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Ni© może być gruntowoiejszej poprą- kratyczno - republikańskiego. Nie lekce
Mosunków, póki nie zakończymy wojny. ; ważymy wcale interesów naszych na Wscho
c 8*ystko będzie tylko półśrodkiem, łatani- j dzie, ale — nie w tem jest punkt ciężkości
^ Plastrem na ranę, dopóki wojna będzie i sprawy polskiej. Zresztą z walk na Wscho
pożerała siły społeczeństwa i unie- ! dzie wyszliśmy obronną ręką, o cóż cłalej
p ^‘wiala normalne życie gospodarcze, będziemy walczyli? O obalenie rządu bol
^ 'stw a europejskie przystąpiły do wojny szewickiego? O Rosję potężną i zjednoczo
j ^tnących warunkach ekonomicznych, ną, Rosję Kołczaków, Denikinów i Lieve^P^łnemi skarbcami, z uporządkowaneml nów? Byłoby to szaleństwo. O zabranie i
fo k a m i wewnętrznemi. Myśmy rozpo przyłączenie do Polski jaknajwięcej ziem
rę 1 w°jnę zrujnowani do cna, bez waluty, „kresowych14? Byłoby to źródło wewnętrz
^ Przemysłu, wśród szalonych trudności nej słabości państwa polskiego, wzmacnia
Ip^ętrznyeh, w wirze zaciekłych walk nie reakcji polskiej. Lud polski nie zro
'de eC2o^c^L Wyszliśmy z wojny, a wlaścl- zumie dlaczego mu się każe bić o Bobrujsk
t)ż Z w°jen obronną ręką. Dalsze prowa- i Mińsk, podczas, gdy zagrożony jest Śląsk
L i ° ie w°jny grozi nam nieobliczalnemi jeden i drugi. O uregulowaniu losów kra
O c la m i.
jów kresowych, o stworzenie sojuszu mię
ty^ NU
lecb nas nie zaślepia powodzenie do- dzy niemi a Polską. Wojną nie osiągnie się
6lj basowe. Nie można wytężać wszystkich tego celu, wojna nie da sprawiedliwego
Ujg11® Zewnątrz, będąc wewnętrznie słabym, rozstrzygnięcia wszystkich tych zawiłych
< ą° * kraju głód, nędzę, bezrobocie, ro- kwestji, które kłębią się na „kresach44.
■ rt>z*j>acz i groźnie podnoszące się obu®* Może się nagle wszystko załamać...
Uj^, ^ zresztą pamiętajmy ciągle, uprzyto40^‘e ŁawS2e> *e 1801 u zachodniej
y czatują Niemcy, czatują Czesi, aby
8tkj
^ każde nasze niedomaganie, wszybie ^^duości naszego położenia, aby nam
Njett^ ać Śląska Uórnego i Cieszyńskiego,
lóty
* Czesi wyzyskali już dla swoich cetąj _Uasze skrępowanie wojną z wschodniBej tSladami. Wyzyskają to i w przyszłotUe
Qiedalekiej może przyszłości, jeżeli
^brniemy z wojennego trzęsawiska,
, ebiscyt
ma rozstrzygnąć o dalszych
looSqPl
"
i 2ar<^wno Śląska Górnego, jak i CieDo plebiscytu musimy przygo
d
ę
ze
wszystkich sił, bo tam rozStr;
Zyg n i e
się los Polski, przedewszystkiem
loS
8cyt ,° &Niej klasy robotniczej. Ale plebi<s&xiju i1 D‘e będzie spokojną sielanką wrzu<kt5ra , arł do urny. Będzie to walka, przed
cSle * czasie której państwo polskie —
bą tla;aasivv° polskie — musi się zdobyć
*biCy yższe Qapięcie sil swoich. Przeciri.uCa r° zPcrządzają ogromnrmi środkami,
bo
fta Szalę wszystkie swe rozporządzalgę dzj
^ mai? nat^ nami wielką przewa^zą} a {1 lęmu, że oni wojny już nie prowoją wciąż prowadzimy.

