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Ku połączeniu i wzmocnieniu.
Za parę tygodni, bo w dmiu 6 lutego b. r. odbędzie
się w siedzibie województwa śląskiego w alny zjazd deletów dwóch orgaiizacyj o tym samym programie, tych
samych dążeniach i celach, t.ych sam ych ideałach. N a tym
zjeździć delegaci Polskiego Zjednoczenia Chrześcijańskich
Związków Zawodowych z siedzibą w Krakowie otnajz. „Chrze
ścijańskiego Zjednoczenia zawodowego" z siedzibą w K a
towicach uchw alą połączenie obu arganlzacyj w jedną ca
łość. Od d n ia 6 lutego b. r. działać m a na obszarze Mało
polski i śląsk a jedna centrala, chrześcijańskiego ruchu za
wodowego, która obejmie w szystkie placów ki óbu dotych
czas odrębnie pracujących organ izocy j i zapewnie liczbę
tych placów ek w najbliższym czasie w ielokrotnie pomnoży.
Zjazd w spólny w K atow icach poprzedzą zjazdy każdej
z łączących się arganizacyj, a to celem zam knięcia dotych(aafeowej działalności, a rozpoczęcia; wspólnej pracy wśród
rzesz' robotniczych. Na 23 stycznia b. r. zw ołany został do
Białej Zjazd Polskiego Zjednoczenia chrześcijańskich Zwią
zków zawodowych z siedzibą w K rakow ie, tydzień przed
tem 16 b. in. odbędzie się zjazd Chrzęść. Zjednoczenia
Zawodowego z siedzibą, w Katowicach.
Chrześcijański ruch zawodowy w Polsce ma już swoją
historję. Pierwszym ośrodkiem tego ruchu był K raków,
gdzie przed dw udziestu przeszło laty , bo dnia 6 majai 1906
pow stała pierw sza n a ziemiach polskich w yraźnie chrze
ścijańska organizacja zawodowa pod nazw ą „Potoki Zwsązek Zawodowy Katolickich Robotników 14, dasiejetze „Pol
skie Zjednoczenie Chrześcijańskich Związków Zawodowych44
z siedizihą w Krakowie. O rganizacja ta odegrała za czasów
zahorczych poważną rolę w ruchu robotniczym b. zaboru'
austrjaokiego, a działalność jej nie pozostała bez wpływu
na stosunki robotnicze w Małopolsce i n a Śląsku Cieszyń
skim. O przeszkodach i trudnościach, oraz o szczegóło
wych w ynikach działalności ..Polskiego Zjednoczenia chrze
ścijańskich Związków Zawodowych44 w K rakow ie pisałem

