobnomieszczaństwa i proletariatu miast i
nicy niczego bez demagogów nie dokonają. Na tej wsi przeprowadzając pewną część programu socjali
podstawie opiera się nasza kwestia walutowa, ściśle stycznego, dającego się pogodzić z istniejącym „jesz
złączona z kwestią drożyzny. Kwestja walutowa jest cze ustrojem soolecznym. Dwa ’da dzielące nas od
prostą do rozwiązania, ale polityk w innetn niż teo- ostatniego kongresu spowodo ' / zastąpienie hasła
retyk jeąt położeniu. Pierwszym warunkiem 'est zrów negacii hasłami pożytywnemi. W Łodzi broniono
noważenie budżetu. Wielka własność tr la się je ;eszc7e Witosa, dziś co do niego nie mamy już żą
dnak od płacenia pędatków, to samo wielki prze dnych zludeń. Lecz na wsi istnieje jeszcze grupa
mysł i włoścmństwo. Zostaje jedna klasa robotnicza, chłopów małorolnych i bezrolnych, którzy obalili Wi
która płaci więcej, niż inne klasy. Płaci podatkami tosa. Sorzeczność interesów wsi w ostatnich dwu
pośredniemi, które wolno podwyższać ministrowi latach znacznie się nogłębiła. W mieście również: s„ię
sKarbu. Podatki muszą być oznaczone rozumnie i nogorszyło Dołożenie klasy robotniczej. Podatek in
musi mieć państwo aparat podatkowy, bez niego flacyjny całym swym ciężarem był na klasie robot
brak podstaw bytu. Nie mieliśmy czasu wykształcić niczej i tylko wspólny wysiłek zdoła go zrzucić. Jeśli
ludzi fachowych. Ponieważ jednak nie święci garnki sPoTzvmv na kresy wschodnie, to ujrzymy, iż od 2
I dlatego, ze względu na
lepią, wierzę, iż dokonamy tego. Kapitalizm musi do i lat sta>v sie wulkanem
prowadzić do wysokiej wytwórczości i wtedy wybije mniejszości narodowe musimy stworzyć też program
realnv. a metylko negacvjhy.
godzina socjalizmu. Musimy cierpliwie czekać.
W obecnych warunkach możliwa jest tylko więk
Znajdujemy się w warunkach ograniczonych.
szość
wraz z chadecją i piastem. Jeśli więc mamy
Gdyby ktoś powiedział, że ma dziś bezwzględne leKarstwo na drożyznę powiemy „nieprawda!“ Sprawa sie ograniczyć do terenu parlamentarnego, taka nam
ta jest do załatwienia tylko w ustroju socjalistycznym. tylko zostaje koncepcja.
Podstawą produkcji w nim będzie potrzeba społeczna.
Replika to w. posła Czapińskiego.
V/ ustroju kapitalistycznym podstawą produkcji jest
PPS jest zbyt potężną, by mogła się posługiwać
nie potrzeba, lecz zysk. Głód i nędza to konieczność demagogja. Tow. Zaremba w mowie swej operowa!
ustroju kapitalistycznego. Winniśmy dążyć do pótso- fikcjami. Fikcją jest, iż partia nasza jest dwoista. Te
cjalizmu, do stanu przejściowego. Dziś dążąc do po go niema, Być może iż jest ona taką dla Warszawy
lepszenia stosunków skarbowych nawet min. Grabski podmiejskiej, której ośrodek Żyrardów nie strajkował,
podejmuje częściowo nasze projekty.
iż jest taką dla Łodzi, która ni jednego posła nie da
Tow. Diamąnd odczytuje rezolucję CKW w spra ła — ale reszta partji tej dwoistości nie zna. Tow.
wach gospodarczych.
Zaremba przecenia siebie i swbją grupę. Kautzky,
, Tow. Niedziałkowski odczytuje rezolucję w spra nazwany przez tow. Zarembę „prawicowcem“ powie
wie polityki narodowościowej, prosząc o włączenie dział, iż przechodzimy epokę rządów koalicyjnych,
jej do dyskusji.
gdy reakcja jest osłabiona, a klasa robotnicza za słabą
Tow. Kwapiński odczytuje rezolucję w sprawie do objęcia rządów. Jeżeli Kautsky jest prawicowcem,
kogóż nazwać lewicowcem?
rolnej prosząc o włączenie jej do dyskusji.
Dalsza fikcja to Witos — który, uznajemy jest
W dyskusji zabrał pierwszy głos tow. Zaremba.
zdrajcą swej klasy, ale poseł Zaremba zbyt idealizuje
posła Thugutta i jego grupę. Ody przystępujemy
Przemówienie tow. posła Zaremby.
do
tworzenia rządu, na fikcjach opierać się nie
Gdyby nie było w partii żywej opozycji, myśli
można.
Różnice między rezolucją CKW a rezolucją
młodej i wybiegającej naprzód, to niewiadomo co by
było. ł nie da się zaprzeczyć, że w łonie partii ist towarzysza Zaremby jest ta, iż rezolucja towarzysza
nieją dwa sformułowane poglądy w stosunku do Zaremby nie pozwala wchodzić w kompromis z gru
wszystkich założeń taktyki partyjnej. Dość wspom pami począwszy od Witosa na prawo. Znaczy to, że
nieć, coby było, gdyby nie uchwała Kongresu łódz można iść na kompromis z posłem Thyguttem i uzy
kiego, która uratowała wprost partię od kompromi skać z nim jedną czwartą Sejmu. Znaczy to usunąć
tacji. Najważniejszym jest ustęp dotyczący układu PPS. od wszelkiej gry, Wobec tego przenosząc
w rządzie burżuazyjnym. Kiedy tow. Barlicki mówi, wszystko na grunt pozaparlamentarny, rezolucja ta
że właściwie ta uchwała wywołała w życiu kraju proklamuje wojnę domową. Kto w e czy wyszlibyśmy
ciężkie szkody zapytałem o przykład. Ale tow. Bar z niej zwycięsko — a każdem razie w szamotaniu gi
licki wołał odesłać mnie do historii. Mieliśmy próby nęłoby państwo nasze. I albo by był komunizm albo
rozmaitych ^ rządów środka tworzonych przy współ lewicowy czy prawicowy Bonaparte — czyli kres de^
udziale PPS., które to rządy nie są zbyt mile wspo mokracji. 1 dlatego nie możemy rozpoczynać wojny
domowej, lecz zgodnie z akcją parlamentarną prowa
minane przez kla’se robotniczą.
dzić
pozaparlamentarną. (Długotrwałe oklaski).
Z należną uwagą słuchałem słów posła DiamanTow.
dr. Marek upomina posła Czapińskiego za
da, by partja me była zbyt niecierpliwa i czekała na
zarzucenie
tow. Zarembie demagogji.
dojrzenie stosunków w państwie polskiem.