y

b’skio l?njcy» i Czesi sprawę Śląska mogą
ct>ej
c Jako najważniejszy w chwili obetllaku Ze^m'°l swojej polityki. W tym kie^ Oiy 01
Pchnąć wszystkie swoje siły.
k aW ieZaprzatn'!?c* wojną na Wschodzie,
* aasZych^ ^ ask jako szczegół, jako jedno
^bych Cju za^ai’' państwowych obok wielu
’ Sm i . mus*my porać się z Berezynafi^aw Q 0e?S^ami> Dźwińskami, ba, wcale
r°?ejin ^ eszcze pchano nas do Kijowa, a
^ckraęi- e ^ur? wywołał u narodowej deŁl J »Zaniepokojenie“...
^zie,
zahończyć wojnę na WschozJcdncr-- Ch.Cemy
rozwiązane ręce
fcia Wew Z<erł^ Z*em P°^shich, do budewa^hjotjgp/1^ rznie silnego, bo opartego na
uau Polskiego, państwa ctemo-

O ile wojna była usprawiedliwiona,
spełniła swoje zadanie. Wywalczyliśmy so
bie wpływ na rozstrzygnięcie spraw „kre
sowych'4, bezwarunkowo doniosłych dla na
rodu polskiego. Dalsza wojna nie rozstrzy
gnie ich, lecz tylko zaogni, zaostrzy i spa
czy. Czas zawiesić broń, czas przystąpić do
pokojowego rozstrzygnięcia zatargów, czas
porozumieć się. Czyż chcemy koniecznie,
żeby wojsko nasze krwawiło się, Rzeczpo
spolita uginała się pod ciężarem wojny —
dla celu zupełnie niewiadomego, bo zależ
nego od wyroku „Rady czterech44, od zawi
łej gry intryg i wpływów?
Czas skończyć bezcelową i rujnującą
wojnę, jeżeli mamy nareszcie zająć się upo
rządkowaniem stosunków wewnętrznych,
jeżeli nie chcemy, by kraj stoczył się w
przepaść anarchjl. Tak ^dalej żyć nie mo
żna. Mamy już dziś niesłychany przerost
miliłaryzmu w społeczeństwie, które nie ma
co jeść, nie ma w co się odziewać, nie ma
gdzie mieszkać. Wszystko idzie na woj
sko. Burżuazja woła: pracować! pracowaćl
A fabryki się zamyka z powodu braku wę
gla, z powodu sabotażu kapitalistów, którzy
nie chcą bawić się w przemysł, gdy mogą
uprawiać o wiele zyskowniejszy pasek. Nie
ma pieniędzy na roboty publiczne, na bez
robotnych. Nie mamy żywności, nie mamy
węgla, nie mamy wagonów — a zajmujemy
coraz większe przestrzenie, które musimy
zaopatrywać w żywność, w węgiel, w wago
ny i t. d., i t. d. Zniszczenie i demoraliza
cja szerzą się jak trąd. Ale my powiększa
my armję i idziemy naprzód...
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Jeszcze e ś. p. baonie pińskim,
czyli Secjji rosyjskiej.
Baon piński, stworzony przez gen. Listowskiego, składał się w ostatnich czasach
z tysiąca ludzi. Eaon ten uważał się źa lu
źnie i przygodnie, związany z armją polską,
przysięgę złożył tylko „na wspólną walkę
przeciwko bolszewikom44. Dowódcy szerzyli
wśród ludności agitację przeciwko Polakom
i zapowiadali, że na Białoruś przyjdzie jesz
cze rząd rosyjski.
Na kilkanaście dni przed rozwiązaniem
baonu przybył z Warszawy do Łunińca
rotmistrz ks. Dieven, krewniak gen. ks. Lievena, o którym w ostatnich czasach tyle pi
sano. Przyjechał wieczorem a odjechał
nazajutrz ranó. Przez całą noc porozumie
wał się z komendantem baonu, kap. Bo
cheńskim (Rosjaninem z Białejrusi).
Wynikiem tych rokowań było, że baon
samowolnie, bez zgody dowództwa polskie
go, uznał się za część armji Judenicza. Za
częto robić przygotowania, aby baon roz
rósł się i przetworzył w brygadę. For
macja ta miaia tylko co do operacyj wojen
nych podlegać dowództwu polskiemu, nato
miast pod innemi względami, zależeć od mi
sji wojskowej angielskiej w Warszawie. Bo
cheński mawiał: „Teraz my z władzami pol
ski eini będziemy mówili za pośrednictwem
generała angielskiego w Warszawie44.