już w broszurze wydanej z okazji 15-lecia istnienia naszej
organizacji. Tam każdy zamieść może dokładną liistor.ję
walk, jakie staczać było trzeba nie t.ylko z m chem socja
listycznym , z niesumiennością kapitału, z nieprzychylnością rządu zaborczego ale również z obojętnością społeczeń
stwa. Z różnych trudności wychodziliśmy więcej aahartowaiń, czasem uszczupleni, ale częściej wzmocnieni. Waenem wydarzeniem był zjazd w roku 1913, n a którym n a 
stąpiło .połączenie naszej organizacji oraz bratniej organi
zacji, złożonej z okręgu Bielska-Białej paizeż p. posła Za
morskiego. Po tem połączeniu rozpoczął się duży rozwój
naszego ruchu, przerw any jednak wypadkam i wojenneml.
W ojna św iatow a groziła całkowitem rozbiciem naszego
„Zjednoczenia44. Dzięki dużym wysiłkom kierownikgw
i ofiarom wielu członków udało się uniknąć rozbicia, a po
powstaniu niepodległej Polski rozszerzyć naszą działalność
daleko poza ram y przedwojenne.
N a mocy uchw ały zjazdu delegatów organizacyj ro
botniczych z b. zaiboru austrjackiego i rosyjskiego, „Pol
skie Zjednoczenie Chrzęść. Związków Zawodowych" uznane
zostało za centralę dla całej Polski. Od m arca 1919 roku
przypadł nam zaszczyt organizowania braci robotniczej
w b. Kongresówce. Z zadania tego staraliśm y się w ywią
zać według najlepszej woli. Z krakow skiej centrali organi
zowano chrześcijańskie związki zawodowe w Zagłębiu Dąhrowskiem, w okręgu częstochowskim, łódzkim, w arszaw 
skim. Szereg działaczy, w yszkolonych na kursie społecz
nym, odbytym w roku 1919 w Krakow ie, współpracowało
w tem wielkiean dziele. I jakkolw iek następne la ta przy
niosły zerwanie łączności organizacyjnej między Krakowem
a b. Kongresówką, a naw et Małopolską wschodnią, to
jednak wszędzie n a tych ziemiach rzucone zostało przez
centralę krakow ską ziarno dobre, które pielęgnowane dalej
przez nowopow stałe centralo, przyniosło obfite plony. Dla
nas, którzyśm y kierow ali tym ruchem, pozostało zadowo
lenie z debrze spełnionego obowiązku, nałożonego na na^
uchwałami zjazdu z roku 1919.
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Bolejąc nad rozszczepieniem chraeścijaiiakiego ruchu
zawodowego w Polsce, dążyliśm y przez szereg la t do po
nownego jego trw ałego połączenia. (Wysiłki nasze nie po
zostały bez rezultaitu. Stajem y bowiem wobec fakt o, że
dokonuje się połączenie częściowe, któ re niewątpliwie jest
ostatnim etapem na drodze do ogólnego połączenia w szyst
kich chrześcijańskich związków zaw odow ych w całej Pol
sce. Częściowa ta unifikacja obejmie obszary, na których
jest największe, poza Łodzią i W arszaw ą, skupienie robot
niczo. Nie jest przeto do pomyślenia, b y w obec organiza
cji, obejmującej przeważnie siły robotników chrześcijań
skich, dało się na dłuższą m etę utrzym ać pozostałe, cen
trale. Unifikacja, k tó ra się dokona w dniu 6 lutego b. r.
w Katowicach, musi i na pozostałym obszarze państw a
obudzić pragnienie unifikacji ogólnej i poprzeć wysiłki
tych ludzi, którzy dążą d,o stw orzenia jednej wielkiej na
całą Polskę jedynej centrali chrześcijańskich związków
zawodowych.
Spoglądając na 20-letnią działalność „Polskiego Zjedno
czenia Chrześcijańskich Związków Zawodowych11 z siedzibą
w K rakow ie stwierdzić możemy, że była ona. dla chrześci
jańskiego i polskiego robotnika pożyteczną. Mamy .też
głębokie .przekonanie że połączeni z na&zymi braćm i z Gór
nego Śląska, talk zahartow anym i iw bojach o dobro robot
nika, tem w ydatniej pracować 'będziemy m ogli w kierunku
w ykucia d la polskiego sta n u robotniczego lepszej, da Bóg-,
św ietlanej przyszłości.
Ja n Puch alka.

XII. Zjazd delegatów.
Polskiego Zjednoczenia Chrześcijańskich zw iąz
ków zaw odow ych z siedzibą w Krakowie
odbędzie się
w niedzielę dnia 23 stycznia 1927 w sali Domu Katolickiego
w Białej.
!

PROGRAM ZJAZDII.
Przed południem:
I. 1. 0 godz. 10 ran o Msza św. w kościele parafjalnym
w Białej.
2. O godz, 11 ramo otw arcie Zjazdu.
3. Przemówienia gości.
4. Unifikacja chrześcijańskiego ruchu zawodowego
w -P o lsce — referent poseł J a n Puchałka,
5. W ybór Komisji w eryfikacyjnej i sta tu t (>wo -reguła minowej.
Po południu:
II. Walne Zgromadzenie Polskiego Zjednoczenia Chrzęść.
Związków Zawodowych z siedzibą w Krakowie.