Jeśli mówię w tej sprawie pod kątem widzenia
Dalsza dyskusja.
cierpliwości, to staram się tylko w sposób b. pro
Tow. Haecker (Kraków): Po upadku rządu Chjesty wytłumaczyć znane wszystkim prawdy, źe klasa no-Witosa masy ogarnęło wielkie rozczarowanie. Nie
robotnicza, a szczególnie PPS. może wejść do rządu zdając sobie sorawy dokładnie z sytuacji w Sejmie,
i powinna wtedy, gdy ma zagwarantowane warunki, spodziewano się powszechnie powstania Rządu lewi-
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W iajS‘ miesiąc po rozmowie z Honoratką, zaje
żdżał ks. Florjan Świeczka na nową parafję, przyjmo
wany z honorami przez trustysów i dziadów ko
ścielnych.
Świeczka zacierał ręce, rozglądając się po plebanji, która do niego należała, a z uciechy tak ugos , ęOŚcielników, źe dopiero na drugi dzień rano
wróci li do domu, zataczając się od ściany do ściany.
Spodobał się im odrazu nowy proboszcz, o któ'"ym Już i tak dawniej słyszeli — i nie mogli się go
dość nachwahć przed ludźmi
/F
^nj P° tem przyjęciu uroczystem po
a1. 5
i dz ,ady, kościelne siostrę księdza
Świeczki, której imąż zginął w kopalni przed ro
kiem, zanim jeszcze urodziło się to maleństwo,
które umiała teraz na ręku.
Ksiądz proboszcz świeczka zapytał trustysów
czy przypadkiem nie będzie pomiędzy parafjanam jakich oajek z tego powodu, że on nieszczęśłiwą siostrę do siebie przygarnął, ale kościelni, chó
rem odpowiedzieli, że połamaliby kości takiemu
heretykowi, który odważyłby się złe słowo o tak
zacnym proboszczu powiedzieć.
Zresztą, spodobała im się pani Nora, która
pana boga pięknie pochwaliła i księdza brata w
rękę skromnie pocałowała.
Powitali ją tedy serdecznie i Honoratka rozpo«2ęła swe panowanie na parafji, kupionej za jej
wiano, a dozorowanej przez tak zacnego pasterza,
j&k ks. Florjan Świeczka, kaznodzieja złotousty, a
»kropmy przytymj i imało o sobie myślący.
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•vńź r\ 7.i rTW Tj i Z°PS skrępowano m'-n
kongresu łó Iz kiego. Ogójł robotniczy na kongr
obecny pa*rzv i a ko na wyzwolenie od kreou ace/
zakazu wyłączającego właściwie PPS. od życia par
stwowego. Drugie rozczarowanie było to, iż na ozo
ło lewicy w czasie przesilenia wysunęło się „Wyzwo
lenie“, a nie PPS., które i rola powinna być orzodov.
nicza. Przyczyną tej degradacji był również zaką'
łódzki. I jeszcze jedno: po upadku chjeno-Piasta
okazało się, że lewica nie jest programowo dostate
cznie przygotowana, zwłaszcza w sprawie mniejszości
narodowych. Z radością powitać należy rezolucje
CKW w sprawie mniejszości. Jest to słowo rzucone
w masy, prowadzące do wyzwolenia społeczeństwa
7, hynnozy endeckiego szowinizmu.
Rezolucja OKR
Warszawa podmiejska jest usteoHwsza wobec endec
kiej suggest!«.* W rezolucji CKW. PPS. jest zaspoko
jenie wszystkich postulatów mniejszości, podczas gdy
rezolucja opozycji domaga się tylko autonomii kultu
rą! nó-pś wiązowej. Po upadku rządu prawicowego,
gdy i rząd lewicowy okazał się niemożliwym, zapa
nowało uczucie beznadziejności, jedno jest wyjście
z.obecnej sytuacji, wobec niemożności stworzenia
istotnej większości w Sejmie, nie reprezentującego
istotnego ustosunkowania sił w społeczeństwie —
rozwiązanie, sejmu, przeprowadzenie nowych wybo
rów (ostatni1' punkt rezolucji tow. Garlickiego). Po
trzebna jest w tym celu akcja pozaparlamentarna, po
legająca na rzuceniu hasła, w masy tak, aby przeszło
ono mózgi i serca i aby napom takiego nie mógł
wytrzymać bezsensowy nakaz konstytucji, głoszący,
iż na rozwiązanie sejmu potrzebne jest dwie trzecie
sejmu i trzy piąte senatu.
Jako drugie hasło dające się spopularyzować tow.
Haecker proponuje postulat utworzenia ministerstwa
mniejszości narodowych.
Tow. dr. Marek odczytuje wniosek tow. Regera
i 10 towarzyszów w sprawie reformy wyborczej.
Tow. poseł Szczerkowski krytykuje referat to w.
Garlickiego i Diamanda. Przemówienie tow. Garlic
kiego wyglądało na licytowanie lewicy kongresu, a nie
miało przewodniej myśli. Tow. Barlicki podkreślał sto
sunek partji do mniejszości narodowych. W rzeczy
wistości było inaczej. Ale do rozwiązania kwestii
mniejszości narodowej |adna partja się nie przyczy
niła. To samo wobec represyj reakcji na kresach w
stosunku do mniejszości energicznie nie reagowała.
W polityce zagranicznej — tow. Szczerkowski zazna
czył — słusznie postępowała partja w większości
spraw. Gdy szło o politykę Francji wobec zagłębia
Ruhry, partja nie zajęła zdecydowanepo stanowiska
i milcząco zgadzały się na nią. Polityka wobec państw
zachodnich nie wytrzymuje krytyki. Wszystkie pań
stwa winniśmy traktować na równi i zwalczać każdy
nacjonalizm i imperializm, nie idąc za rydwanem fran
cuskiej polityki. Zdaniem mówcy strejk generalny
był ogłoszony za późno, winien być proklamowany
w czasie strejku w przemyśle włókienniczym i górni
czym. Wtedy udałby się najlepiej. Wypadki krakow
skie zaskoczyły partję,. która nie wyciągnęła konse
kwencji ze strejku i nie prowadziła należycie akcji po
zaparlamentarnej. Uchwala łódzka partji szkody nie
przyniosła — bo mimo źe partja nie była w rządzie
—- liczono się z nią na każdym kroku. Przykładem
tego rola partji robotniczych w innych państwach.
Rezolucja CKW. jest niesłuszną, pozostawia wolną
rękę władzom centralnym co do wejścia do rządu.
Zwolennicy tego chcą utworzyć rząd z Piastem i cha
decją. Inna kombinacja jest niemożliwa. Uważamy
to za szkodliwe. Jesteśmy za rządem robotniczo-wło*