Ale tu nastąpił smutny finał. 2S-go
sierpnia kap. Bocheński, oraz kapitan szta
bu Beker i chorąży Kuczerenko zostali are
sztowani za straszne nadużycia i zbrodnie:
Bocheński z pomocą owych dwóch oficerów
nakładał kontrybucje na wsie, silą zbrojną
ściągał od chłopów należności dla swojej ko-

c h a n k i , właścicielki majątku, urządzał eks
pedycje karne, podczas których chłopów
bito rozpalonemi w ogniu żelaznemi prętami.,.'
2 — B września baon rozwiązano i roz
brojono. Polacy, będący w baonie, przeszli
do armji polskiej; część baonu przeszła do
tworzącego się oddziału białoruskiego;
CZęść — 500 ludzi — ma iść do Denikina,
tymczasem jest w’ Warszawie.

Tak się skończyła ta smutna i niedorze
czna historja.
Mamy nadzieję, że rząd nasz skończy
nietylko z tego rodzaju próbami, ale i z wy
syłaniem żołnierzy do Denikinów, Judeuiczów i t. d. Popieranie tych generałów zu
pełnie wyraźnie zwraca, się przeciwko inte
resom państwa polskiego. Ostrzegaliśmy już
dawno. Teraz n ie b e z p ie c z e ń stw o staje się
coraz widoczniejszem. Kołczaki, Denikiny
i Judenicza prowadzą podwójną grę: wcho
dzą w sojusz z koalicją, a jednocześnie za
pośrednictwem ks. Llevena i niektórych ka
detów prowadzą konszachty z Niemcami. Co
się tyczy specjalnie Denikina, to programem
tego pana jest, miedzy innemi, zabór Wscho
dniej Galicji i Chełmszczyzny. Jak wiado
mo, Denikin po wzięciu Kijowa połączył się
z galicyjskimi „siczownikami , którzy zdra
dzili Petlurę.
Reakcja nasza pchała rząd polski w objęcia Denikinów. Czyż to szaleństwo bę
dzie dalej trwało? Czyż w potwornem za
ślepieniu będziemy dopomagali najzacieklejszym naszym wrogom?
»■
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Aprowizacja a

Niedawno czytaliśmy w „Robotniku'4, że
poczęści z powodu omyłki ministerjum aprowi
zacji przy dodawaniu czy odejmowaniu, lud
ność Polski obecnie jest pozbawiona cukru do
nowej kampanji, t j. mniej więcej do listopa
da- Nie wierny jeszcze, jak sprawa z cukrem bę
dzie postawiona w bieżącym roku gospodar
czym, czy ministerjum zdobędzie 3ię na ścisłe
zastosowanie norm do obliczeń i jak będz’e
szafowało cukrem t. zw. przemysłowym. Docho
dzą nas słuchy, że normy będą znacznie zmniej
szone, do 1 'A funta w miastach większych
i V, funta po wsiach na m iesiąc — niee-hby
chociaż tak było, byle te normy były rzeczywi
ście wydawane. Bo podobno katastrofalny stan
a cukrem był wiadomy ministerjum jeszcze w
kwietniu r. b., jednakże z jakichś względów
Dokąd idziemy?
j min. uważało za w łaściw e fakt ten ukrywać,
Zbliża się zima — katastrofalna. Już norm nie zmniejszać, ale za to już dawno eaiy
szereg miejscowości cukru nie otrzymywał. Odziś z demonstracji bezrobotnych, z zapo becnie zaś nie otrzymuje go i Warszawa.
wiadanych strajków", z przekleństw setek
A le nietylko o cukier chodzi. Chcę parę
tysięcy ludzi, nie dostających najskromniej słów powiedzieć o jeszcze groźniejszej rzeczy:
szej „kartkowej4racji środków spożywczych, o braku chleba. Podobno ministerjum aprowi
z rosnącej drożyzny, z braku mieszkań, bra zacji uważa teraźniejszą normę chleba (12 fun
tów na miesiąc) za niewystarczającą i ma za
ku węgla i t. d., i t. d. wybłyskują złowróżb miar ją zwiększyć od 1-go października do ‘20
ne zapowiedzi.
funtów na m iesiąc. Bardzo to przyjemnie i mo
żna temu tylko przyklasnąć: zw iększenie racji
Dokąd idziemy?
polepszy odżywianie się ludności i ukróci paskarstwo, bo zmniejszy popyt na chleb pozakontyngensowy. Trzeba nawiasem dodać, że na
mocy ustawy sejm owej o monopolu zbożowym,
pozakontyng-e nso w ego chleba w handlu być nie

powinno. Jednakże zdaje się nam, że ta cala
sprawa z żywieniem ludności cklebem tanim
we wzgl?djlje dostatecznej ilości istnieje tylko
w obliczeniach na papierze (wierzym y, że na
ten raz ścisły^1), no i w pobożnych życzeniach.