1. Odczytanie protokołu.
2. Spraw ozdanie Zarządu Głównego.
3. Sprawozdanie k a s w e .
4. D yskusja.
5. Uchwalenie uhsolutarjum .
III. Połączenie Chrześcijańskich Związków Zawodowych
Małopolski i Śląska.
1. Sprawozdanie Komisji statutow o-regulam inow ej.
2. Uchwaleni© połączenia.

Nr
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IV. W nioski i rezolucje.
V. Zamknięcie Zjazdu.
W myśl sta tu tu — K oła miejscowe w ysyłają na Zjazd
po jednym delegacie na każde 200 członków. K oła liczące
mniej niż 200 c.złonków w ysyłają również jednego delegata.
K ażdy delegat otrzym uje z Zarządu Głównego legitym ację.
Koszta w ysłania delegata pokryw ają Kola z własnych
funduszów.
W nioski na W alny Zjazd należy przesłać do dnia 16-go
stycznia 1927 r. do K rakow a.
Zarząd Główny Polskiego Zjednoczenia Chrzęść. Związków
Zawodowych z siedzibą w Krakowie:
Stanisław Front, sekretarz generalny. Jan Puchałka, prezes.
Karol Martinek, wiceprezes. Wojciech Dyląg, wiceprezes.
Ks. Ludwik Kasprzyk, skarbnik.

Walny zjazd delegatów.
Chrześcijańskich

związków zawodowych
polski i Slaska

M ało

odbędzie się
w niedzielę dnia 6-go lutego 1927 roku w Katow icach
w Domu Związkowym przy K atedrze św. P iotra i Pawła,
PROGRAM W ALNEGO ZJAZDU:
1. 0 godz. 9 rano uroczyste nabożeństw o z kazaniem
w K atedrze św. P iotra i Pawła,
2. O godz. 10.30 rano otw arcie Zjazdu przez prezesa
Chrześcijańskiego Zjednoczenia Zawodowego w K a to 
wicach posła W ojciecha Sowińskiego.
3. W ybór prezydium Zjazdu i Komisyj zjazdowych.
4. Przemówienia powitalne.
5. R eferat: Ideowe podstarwy chrześcijańskiego ruchu za
wodowego, referent ks. red. Ja n Piwowarczyk.
(5. O brady K om isyj: a) statutow o-regulam inow ej, b) we
ryfikacyjnej, c) Komisji-matki.
7. Referat: Obecny sta n chrześcijańskiego ruchu zawodo
wego w Małopolsce i n a Śląsku. Rerefent. Jerzy Lewandowilcz.
8. Sprawozdanie Komisyj zjazdowych.
9. W ybór: a) Zarządu głównego, b) Komisji rewizyjnej.
10. Wolne głosy.
11. Uchwalenie rezolucyj.
12. Zamknięcie W alnego Zjazdu.

Za Chrześcijańskie Zjednoczenie Z aw odow e z sie
dzibą w Katowicach:
Michał Musioł
Wojciech Sosiński
sekr. generalny.

prezes.

Za Polsk. Zjednoczenie chrześc. zw iązków zaw od o
w y c h z siedzibą w Krakowie:
Stan isław Front.
Jan P uchałka
sekr. generalny.

prezes.

Nowe Związki.
Z końcem roku 1926 przystąpiono w Tarnowie do
zawiązania nowego Koła pracowników drzew nych na ta r
tak u firmy „Mieszczanka11. W Rzeszowie pow stało K oło
Związku Metalowców. Nowym Organizacjom życzymy- po
myślnego rozwoju.
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Z Sekretariatu Generalnego Zjednoczenia.
IM.ImMZawoflswych.

