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Prenumerata półroczna z przesy *M pocztową — 4 korony.

tygodnik wydawany staraniem Ufydz. Społ.-Ufych. przy [tub.Stow.Spoż.

Spożywcy — łączcie się!
KRADZIEŻE NA KOLEJACH.
Do jednej z najcięższych plag, jakie przyniosła ze sobą woj
na, należy przedewszystkiem zaliczyć ten olbrzymi upadek pozio
mu pojęć moralnych, jaki w życiu społecznym obecnie obserwo
wać musimy na każdym kroku. Nie chcemy, oczywiście, powie
dzieć przez to, że poziom moralny społeczeństwa przed wojną był
już bardzo wysoki. Nie— bowiem pozostawiał on aż nazbyt wiele
do życzenia. Ale bądź co bądź doszli już byli ludzie do tego, że
wobec faktów, wykraczających przeciw najelementarniejszym po
jęciom o moralności, wobec faktów takich, jak zabójstwo, mord,
rabunek, kradzież, łapownictwo itp. opinja społeczna starała się
zachowywać z oburzeniem, pogardą — wstydzono się takich fak
tów przynajmniej publicznie, przynajmniej starano się niedopuścić do zbyt jaskrawego ich uzewnętrznienia. Wojna spowodo
wała olbrzymie cofnięcie się opinji społecznej nawet pod tym
względem. Obecnie fakty mordu, rabunku, kradzieży, łapownic
twa, czy wogóle jaskrawej krzywdy ludzkiej — to fakty, z który
mi wielu ludzi zżyło się już, jako z czymś zupełnie niemal natu
ralnym — ba! — prawo nawet przeważnie przestało już fakty ta
kie prześladować. Rząd — oficjalny przedstawiciel prawa — nie
które tego rodzaju fakty jakgdyby nawet publicznie ulegalizował.
Do takich wniosków przynajmniej dochodzi człowiek, obserwujący
naprzykład to, co się obecnie dzieje na kolejach. Tu, zdaje się,
kradzież wcale nie jest uważana za rzecz niemoralną — przynaj
mniej takie wrażenie musiało osiągnąć każde większe stowarzy
szenie czy przedsiębiorstwo handlowe prywatne, zmuszone do
sprowadzania towarów czy czegokolwiekbądź koleją. Niema bo
dajże takiego transportu towarów, któryby — sprowadzany kole
ją — nadszedł w całości I W jednym wypadku skradziono tylko
jedną skrzynię, lub worek z wagonu, w innym tylko pół, a zno
wu w innym odrazu dziesięć lub całe pół wagonu; czytamy na
wet od czasu do czasu w gazetach o zaginięciu jednego lub kil
ku wagonów towarów naraz — w rezultacie niemal każdy spro
wadzany transport może się poszczycić "kradzieżą.
Stowarzyszenie nasze, wprawdzie dość rzadko sprowadzało
w ciągu wojny^towar koleją, jednak suma strat poniesionych tyl
ko przez jedno nasze Stowarzyszenie z racji kradzieży na kole
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jach — wyniosłaby przy skrupulatnym obliczeniu, conajmniej kil
kanaście tysięcy koron. Oto np. niedawno w wagonie węgla,
otrzymanym za dyspozycją Wydziału flprowizacyjnego, brakowało
aż 120 pudów, to znaczy 5-tej części wagonu. Przed trzema mie
siącami otrzymaliśmy z Warszawy transport tłuszczów, z którego
zostało skradzione 12 pudów słoniny wartości 5,000 koron; przy
liście przewozowym, odnoszącym się do tego transportu, znale
źliśmy protokół, sporządzony przez jakiś urząd kolejowy, opiewa
jący, iż kradzież została dokonana na stacji Marki (jest to podo
bno przystanek kolejki wąskotorowej), do której wagon wymie
niony został przez niewiadomo kogo odtransportowany i tam okra
dziony. Jakkolwiek protokół ten przesłaliśmy natychmiast odpo
wiednim instytucjom rządowym, to jednak przypuszczamy, iż śledz
two w tej sprawie zupełnie wdrożone nie było, gdyż absolutnie
żadnych wiadomości znikąd w tej sprawie aż dotąd nie otrzyma
liśmy. Dodajemy, iż ekspedytorowi związkowemu, załatwiającemu
wysłanie wspomnianego towaru w Warszawie — nje pozwolono
zamknąć wagonu na kupione specjalnie w tym celu kłódki, co
wytłómaczyć można tylko chyba chęcią ułatwienia kradzieży.
Z otrzymywanych przez nas dość często transportów wago
nowych drzewa, rzadko który nadchodzi w całości. Miejscowy
Oddział Warszawskiego Związku Stowarzyszeń komunikuje nam
na nasze zapytanie, że z pośród sprowadzanych przezeń koleją
dość częstych transportów towarowych, w każdym niemal oka
zały się mniejsze lub większe braki. To.samo powiedzieć może
każdy kupiec, każda firma handlowa, sprowadzająca towary ko
leją. Oczywiście, niemamy żadnej statystyki tych kradzieży, ale
przypuszczalnie nie omylimy się, jeśli ocenimy straty z powodu
kradzieży kolejowych w ciągu wojny na dziesiątki miljonów koron!
Cóż na to państwo—rząd!?
Oto państwowe urzędy kolejowe, jeśli zwrócimy się do nich
z tym zapytaniem — dadzą nam odpowiedź, która nas wprawi
w zdziwienie:
„K o le j za b ra k i nie odpowiada '7
Co to znaczy? To znaczy, że państwowi urzędnicy kolejowi
nie mają obowiązku czuwać nad tym, ażeby powierzone ich opie
ce dobro publiczne, czy prywatne, doszło w całości do miejsca
przeznaczenia; to znaczy, że nikt nie jest zobowiązany do obrony
tego dobra przed złą wolą ludzką, że wreszcie ta zła wola ludz
ka ma tutaj pole szerokie do bezkarnego działania! Tak jest!—
a dowodem tego, że tak, a nie inaczej ta urzędowa nieodpowie
dzialność państw ow a jest tłumaczona przez szerokie zastępy wy
konawców czynności państwowych w tej dziedzinie, są właśnie
owe tak liczne i tak zastraszające w skutkach kradzieże na ko
lejach.
Bo wreszcie— kto za te wszystkie kradzieże płaci? Czy mo
że zamożni kupcy, których pozornie straty na kradzieżach bez
pośrednio dotykają? Tylko bardzo naiwni mogliby tak sądzić.
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Płaci za to najuboższa, najbardziej sterana wojną ludność robo
tnicza, która z powodu skradzionych produktów płacić musi dro
żej za te, które ostatecznie dochodzą do jej rąk. I płaci za to
podwójnie: fpłaci za to, co
zostało skradzione i płaci za to,
co nie zostało skradzione, ale co mogło być skradzione—to zna
czy płaci za ryzyko kupca, sprowadzającego towary koleją i na
rażonego na straty z powodu możliwych, a niemal zawsze spo
dziewanych kradzieży!
Kto ostatecznie sprawą tą się zajmie i obroni społeczeń
stwo przed dotkliwą plagą kradzieży kolejowych?