Namyślał się, co zrobić z resztą .marcowego po
Zakonny welon
ranku,
ale naraz przypomniał sobie, że ma prze
Ze dwa miesiące siedział Świeczka, spokojnie
na swej parafji, zagospodarowując się coraz lepiej. cie dziś odprawić mszę za duszę św. Wałentega
, 4
A parafijka ta nie była najgosza i przy jakiej Grzyba
Ksiądz Świeczka popełniał w swoim długim
takiej ekonom] i wystarczała i na kar tyi i na dobre
życiu rozmaite rzeczy, nie bardzo piękne, ale nie
pożywienie i na jeszcze lepsze picie.
Świeczka nieraz sam sobie nie wierzył,
że zdarzyło mii .się jeszcze, aby kiedykolwiek nie od
mu tak dobrze idzie. Czasem myślał, że to ino prawił mszy, za którą mu zgóry zapłacono. <
To mu nawet do głowy nie przychodziło. 1
taki sen rozkoszny go ogarnął, sen, który może
— Dwa razy nie powinno się przecie człowieka;
się skończyć lada chwila.
Ale kiedy przekonywał się, iż rzeczywiście jest oszukiwać — mówił zawsze. — Dość, źe się w
proboszczem, że jest wszechwładnym panem na niego wparło, że taka nisza nieboszczykowi po
tej milutkiej parafji, wtedy wpadł w dobry humor* może. Jest to już dość wielkie oszustwo, pocóź
głaskał po głowie Honoratkę i wyp jał trzy kie tedy do niego dodawać jeszcze drugiej i nie zrobić
tego, za co człowiekowi parę talarów zapłacono.
liszki śliwowicy.
Zacierał potem ręce i rozglądał się serdecznie Zresztą takie półgodzinne łażenie koło ołtarza^ni
po ścianach plebanji, a nieraz to i ryknął jakąś komu nie pomoże. Tyle, że sługa boży będzie
sprośną piosenkę, której i djabełby się powstydził. miał w kieszeni jedną piątkę więoej na urozmaice
*
Tego rodzaju rozkosze nie mogły wszakże wy nie tego głupiego życia.
I tym razem Świeczkapostanowił byc kornestarczyć na wieki tak wyrobionemu kapłanowi, jak
djantami i pczbyć się kłopotu z głowy.
i
ks. Świeczka.
Ruszył tedy ku stacji, a że saedł szeroką uli
Nikt się tedy nie powinien dziwić, że zacny
proboszcz, poczuwszy w kieszeni kilka zbywają cą kupiecką, więc rzucał okiem ną wspaniałe okna
cych setek, pojechał na odświeżenie umysłu do wystawowe i przed niejednym zatrzymał s-ę nie
raz, obliczając na prędce, ileby to parafji można
wielkiego masta.
Pojechał sam i postanowił sarn się zabawić. 6 kupić za te różności, leżące bez ruchu w olbrzymich
Nie szukał konfratrów tym razem.
składać^ w7fok -€go padj na wielkie okno, poza
— Bo i po co? — mówił. — Ta banda
nie zna żadnej subtelniejszej zabawy poza zwykłą
pijatyką i hulatyką w ukryciu, a ja się chcę zaba
wić trochę oryginalnej.
jpÄÄlSfSfe«
Na czem polega ta oryginalna zabawa księdza
świeczki, nikt się nigdy nie dowiedział, dość że rvsach i o karnacji tak nezwykłej, ze wprost me
około piątej godziny rano s odział sobie już spo
kojnie na ławce zaśnieżonego skweru, choć zimno ^Ä^witraioaego okienka pada, „a *
anielską twarz snop roziskrzonego sw atta, okala
było jak nieszczęście.
Przedrzymał się ksiądz Świeczka trochę, iale jąc biały korne t zakonnicy złoc.stą aureolą.
po krótkiej chwili wstał z ławki, przeciągnął się
i ziewnął na całe gardło.
(Ciąg dalszy nastąpi.)
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ciańskims Hasło td winno być wysunięte w Sejmie
r:-3 Se’niem Były rządy centrowe, pod płaszczy|( n demokracji pi . ez partję popierane, te nic nie zro
biły i-me zrobią, Z kryzysu gospodarczego, do którego
wepchnęła nas reakcja, może nas wyprowadzić tylko
rząd ludowy. Dlatego oświadczam się za rezolucją
to w. Zaremby.
To w, A, Różycki (Kraków) zaznaczył, iż opinja
Kralu domagała się wystąpienia przeciwko polityce
Witosa, aby w ten sposób klasa robotnicza mogła
skutecznie walczyć z reakcją i uzdrowić finanse kraju.
Jedynem wyjściem w obecnych warunkach jest powią
zanie Sejmu, aby w ten sposób ludność mogła wy
powiedzieć przy wyborach swe zdanie o dalszym roz
woju stosunków politycznych w Polsce. Bankructwo
kapitalizmu wskazuje, że jedynem wyjściem z matni
gospodarczej jest stworzenie rządu opartego o masy
pracujące (oklaski).
Tow. Pająk (Biała) zwalcza pogląd tow. Zaremby,
o rzekomej dwojstości partii. Tow. Zaremba na Kon
gres przychodzi tylko odrębnymi wnioskami i wyka
zuje „płodność marksistowską“ w sążnistych rezoluc
jach. Ci towarzysze, którzy uważają, że rewolucja
jest za drzwiami, gotowi byli łączyć się z czynnikami,
n”c wspólnego z partją nie mającymi, ale teraz zwal
czają CKW, strasząc kompromisami w parlamencie.
Mówcą polemizuje dalej z tow. Szczerkowskiem, wy
kazując, że w praktyce inaczej postępuje,niż w rozpra
wie teoretycznej. Licytowanie z komunistami jest dla
nas najniebezpieczniejsze. Raczej pracujmy wspólnie
dla wzmocnienia naszej organizacji (oklaski).
Uchwalono przez aklamację następujący wniosek
tow. posła dr. Emila Bobrowskiego:
XIX Kongres PPS. protestuje stanowczo prze
ciwko systemowi represji politycznych, przeciwko gnę
bieniu prasy konfiskatami, przeciw masowym areszto
waniom robotników. Kongres domaga się przedewszystkiem bezzwłocznego uwolnienia wszystkich
więźniów politycznych, a w szczególności uwięzio
nych w Krakowie i Tarnowie. (W wykonaniu tej re
zolucji wysłano dziś depesze do odpowiednich ministerw).
Na tern obrady odroczono do poniedziałku godz.
10 rano.
-A '
.
Wieczorem odbyły się posiedzenia komisji.