W ostatnich czasach zaonacza się szczególniej w or
ganizacjach fabrycznych stała dążność do uzyskania pod
wyżki płac. W przemyśle włókienniczym po pertraktacjach
uzyskano podw yżkę: w Białej i Bielsku 10%, w A ndry
chowie około 11% . W Zagłębiu Dąbrowskiean w górnic
twie uzyskano w akcudzie 6% i w płacach dziennych 9% .
Również w innych zawpidach, jak drzewnym, chemicznym,
ru ch cennikowy je st w tóku. Ma być również wyłoniona
nadzw yczajna Komisja rozjem cza, m ająca w ydać orzecze
nie o w arunkach pracy i w ynagrodzenia dozorców domo
wych w Krakowie. Celem omówienia postulatów dozor
ców domowych .odbył się w niedzielę 19 grudnia wielki
ogólny wiec w K rakow ie przy udziale około tysiąca oteób.
iW spraw ach robotniczych z ram ienia Centrali krakow 
skiej bawiła w W arszawie w M inisterstwie P racy i Opieki
Społecznej delegacja na czele z p. sekretarzem Hoffmanem.
R ezultat delegacji zapowiada się pomyślnie. W delegacji
do W arszaw y wyjeżdżali również przedstawiciele Chrzęść.
Zw iązku Zawodowego pracowników fabryki cygar w K ra
kowie, oraz Stow arzyszenia przemysłowego dorożkarzy.

j

Projekt sądów pracy.
|
|
*!

Z ruchu zawodowego w Krakowie.
W okresie świątecznym staraniem Sekreltarjatu Okręg.
Chrzęść. Związków Zawodowych urządzono szereg zebrań;
między innemi Ghrz. Związki Zawodowe urządziły w nie
dzielę dnia 9 stycznia wspólny „Opłatek" ‘w w ielkiej sali
daw nego refektarza 0 0 . Franciszkanów , k tó ry zgromadził
przy wspólnym stole k ilk aset osób. W uroczystości
„Opłatka*- wzięli liczny udział przedstawiciele inteligencji
ehrześć.-społecznej, posłowie i rad cy m iejscy, obrońca
prawny Oh. Z. Z. D r Rozmarynowioz, pp. 3nż. Gliński

M inisterstwo P ra cy i Opieki Społecznej zamierza wydać n a zasadzie pełnomocnictw d ekret Prezydenta. P ań
stw a z m ocą ustaw y o sądach pracy. Ma to być instytucja
analogiczna do sądów' przem ysłowych istniejących w b. zaborze austrjackim , jednak kom petencje nowego Sądu pracy
będą znacznie rozszerzone. Celem zebrania crpinji przybył
do K rakow a i Bielska delegat M inisterstwa P racy i odbył
konferencję z przedstawicielam i ta k św iata przemysłowego,
ja k i robotniczego. N a konferencji w M agistracie w K ra
kowie przedstaw iciele robotników postaw ili szereg wnio
sków do projektu rządowego. Najważniejszeni zaś jest to,
że delegat M inisterstwa przyrzekł gotow y już projekt
jeszcze raz przesłać do opinii Związków.
o o o ---------

Z organizacji dozorców domowych.
Kraków.
W K rakowie toczą się obecnie pertraktacje pomiędzy
Związkiem Chrześcijańskim dozorców domowych a zw ią
zkami właścicieli realności nad zawarciem nowej umowy
żbiorowej n a ro k 1927. Umowa dotychczasow a Skończyła się
30. listopada (u. r., to też Chrześcijański Związek zawodowy
dozorców domowych, aby uniknąć okresu, w którym żadna
umowa nie obowiązuje, jak to miało miejsce już przez dwa
la ta ubiegłe, rozpoczął prace wstępne nad zawarciem
umowy. Związek Chrześcijański, mający za sobą także
K atolicki związek stróżów w K rakow ie, doprowadzi nie
w ątpliwie do zaw arcia jak najrychlej umowy zbiorowej,
chociażby przyszło wzywać pomocy Inspektora Pracy.