D ROŻYZNA M IESZKANIOWA.
Nareszcie — jak się zdaje — nadszedł kres dla paskarstwa
żywnościowego. Pod wpływem dowozu z zagranicy — spadają
z ceny różne produkty— w pierwszym rzędzie kolonialne, oraz
odzież i obuwie.
To obniżanie się ceny produktów żywnościowych, odzieży
i obuwia nic a nic jednak nie wpłynęło na właścicieli domów:
podnoszą oni w dalszym ciągu lokale o 100— 200— 300 i 500% !
fl do jak pomysłowych sposobów doszli w swej procedurze
paskarskiej! Oto żaden z nich już obecnie nie sporządza kon
traktu, jak to było dawniej, żaden nie daje pokwitowań na otrzy
maną sumę za mieszkanie lub sklep, — ale z poszukującym
mieszkania lokatorem umawia się „w cztery oczy", każe zapła
cić sobie lokal za cały rok z góry— i... jest zabezpieczony już
całkowicie przed odpowiedzialnością sądową. Inni znowu,— ci,
którzy związani byli umową z lokatorem na czas dłuższy, na
przeciąg lat kilku— rozpoczęli istną kampanję prawną, ażeby tyl
ko zerwać umowę z lokatorem. Otrzymuje więc lokator wezwa
nie rejentalne jedno za drugiem -a to z powodu „zawilgocenia"
dom u—to znowu „zanieczyszczenia" podwórza, lub użycia mieszka
nia czy sklepu nie na taki cel, o jakim gospodarz myślał, lub
wreszcie z powodu jakoby „nieprzestrzegania właściwych obo
wiązków lokatora". O obowiązkach gospodarzy nie mówi się
w tych wezwaniach— a więc lokator nieszczęsny milczeć musi,
gdy woda przez sufit, z powodu ciągłych deszczów, codziennie
niemal kapie mu na głowę, milczeć musi z powodu całego sze
regu różnych innych przykrości, których nie szczędzi mu obecnie
uprzejmy gospodarz— i cały swój wysiłek mózgowy zwracać m u
si w kierunku obrony przed zakusami gospodarza w celu „wyforowania" go z mieszkania.
Taką również walkę przeżywać musi obecnie i Zarząd na
szego Stowarzyszenia z właścicielami tych domów, w których
mieszczą się sklepy i lokale Stowarzyszenia. Zwyżki na loka
lach, które musieliśmy zapłacić przy odnawianiu umów, wyno
szą 8,000 koron, gdyż w przeciwnym razie pod różnymi pozora
mi odmawiano nam tych lokali.
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Sumy te powiększają znacznie nasze koszty handlowe i nie
pozwalają Stowarzyszeniu na obniżanie stopy kalkulacyjnej na
towarach, w tej mierze, jakby to Stowarzyszenie robić chciało.
Tym samym ciężary drożyzny na lokalach Stowarzyszenia spada
ją i na ogół członków. Jak się przedtym bronić? Oto widzimy,
iż wszelkie prawa o ochronie lokatorów gospodarze potrafią zręcz
nie omijać. W rezultacie musimy dojść do wniosku, iż przed
wyzyskiem właścicieli mieszkań uchroni nas tylko budowanie do
mów społecznych, t. j. należących do ogółu członków, którzy
na własny wyłącznie użytek domy te zużytkują, umieszczając
w nich swoje kooperatywy.