Drugi dzień obrad:
W poniedziałek przed południem toczyła się w
dalszym ciągu dyskusja polityczna, w której wyróż
niło się zwłaszcza przemówienie towarzysza posła
dra Perlą.
Po zamknięciu idyskusji przemawiali jako gene
ralni mówcy tow. posłowie dr. Prager i Moraczewski.
Popołudniu komisja polityczna złożyła sprawo
zdanie: tow. poseł Zaremba jako sprawozdawca
mniejszości komisji i tow. poseł dr. Perl jako spra
wozdawca większości komisji. Przedstawioną przez
tow. Perlą rezolucję CKW (usuwającą łódzki zakaz
brania udziału w rządach) przyjął kongres 128 gło
sami przeciw 43.
Pozatem toczyła się dyskusja nad sprawami or
ganizacyjnemu
(Dokończenie nastąpi.)

I Z Towarzystw
Związek Strzelecki na obwód Rudzki.
Zarząd Obwodowy Związku Strzeleckiego na
Obwód Rudzki wybrany z dnia 16, 12. 1923 r. przed
stawia się następująco:
Prezes Hermann Majer, Bielszowiće-Pniaki ul.Niedurnego 20; zast. Jan Oiemsa, Bielszowice-Pniaki, ul.
Niedurnego 12; sekretarz Franciszek Kajzer, Pawłów,
ul. Główna 28; zastępca: Jerzy Cichy, BielszewiceKolonja, ul. Górna 32; kasjer Antoni Wrona, Bielszo
wice-Pniaki, Główna 170; zast. Ludwig Lore, Bielszowice-Koionja, ul. Zabrska 89; Kierown. Kult. Ośw.
Ignacv Kopice, Ruda, ul. Kopernika 11; zastępca
Paweł Giemza, Biuszowdoe-Pniaki, ul. Nic. t,me
go 10; komisja rewizyjna: Józef Czajka, Ruda.
Kuźnia, ul. Piaskowa 3, Tomasz Adamiec, Kończy,
cc, ul. Główna; Rober! Makiola,
BielszowicePniaki, ul. Niedurnego 8.
>
W wszelkich sprawach organizacyjnych, doty
czących pracy w naszym obwodzie, należy
się
zwracać na pierwszem miejscu do powyższego Za
rządu pod adresym prezesa H. Majera, który za
łatwia wszelkie sprawy. Tenże zaś w razie potrze
by zwraca się po inofrmacje do Zarządu Okręgo
wego w Ka 1 owicach.
Niniejszem wzywa się wszelkie oddziały
w
obwodzie rudzkiem o natychmiastowe nadesłanie
spisu członków i ich dokładnej rew izj. Tak samo
należy bezwarunkowo przesiać spisy miejscowych
Zarządów i Komendantów wraz z miejscem ich
zamieszkania. Wzywa się także o jaknajrychlejsze
nadesłanie rachunków miejscowych. (Wstępne w
wysokości 50.000 mkp,, składki miesięczne 10.000
.mkp.) Wstępne odsyła się w pełnej sumie do Za.
rządu Obwodowego, który pieniądze te wysyła do
Zarządu Głównego w Warszawie. Z składki mie
sięcznej 10.000 mkp., odlicza się do Zarządu Ob.
wo d Owego 40 proc., t. j. 4000 mkp., z czego 20
procent wysyła się do Warszawy, zaś 2ś> proc. do
Katowic. Legitymacje i inne sprawy załatwia się
przez obwodowy Zarząd w Zarządzie Okręgu W?
Katowicach. Rozwój „Związku Strzeleckiego** na
obwód rudzki wymaga sumiennego i rychłego zatat
wienia wszystkich obowiązków. W razie
nie-
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wykonani« żądań, spotka się oddział zaniedbują
cy swoje obowiązki, r najenergiczniejszą • naganą
ze strony swych w> źszych instancji.
Zarząd Związku 'Strzeleckiego
na Obwód Rudzki.