1 inż. Kramarski.

Z ruchu kulturalno-oświatowego w Krakowie.
W b. okresie zimowym z inicjatyw y K rakow skiego
Koła Studjów ehrześcijańsko-społeoznych pow stała „Sekcia
Robotnicza Mówców i Referentów", na k tó rej czele stanął
ks. red. J a n Piwowarczyk. Zebrania Sekcji odbyw ają cię
stale w każdą środę tygodnia, a biorą udizdał w pracach
Sekcji wsizyscy w ybitniejsi robotnicy z pośród Związków
Zafwodówych krakow skich. Robotnicy otrzym ują tem aty do
wypracowali, przygotow ują na każde zebranie referaty.
J u ż dotychczasow e zebranie Sekcji w ykazały, iż wśród
robotników naszych znajduje się bardzo dobry m aterja! na
dzielnych mówców i referentów . Również liczny udział
biorą krakow scy robotnicy w „wieczorach dyskusyjnych**,
urządzanych w poniedziałki przez K oło Studjów cbrześcijaósko-społeciznych.

Rztszów.
W dniacli 7, 8 i 9. października b. r. odbyła się
w Rzeszowie Kom isja Rozjemcza, k tó ra rozpatryw ała za
targ i indywidualne, w ynikłe z powodu niedotrzym ania
przepisów Orzeczenia N. K. R. przez właścicieli realności.
Na Komisji omawiano szereg wypowiedzeń dozorców do
mowych, k tóre w w ypadkach, gdy wypowiedzenie było
niesłuszne zostały zasadniczo cofnięte. Posiedzenie Komisji
Rozjemczej, n a które członkowie przez kilka miesięcy
oczekiwali, ożywiło nieco chęć do dalszej pracy, to też
organizacja w ostatnich dniach poważnie w zrasta. Jedną
z największych przeszkód w rozwoju naszej organizacji
w Rzeszowie jest brak odpowiedniego własnego lokalu, ale
i tą przeciwność przy współpracy i dobrej woli uda się
nam niewątpliwie przezwyciężyć.

2 (hrześc. IwM Zawid. s l i i K o n i w Krakowie.
W now o-otw artem Schronisku chrzęść, służby domo
wej w K rakow ie urządzono staraniem Związku w wigilję
Bożego N arodzenia „wilię" d la służącycch, pozostających
bez zajęcia. Po połam aniu się oj datkiem przem ówił serdecznio ks. patron K asprzyk, poczerni do stołu wigilijnego
zasiadło 18 służących razem z sekretarzem gen. p. Fromtetn.
W niedzielę 2 stycznia b. r. dopełnił poświęcenia no
wego Schroniska ks. L udw ik K asprzyk, k tó ry wygłosił
przemówienie na tem at znaczenia Schroniska d la Związku
służby domowej; po poświęceniu łam ano się opłatkiem,
poczem odbyło się przedstaw ienie przy „Bożenn (drzewku**.
Schronisko powoli urządza się i porządkuje.

Sokretarjat generalny czyni żywe przygotowania. do
ogólnej unifikacji chrześcijańskiego m chu zawodowego na
terenie Malojjolski i Śląska, jak również przygotowania
do XII Zja.zdu ogólnego delegatów Pol. Zjednoczenia
Chrzęść. Związków Zawodowych w niedzielę 23 stycznia
iv Białej.