ZAPISKI.
Sprawy aprow izacyjne. W dn.
25 ub. mies. odbyło się posiedzenie
Sejmowej Komisji aprowizacyjnej.
W obradach uczestniczył p. minister
Minkiewicz. Omawiano wniosek na
gły w sprawie zaopatrywania ludno
ści w artykuły pierwszej potrzeby,
przedewszystkiem w odzież, obuwie
i bieliznę.
P. minister wyjaśnił, że z kredy
tu aprowizacyjnego, udzielonego Pań
stwu Polskiemu przez Ententę, po
została jeszcze suma 70 niiljonów
dolarów, którą to kwotę przeznaczo
no w całości na zakup płótna, bieli
zny i surowców.
Z sumy tej zakupiono towarów
w Paryżu za 20 miljonów franków,
we Włoszech za 10 miljonów lirów,
w Czechach za 8 miljonów koron.
Ponadto ajentury zagraniczne upo
ważnione są do zakupu każdej ilości
towarów, jaka będzie do dyspozycji.
Zakupipno również 500 wago
nów wełny i bawełny, które nadeszły
już do Gdańska. Z tego zapasu su
rowców wyrobić będzie można 120
miljonów łokci płótna.
Nadzór nad cenami i repartycją
rozciągnie Rząd Polski, co prawdo
podobnie przyczyni się do obniże
nia cen na rynku.
Poseł Fedorowicz wniósł, aby
Rząd ceny tych materjałów podał
do wiadomości publicznej, w celu
wywołania słusznego obniżenia cen.
P. Minister oświadczył, że za
mierza uczynić to w jak najkrótszym
czasie.
Dalsze obrady poświęcone były
sprawie węglowej.

Deficyt w tym kierunku wynie
sie około 9 miljonów tonn.
Zakupy polskie we Francji. Jak
donosi paryski korespondent „Czasu“,
Komisja wydelegowana przez M ini
sterstwo spraw wojskowych w W ar
szawie do zakupu towarów dla Pol
ski, uzyskała kredyty i dokonała już
całego szeregu tranzakcji na warun
kach korzystnych.
Ze składów amerykańskich we
Francji, które przedstawiają wartość
9 miljardów franków w towarach, za
kupiono już dla Polski: 100 lokomo
tyw—2,000 wagonów (do węgla)—9000
automobili— 15,000 koni—50,000 par
uprzęży—30,000 tonn owsa— 150,000
jardów sukna—2,000,000 funtów my
dła—30,000 tonn konserw— 100,000,000
sztuk papierosów — 200,000 koców.
Ogółem zakupiono towarów podobno
za przeszło miljard marek.

NOTATKI HANDLOWE.
Herbata stan iała! Z dniem dzi
siejszym wszystkie
nasze
sklepy
sprzedają herbatą w cenie 2 kor.
za łut, t, j. 64 kor. funt. Ostatnio
sprzedawaliśmy herbatę po 3.80 hal.
za łut.
Warzywa. Zawiadamiamy człon
ków, iż sklepy nasze obecnie otrzy
mują z naszego ogrodu stale pie
truszkę, marchew, buraczki i t. p. wa
rzywa, których cena jest niższą niż
na targu.
Ryż.
Otrzymaliśmy
niewielką
ilość ryżu, który będziemy sprzeda
wali w naszych sklepach członkom
w ograniczonej Ilości.

edaktor i wyd. odp. W anda Papieska.

Druk, Lub. Spółki Wydawn.