Kronika.
Zwalczanie żebractwa.
Ministerstwo pracy i opieki społecznej opraco
wuje projekt ustawy o zwalczaniu żebractwa, włó
częgostwa i innych przestępstw, wynikających ze
wstrętu lub nieudolności do pracy.
Ustawa, wychodząc z zasady, że w walce z
przestępstwem obok kary, równie ważną jest opieka, torująca przestępcy powrót do normalnego
życia, chroniąca go przed powjrótnym upadkiem
i czyniąca go pożytecznym członkiem społeczeńst
wa, stawia sobie za zadanie stworzenie instytucji,
mających odwieść od żebractwa i włoczęgostawa,
a przynaglić do pracy względnie dać odpowied
nie wyszkolenie i wychowanie.
Instytucjami temi mają być domy pracy, za
kłady poprawcze.wychowawcze, i przytułki.
Zdolni do pracy żebracy lub włóczędzy mają w
tych instytucjach możność otrzymać pracę i facho
we wyszkolenie, niezdolni do pracy znajdą przy
tułek i odpowiednią opiekę,
dżieci naukę i wy
chowanie. r-» Oby słowo stało się jaknajprędzej
ciałem.
Opodatkowanie się organizacji robotniczych.
Szereg organizacji zawodowych robotniczych
w Warszawie, jak np. Związek pracowników apte
karskich, spółdzielczych, straży ogn owej, gazo w ni, elektrowni, hotelowych i innych opouatko.
wał się stale na rzecz robotniczego wydziału wy
chowania dziecka, instytucja ta opiekuje się ste
rolami po robotnikach w całej Polsce, i posiada pod
Wawrem przytułek, połączony ze szkołą, w którym
wychowuje się 73 sierot obojga płci od trzech do
ośmiu ,at. W samej Warszawie wychowuje wspo
mniany wydział 26 sierot w wieku od 8—16 lat,
uczęszczających do szkół powszechnych lub /awo.
dowych.
Wychoditwo polskie w Danji.
Wychódźlwo polskie do Danji miało charak
ter wyłącznie rolniczo.robotniczy. Wychodź two to
da luje się od roku 19H, przyczem 75 proc. ele
mentu roboUiiczQ.roinego dostarczała Małopolska,
z czego 80 piać. stanowiły kobiety. Obecn e emi
gracja do Uanji znacznie się zmniejszyła wskutek
zakazu rządu duńskiego.
Opera Warszawska w Teatrze Polskim
Dziś, w czwartek, dnia 3. styczn a wyborny
zespół artystów opery warszawskiej w osobach pp.:
Miechówny, Jaroszówny, Brzezińskiego, Bogać *
kiego, Dobosza i Mosoczego dadzą piękną operę
Rossiniego p. . t. „Cyrulik Sewilski“.
Orkiestra
Teatru Polskiego wzmocniona pod batutą lcapetm strzowską A. Rodzińskiego. Kostjumy z Teatru
Wielkiego w Warszawie.
Początek o godz. S-ej
Pozostałe w niewielkiej ilości bilety do nabycia
w kasie teatru.
Teatr Polski w Katowicach
występuje w sobotę, dnia 5.go bm. z niezm ernie
ciekawą i efektywną pretnjerą „Unici Akosta‘‘ K.
Gutzkowa, poruszający, w szeregu barwnych scen i
obrazów walkę z ciemnotą i fanatyzmem — wejdź,e
na repertuar teatru polskiego.