Wiemy bowiem skądinąd, że w chwili obecnej
brak jest chleba. Ludność otrzymuje mate ra
cje albo i wcale nie otrzymuje. Dostawy kontyogensów są minimalne — zato w pełni kwituie°niedoz\vclony handel zbożem. Ozemże to
objaśnić? Aby Państwo otrzymało dostateczną
ilość zboża — są dwa sposoby: albo zapłacić
rolnikom za zboże tyle, ile oni chcą, albo też
zmusić ich do sitarcza ć po wyznaczonych cenach
m a k s y m a l n y c h . I jedno i drugie bodaj jest dla
obecnego rządu ponad siły.
Nie mówiąc już o ogromnych sumach, któ
re państwo będzie musiało wypłacać rolnikom
i spekulantom przy zniesieniu cen maksymal
n y c h , niema żadnych gwarancyj, że ceny pła
cone dzisiaj nie będą jutro przekroczone na
stronę coraz większej zwyżki. Już nieraz wska
zywałem w paru artykułach drukowanych w
„Robotniku", że przy prowadzeniu wojny, przy
coraz bardziej rabunkowej gospodarce emisyj
nej (wypuszczaniu nadmiaru pieniędzy) ceny
będą stale wzrastały i będą się odbywały istne
wyścigi między cenami produktów (i robocizny
także), a coraz to nowemi emisjami pieniędzy
papierowych.
Ażeby zaś zastosować przymus sprzeda
ży zboża państwu po wyznaczonych cenach
maksymalnych — do tego obecny rząd n ie jest
zdolny. Przecież trzeba ni m niej ni w ięcej tyl-
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ko przedewszystkiem „skrzywdzić" naszych
obszarników, pelnorulnych chłopów, paskar/y,
spekulantów i t. d., a więc „silnych świata tego“. Przy zastosowaniu półśrodków, do jakicn
jedynie zdolny jest rząd teraźniejszy, będziemy
m ieli tylko w dalszym ciągu brak produktów
kartkowych i wściekły wzrost cen na też arty
kuły pozakntkowe, a to w m iarę zwiększania
cię popytu i ryzyka represji administracyjno pieniężnych ze strony władz.
Póki rząd m ial w swym ręku zapasy ame
rykańskie (za które notabene jeszcze będziemy
musieli słono płacić) — tryumfował, ale dals/.e
horoskopy nie należą do wesołych. Niedomyślam się osobiście na oo rząd liczy, mając za-

m iar od 1 października zwiększyć rację (jeżeli i w W arszawie wie, co się tu u nas dzieje? Czy
to jest prawdą), ale mnie się zdaye, że paź zdani jesteśmy na laskę i melasfcę rozmaitych
dziernikowe i następne jesienne deszcze bęaą ILndenburgów małomiasteczkowych? Czy wła
tylko zwykłymi jesiennym i deszczami, i nie dze galicyjskie obdarzone taką pełnią władzy,
wysypią ani do pustych worów m inisterjum
że pierwszy lepszy Wrucha może setki rodzin
aprowizacji niezliczonej ilości zboża, ani aa skazać na śmierć głodową?
wygłodzonych obywateli państwa Polskiego
Na jakich prawnych podstawach — bo, te
dostatecznej do wyżywienia ilości chleba.
to jest chyba moralnem bagnem, m e ulega naj
Rząd obecny nie dba o potrzeby mas, ale mniejszej wątpliwości, ale na jakiej prawnej
niech n ie zapomina, że dzisiejsze stosunki a- podstawie mogła taka galicyjska Rada krajo
prowizacyjne grożą katastrofą w bliskiej przy wa wydać takie rozporządzenie?
szłości. Biada rządowi, który nie zdobędzie się
Cóż mogłem tym ludziom odpowiedzieć?
na żelazną energję, na. użycie wszystkich środ Że w W arszawie odbywa s.ę obecnie licytacja
ków, aby ludności dostarczyć środków wyży tek ministerialnych, że szaleje reakcja, te rząd
wienia!