Chrzanów.

j

Najciekaw sze objawy socjalistycznej troski o byt klasy
pracującej obserwujemy na terenie Chrzanowa. W mieście
Chrzanowie mieści się okręgowy sek retarjat socjalistyczny,
gdzie stale rezyduje tow. Papuga. Do tego tow arzysza
zwracali się jeszcze ze związków klasow ych -— dziś członkowio Chrzęść. Organizacji dozorców domowych — aby
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starał się zorganizować w Chrzanowie dozorców domowych,
albowiem Chrzanów, ja k wiadomo — stolica żydowska
w Zagłębiu K rakow skiem — znany jest od wielu lat poi
względem zaniedbania k lasy pracującej. R obotnik zamiesz
kujący w Chrzanowie, a tem więcej dozorca domowy, to
istny biały niewolnik, żyjący pod bezwzględnym jarzmem
żydowskim. W ówczas jednak tow. P apuga odpowiedział,
że dozorców domowych zupełnie organizować nie myśli,
albowiem to „bydło'' nie zasługuje na obronę. Skoro jednak
przedstawiciele Chrzęść. Związku zawodowego dozorców'
domowych udali się do Chrzanowa i wezwali dozorców do
organizacji, a dozorcy pospieszyli n a wezwą n ie bardzo
licznie, wówczas tow. Papuga w yszukał sobie zwolenników,
którzy m ieli za zadanie nie organizowanie dozorców
w związku klasowym , ale rozbijanie Chrzęść. Związku za
wodowego dozorców'. Chwilowo naw et udało im się to czę
ściowo, atoli wielki pan tw. Pajniga nie miał ochoty zaj
mować się dolą dozorcy, to też dzisiaj, widzą już wszyscy,
gdzie jest hasło sprawiedliwości i gdzie sumiennie wy
stępuje się w obronie najniższych warstw, to też wrszyscy
chwilowo zbałamuceni, opuszczają szeregi socjalistycznych
organizacyj i pow racają do Chrzęść. Związku zawrodowego.
Obecnie organizacja dozorców w Chrzanowie, wstępuje
w nową fazę, albowiem udało się nareszcie uzyskać własny,
choć skrom ny lokal, gdzie dozorcy zawsze czuć się będą
ja k u siebie. Nie w ątpim y zatem, że w niedługim czasie
w Chrzanowie nie będzie ani jednego dozorcy poza orga
nizacją chrześcijańską.

Poświęcenie sztandaru pracow. polskich
zakładów garbarskich w Ludwinowie.
W niedzielę d nia 2lig o października u. r. odbyło się
w Podgórzu w kościele parafjalnym poświęcenie sztandaru
pracowników Polskich Zakładów garbarskich W' Ludwinowle. Uroczystość mimo obrzydliwej aury w ypadła wrprost
imponująco. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. m etropolita
Stefan Sapieha, a kazanie okolicznościowe w ygłosił ks. L.
K asprzyk. Po Mszy św., odprawionej przez lcs. Józefa

4.

Zastawniaka, odbyła się uroczysta Akadem ja w sali Czy
telni K atolickiej pod przewodnictwem p. dyr. Pachońskiego,
na której przemawiali pp. poseł Ja n Puchalka, dr. Rozm arynowicz, sekretarz okr. M. Hoffman, delegaci Związków
zawodowych i przedstawicieli zakładów garbarskich p.
kierownik Szepieniec. Na zakończenie sek. Front odczytał
rotę ślubowania, po której odśpiewano „roto" Konopnickiej,
a orkiestra Związku prac. chemicznych, z Borku Fałęckiego
odegrała hymn polski.
Zakończył Akadem ję
podniosłem
przemówieniem
dyr. Pacholski.
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Z organizacji prac. elektrowni miejskiej.
W niedzielę (dnia 10-go (października u. r. pracow nicy
Chrzęść. Związku E lektrow ni miejskiej w K rakow ie, prze
żyli wielkie święto. Świętem tem była uroczystość poświę
cenia sztandaru Związku. Od wczesnego ranka dwie nasze
orkiestry odegrały w mieście pobudkę, poczcm uformował
się przed Domem Związkowym przy ul. A ndrzeja Potoc
kiego L. 11 pochód z łicznemi sztandaram i, skąd przy
dźwiękach orkiestry wyruszył do kościoła Najśw. Marji
Panny. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. Infułat dr.
Kulinow'ski, k tó ry w serdecznych i podniosłych shywaeb
przemówił do uczestników uroczystości, oddając im sztan
dar, jak o widomy znak, za którym kroczyć winien przez
ciężkie tru d y życia każdy robotnik katolicki. Po poświę
ceniu sztandaru ks. Infułat Kulinowski odpraw ił Sumę pontyfikalną, w czasie której ks. Ludwik K asprzyk wygłosił
okolicznościowe kazanie. Ulewa uniemożliwiła pochód
z kościoła, jednak nie przeszkodziła setkom uczestników
wziąć udział w m anifestacyjnym uroczystym wiecu, który
odbył się w Donni Związkowym pod przewodnictwem dyr.
Pachońskiego i prezesa Związku p. Józefa Śpiewaka.
Uroczystość zakończyła zabawa tow arzyska, częściowo
wr ogrodzie Domu Związkowego, a częściowo w salach
związków zawodowych.