Dalsza regulacja wkładek
tygodniowych w okręgu górnośiąsim Zwiąż u Robotników
Przem. Met. w Polsce.
Rozkład naszych stosunków gospodarczych ilu
struje najlepiej w coraz większem tempie obniżająca
się wartość naszego pieniądza. — Rozpętanym zło
wrogi em mocom nurtującym nasze tycie gospodar
cze, nic się oprzeć nie zdoła, wszystko się ich potę
dze podporządkować musi.
Organizacje zawodowe zabiegają wprawdzie za
wsze, ażeby przynajmniej klasie robotniczej możność
egzystencji zabezpieczyć, same jednak, cierpią one ró
wnież szalenie w jarzmie ogólnego rozstroju gospo
darczego.
Chcąc więc w interesie ogółu robotniczego pod
trzymać swój aparat organizacyjny, muszą one ró
wnież starać się podnieść swoje dochody przez dal
sze formalne podwyższenia, a właściwie tylko dosto
sowanie swoich dochodów z koniecznemi wydatkami,
na nieuniknione potrzeby.
Wobec tego zmuszonym jest i Sekretariat Gór
nośląski Związku Rob. Przem. Met. w Polsce z* po
rozumieniem 1 z wskazówką głównego zarządu
podnieść skale swoich wkładek tygodniowych na
miesiąc styczeń, wedle następującego porządku:
i; klasa 500000 mkp.
La klasa 450 000 mkp.
II. . 400 000 ,
II. a
* 300 000 »
III. , 200 000 „
111. a , 120 000 ,
Klasa 1. opłaca zarabiający dziennie ponad 4 000 000
mkp.
Klasa l a *
,
,
od 3 500 000 do
4000000 mkp.