E. D.
bawi się w rekonstrukcję gabinetu przez aranżerowanie mistycznego Hokus - pokus z braćmi
W w >W Sr,Vv<V>
r *W*V».
Peplowskimi?
Ale na jedną jeszcze rzecz ehcialbym zwró
cić uwagę, którą w ferworze retorycznych py
tań przedtem pominąłem. Oto ci patentowani
obrońcy patrjotyzmu mogą być doskonałymi
(Od naszego specjalnego korespondenta).
geszefciarzami. Wystarczy tylko zacytować
II.
niemiły przypadek, który spotkał przyjaciela
ks. Wruchy z Buczacza, Ratajskiego, zawia
Jest to obrazek humorystyczny, a jednak dowcę poczty buczackiej, a równocześnie kie
A oto drugi okaz z tej galerji typów
bardzo typowym, wprost klasycznym przykła rownika K. B. K. Z wagonu soli zginęły mu
wschodnich.
W Monasterzyskach jest zastępcą Pana dem obecnych stosunków na wsi w tak zwa przypadkiem 8000 topek soli, które jednako
Boga na ziemi. p. szambelan papieski, Mieczy nej Galicji Wschodniej. To się dopiero na woż woźny p. Ratajskiego, Kun, po 10 kor. roz
maitym Żydom sprzedawał. Śledztwo jest w
sław Ksawery Potocki, „właściciel" Rukomy- zywa pacyfikacja kraju!
Lecz przejdźmy teraz do stosunków miej toku, a może moja notatka przypomni o tera
sza i Kuśmierzyna. Pan ten, który przed woj
ną mial z pewnością więcej długów niż włosów skich, Po miastach urzęduje już czysta nie i przeszkodzi rozmaitym potentatom w tuszo
na głowie, chce obecnie podreparować swą trącąca podolszczyzną endecja, która stwarza waniu tej niemiłej klerykalorr. sprawy. .
Fozostaje do omówienia jeszczo sprawa
fortunę. Oto ogłasza na własną rękę, że wszy wszędzie jakieś anonimowe organizacje naro
żydowska. Na podstawie konferencji z przed
scy chłopi posiadający sztukę bydła, winni za dowe.
Organizacje te uzurpują sobie prawo wy stawicielami rozmaitych kierunków politycz
płacić do skarbu p. Potockiego kilkadziesiąt
dawania patentów' prawomyślności i lojalności nych wTśród Żydów', począwszy od Polaków wy
koron za każdy miesiąc, począwszy od trwania
owjny, za wypasanie gruntów pańskich, lub też pojed; ńczy m obywatelom. Wyroki swe ferują, znania mojżeszowego, a skończywszy na naj
żydowskich
nacjonalistach,
bezpłatnie ze swym inwentarzem przez kilka jakgdyby jakieś średniowiecznie sądy, przy zagorzalszych
tygodni obrabiać pańskie grunta, inaczej bę drzwiach zamkniętych, przyczem wszelka ape stwierdzić mogłem, że żydostwo w całości by
łe głęboko rozczarowane do Ukraińców'.
lacja jest tu wykluczoną.
dzie „orał chłopami".
Chaos iw administracji, panująca wszech
Najgorzej na tern wychodzi słan urzędni
Cóż to tego szlachetkę obchodzi, że niema
praw a wprowadzania pańszczyzny, że.najpierw' czy a przedewszystkiem nauczycielstwo. U- w ładnie korupcja i demoralizacja inteligencji
sąd ma ustal1ć winę i wysokość odszkodowa rzędnicy zostali zaskoczeni tern nagleni prokla ukraińskiej, nie mogły pozyskać sympatji, to
n ia za rzekome popełniane przestępstwa — on mowaniem rzeczypospclitej ukraińskiej. Bez też z uczuciem niekłam anej radości Żydzi pdwie, że teraz jego czas nadszedł, że po to le środków do życia zmuszeni byli niektórzy, a wHali rządy polskie. Panowanie ukraińskie
je się krew chłopa polskiego, by „orać chłopa zwłaszcza nauczyciele ludowi, ci sławni na ca rozpłynęło się jak sen jakiś zły, jak koszmar
ły świat głodomorzy galicyjscy pełnić dalej swą okrutny, który stupudowym ciężarem zwalił
m i!"
się na serca i dusze ludzkie.