Nr

j

KS. JAN PIWOWARCZYK: Inteligencja a ruch chrześcijańsko-społeczny. Referat wygłoszony na zefb.aomi inte
ligencji w Krakowie. Cena 50 groszy.
K rótka, ale treściwa broszurka doskonale rozprasza
uprzedzenia inteligentów do życia politycznego. Autor
wykazuje, że obecny kryzys inteligencji polskiej jest wy
nikiem inercji, sceptycyzmu, oraz indyferentyzmu poli
tycznego inteligencji. Inteligencja polska odsunęła: się od
ludu, któ ry został wydany na pastw ę demagogjj i ra d y 
kalizmu. A właśnie zadaniem inteligencji powinna być
w ytężona praca wśród ludu m iasta i wsi. Najodpowiedniejsze pole do pracy znajdzie w ruchu chrześeijańskospołeeznym, jak o ruchu ogólno-klasowym, opartym o etykę
chrześcijańską, umiarkowanym na terenie polityki między
narodowej.
KS. JAN PIWOWARCZYK: Oddziaływanie dzisiej
szych stosunków w świecie pracy na życie religijne i mo
ralne robotnika. R eferat w ygłoszony na Zjeździć K atolic
kim w Krakowie. Cena 80 groszy.
Broszurka ks. Piwowrarezyka jest zwię.złem, ale do
skonaleni ujęciem położenia, religijnego i m oralnego war
stw y robotniczej w' Polsce. Autor w ykazuje, że katolicyzm
polskich mas robotniczych jest powierzchowny, tradycjo
nalny i tem należy tłóm aczyć postępy socjalizmu i kom u
nizmu, oraz upadek moralności indywidualnej i rodzinnej.
Przyczyną tego niepokojącego stanu są: czyiuniki matetjałne (nędzne zarobki, fatalne warunki mieszkaniowa, nie
pewność ju tra i t. d.), oraz m oralne, a więc przedewszystkieni agitacja aratyreligijna. Zwalczać niebezpieczeństwo
należy przez popieranie Chrzęść. Związków Zawodowych
i zakładanie Stowarzyszeń kulturalno-ośw iatow ych, przez
prasę i żywe słowo. Każdy, k to rozumie, że najwyższy
już czas przeciwstawić się propagandzie wywrotowej wśród
robotników, powinien z broszurką ks. Piw ow arczyka się
zapoznać.
SKŁADKI. Na fundusz prasow y „Ruchu Robotniczego"
ks. L. K. 2 zł., Koła krakow skie Ch. (Z. Z. 80 zł.
LEON XIII A K W E ST JA ROBOTNICZA
upracował
/
P oseł Jan Puchalka.
Cena 1 zł. 50 gr.
SO C JA LIZM A CHRZEŚCIJAŃSTW O
napisał
Ks. Jan P iw ow arczyk.
C ena i zł. 50 gr.
DRUKARN IA „GŁOSU NARODU" W KRAKOW IE.