Klasa U. opłaca zarabiajacy dziennie od 3 000 000 do
' 3 500 000 mkp.
Klasa 11. a opłaca zarabiajacy dziennie od 2 300 000
do 300 000 mkp.
Klasa 111. opłaca zarabiający dziennie od 1 500 000 do
230000Ó mkp.
Klasa lila opłaca zarabiający dziennie od 1200 000
do 1 500 000 mk.
Wpisowe wynosi w 1. i w 1. a klasie 500000 mk,
H. » Ik a » 400000 „
»
„
III » HI. a „ 200000 „
Nowe książki 250000 mkp.
Duplikaty 500 000 mkp.
Spodziewamy się, że nie natrafimy w naszych
szeregach małodusznych i krótkowzrocznych człon
ków, którzy powiedzą, że wkładki powyższe są za
wysokie. — Że, nie będzie takich, którzy wobec faktu,
że kiedy wódka, piwo, papierosy — setki tysięcy
marek kosztują, będą się zastanawiać nad tern, czy
dla organizacji taką wkładkę zapłacić należy. —
Zwracamy na to uwagę, że z pierwszym stycznia
osiągnięta dalsza podwyżka zarobkowa o 72 procent,
w połąćzenin z 70-procentową podwyżką zarobkową,
osiągniętą już w połowie grudnia, daje każdemu ro
botnikowi do zarabiania daleko wyższych zarobków
godzinowych, jak to powyższe stawki wkładowe wy
kazują, czyli innemi słowy, że organizacja nie licząca
się z dzisiejszym ciężkim losem robotnika, a opiera
jąca się jedynie na własnej i zawsze przestrzegającej
podstawie — jedna godzina zarobku, jako
wkładka tygodniowa dla organizacji, — miałaby
możność podniesienia wkładki tygodniowej do jeszcze
większej wysokości.
Myśmy tego nie zrobili w przekonaniu, że nasi
członkowie znalezą zrozumienie dla potrzeb i spełnią
wszyscy ochoczo swój obowiązek.
Prosimy jeszcze naszych skarbników pieniędzy
w Oddziałach nie przetrzymywać, tylko natychmiast,
o ile się znalezą w posiadaniu poważniejszej sumy,
odsyłać takową na nasze konto P. K. O. 301943
Stanisław Rybicki, Katowice.
Członków zaś naszych upraszamy, ażeby skar
bnikom przychodzącym do nich po wkładki trudności
nie robili. Zadanie ich jest trudne i bez ich ofiarnej
pomocy, organizacja obyć się nie może. —
Każdy z naszych członków powinien mieć w tern
żywotny interes, ażeby nasz aparat związkowy zacho
wał swoją sprawność, a umożliwionym to będzie
z chwilą, kiedy każdy z nas spełni ochoczo swój
obowiązek. —
W miesiącu styczniu b. r. otrzymają teź^ nasi
członkowie nasz organ związkowy „Metalowiec“.
Wszystkie zalegle wkładki należy uregulo
wać do 15. stycznia br. W tym też czasie mu
szą być stare grudniowe znaczki jak i pieniądze
za nie skasowane odstawione do naszego
biura w Katowicach na ręce tow. Rybickiego.