Któż to potrafi opisać, oo się dzieje na służbę.
Teraz za zgodą i wiedzą Rady szkolnej
wsi, gdzie wojsko urządza sobie formalne eks
Lecz bajecznie mądro rządy polskie posta
pedycje karne, gdzie szaleje teraz orgja dono- krajowej sformowały się jakieś komisje reha wiły—-zdaj© się—sobie ważno zadanie. Oto jak
6'cielstwa, gdzie się teraz kosztem życia ludz bilitacyjne, które m aią moc nieprzewidzianą systematycznie na wsi stwarza się na nowo ukiego załatwia długoletnie porachunki osobi żadną ustawą — de jure caduco. Wodzirejem krainbm , tak po miastach pieczołowicie hodu
przy tern zawsze jest ksiądz, który w ten spo je nacjonalizm i separatyzm żydowski.
ste 1
Podczas pobyfu mego w Buczaczu tyle fak sób usuwa jednostki dla klerykalizmu niewy
Cóż naprzykład sądzić o rozkazie gen. Ale
tów nadużyć się dowiedziałem, tyle skarg i la godne. Że się p.zytem nadarza sposobność ksandrowicza, który nakłada na Żydów obo
mentów się o moje uszy obiło, że ich na wo by bliźniemu łatkę przypiąć, cóż to obchodzi
wiązek utrzymywania szpitali i jeńców u k ra:ńtych rycerzy idei Chrystusowej?
łowej nie spisze skórze.
Weźmy np. wypadek buczackiego dyrekto skich? Jak zapatrywać się na fakt łapania lu
Oto w Żórawińcach rekwizycja sztuk bydła
dzi bez względu na różnicę wieku i stanowiska,
ra gimnazjum, Fr. Zycha. Pan ten, członek
dla potrzeb wojskowych.
'
wywlekania ich z domów — od fortepianów
endecji,
chcąc
uratować
polski
charakter
gim
Wójt Pawio Kozar uprasza p. żołnierza,
odrywano
panienki do robót przymusowych?
by sam rekwizycji nie przeprowadzał, że mu nazjum w Buczaczu, zgodził się dalej pełnić za
Ja
k
ie
wymownym jest pod tym względem
czasów ukraińskich swe funkcje pod warun
dostarczy przedmioty rekwizycji.
P. „starszy" z tą rozumną propozycją się kiem, że język wykładowy począwszy od dru memorjał radcy Nebencała w Stanisławowie,
nie zgadza, lecz na sesji uchw ala s!ę, że on sam, giej klasy będzie polski, język ruski zaś będzie który złożyć musiał godność komisarza rządo
bez udziału czynnika samorządu gminnego tę tylko przedmiotem obowiązkowym. Ponieważ wego stanisławowskiej gminy wyznaniowej,
Ukraińcy n :e chcieli się z tym planem pogo ponieważ jako uczciwy Polak, nie mógł pogo
tak konieczną dla całości i bezpieczeństwa
wojsk polskich rekwizycję przeprowadzi. I dzić, przeto cofnął swą deklarację i żadnych dzić się z tym systemem knuta i teroru, stoso
zaczyna się wędrówka od chaty do chaty. Tu funkcji nie spełniał. Mitno więc swego jasnego wanym wobec Żydów. W Buczaczu odsuwa
ginie kura, tam przepada osełka masła — je- polskiego stanowiska musi się wciąż usprawie się brutalnie od współpracy przy samorządzie
dnem słowem, co pod ręką, to nieprzyjaciel. dliwiać przed buczacką Inkwizycją, której Tor- miejskim uczciwego Polaka, d-ra Sterna, powo
iWieczór się zbliża a ze sztuką bydła trzeba ąuem adą jest ks. W rucha, osobnik o chorobli łując się na jakiś mistyczny rozkaz gen. Ale
iść do domu, lecz po calodziennem urzędowa wej fantazji, dyktator buczacki.
ksandrowicza.