Sekretariat Okręgowy Związku Robotni
ków Przemysłu Metalowego w Polsce.
Stanisław Rybicki,

Baczność Rady załogowe.
W niedzielę dnia 6 bm. o godz. 10 przed
polud. odbędzie się kongres wszystkich Rad
załogowych vv Katowicach na sali p. Tivoli ul.
Kościuszki. Z powodu bardzo ważnych spraw
jest koniecznie potrzebne stawienie się Rad
ców zakładowych wszystkich. Radców za
łogowych C. Z. G. prosimy by zechcieli swoich
kolegów z innych związków o kongresie za
wiadomić.
Zwołujący C. Z. Z. P.
Adamek.
Baczność! Zarządy filijneZ powodu odbycia sie kongresu Rad załóg,
wszystkie zebrania na 6. bm. zgłoszone wypadają.
Zarząd.
Wielkie Hajduki. W niedzielę, dnia 6. stycznia
1924 r. o godz. 2 odbędzie się zebranie Tow. PPS.
u p. Mi lika. „Poganka“. Prosimy o
masowe
przybycie tow. wraz z żonami, przyjacielami 1 zna»
dcmemi, zapraszamy także członków C. Z. G. i
Zw Przem. M.
Zarząd.

Wykłady w piątek 4. 1. 1924:
1. Kossobudzki: Hiątorja ‘ socjalizmu.
2. p. Dr. Borth, z. m. Kr. H.: Polityka ekonomiczna
Zwraca się uwagę na przypisek do ogłoszenia
ostatniego wykładu przed świętami Słuchacze będą
mieli prawo przyjęcia na kurs referentów.
T. U. R
Za iział polityczny i fejlcton odpowiada Sławik Henryk, Katowice
Za korespond. i dział potoczny odpow. 8„ Nowak, M, Dąbrówka,
— Drukiem i nakładem łózefa Biniszkiewi za w Katowicach -w
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4g Telefon 1377.
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SZANOWNYM RODAKOM

CUKIERNIĘ

A

RESTAURACJĘ

WYDAJE OBIADY, WIECZERZE,
CIEPŁE I ZIMNE POTRAWY O
KAŻDEJ PORZE

A
Hf
jg

DOBRZE PIELĘGNOWANE PIWA,
KONIAKI, WÓDKI I WINA.
SMACZNE PRZEKĄSKI.

W RZETELNA

I

SKORA

OBSŁUGA

RZETELNA

I

SKORA

OBSŁUGA

mł

Przy
wszelkich
zakupnach
prosimy
uwzględnić
ogłaszają
cych
w Gazecie
Robotniczej