Jeżeli taki dygnitarz jak dyrektor gimna
niu jakoś żołnierz zapomniał po co właściwie
To samo dzieje się w Czortkowie ze starym
wyszedł. Nie traci jednak fantazji, wpada do zjum nie znalazł la3ki w oczach buczackiego zasłużonym burmistrzem dr. Moslerem, bratem
pierwszej lepszej chaty i zabiera cielną krowę nadstarosty — to można już sobie wyobrazić, przywódcy naszej partii d-ra Moslera w Stani
z jakiem jezu ick im wprost wyrafinowaniem
biednej jakiejś kobiecinie.
sławowie.
Ta w plącz, wójt odważa się interwenio traktu'© się zwykłych nauczycieli ludowych.
Gdybym chciał pojedyncze fakty znęcania
Setki rodzin są obecni© bez cbleba, ty
wać, lecz „władza" wojskowa jest nieubłagana,
się
oficerów
polskich — nie mótwię już o pro
siąc© urzędników znalazło się nagle na bruku.
żołnierz z bagnetem w ręku odpiera krwawo
Gdym się przypadkowo z takim „zdrajcą" spo stych żołnierzach — pomijam sztukę fryzjer
atak wójta i z tryumfem prowadzi krowę wśród
tkał, pierwszem jego pytaniem było, czy rząd ską, którą okazuje się przy obcinaniu bród ży
łez i lam entu kobiety do miasta.

Wrażenia z podróży po jjalicji Wschodniej.

Nr. 311.
dowskich — opisać, m usiałbym wypełnić całjj
num er „Robotnika".
Pozwolę sobie tylko jedno pytanie skier01'
wać pod adresem tych panów: czy ta polityka
w alenia w łeb asymilacji żydowskiej, która w
Galicji Wschodniej stosunkowo najgłębsze za*
puściła korzenie, idzie po linji interesów pań'
stwowości polskiej? Ale panowie ci są niep0"
czytalni, dlatego wolę to pytanie skierować dó
naszego rządu w Warszawie, który jest odpo
wiedziainy wobec narodu.
Smutny jest ten obraz, który przed oczy
ma Waszymi roztoczyłem, ale przyznaję, ż° na
palecie swojej zbytnio czarną farbą się nie posługiwałem. Cóż winien zwykły k o r e s p o n d e n t ,
że musiał stwierdzić całą zgrozę położenia.
Quousque tandem Catilina? Jak długo hę*
dzie się rząd bezczynnie przypatrywał tej zbro
dniczej polityce nieodpowiedzialnych czynni
ków maffji endecko - obszarniczej, kiedy wre*
szcie wypowie swoje stanowcze veto?
Dr. M. K.

Chlaśnięcia.
Dolce far niente *).
..Jak b y w bezruch m arz eony przez wróżkę
zaklęte,
Śni zielone igliw ie sos^n n a błękicie,
Pobłyskując konarów m iedzią złotolkie
I jakby sennym czarem Bajki potrząśnięto,
Ignorując poetę, co w boskim zachwycie
0 niebieskich m igdałach śni w
dolce fa r nientel,
Co się nieprodukcyjnie, niezdrowo rozm arz*
Z am iast pełnić powinność 3 y lfa —
„ckłaśaięciilrza"!-*
Ja k płom ień, rudy chochlik, lub z Bajki
królew na,
Śmiga płocha w iew iórka przez sosen
krużganki
Zielone, igUwiowe— I, jakby niepew na,
Czy jej n a złe n ie wyjdą puste zalecanki,
Nagle jakby zapada gdzieś, w głąb sosen
d re w n *
Jakby czarem zdm uchnięta lu b wolą
Anankl **)>
Zestaw iając po sobie dziwaczne
w spom nienie-.
Tylko gałązki sosen chw ieją się n a scenie—
Dziwne, wierzcie md, drodzy, k ry je w sobie
czary,
W upalnej ciszy, polski, stary bór sosnow y!Te igliw ia zielono obłoki — kotary...
Te słonecznych polanek zatoki — parowy—
Ach, i ten leśnych cieniów bajkowy
zmierzch szary,
1 to p arn e m ilczenie ostępu — niemowy,
Który, w polskiego słońca hafnowym
,*
zaehodflie,
Jakby marzył o iyicia wieczystej u ro d n ie!...I gdy człek się n apaw a tą w m ią , tą
Nagle stają mu w oczach blade, smutno tłu®?
Z fabryk m iejskich, oo o lyoh cudach tylko
słyszą!-*
I w tych zaklętych sosen nieuchw ytne tznoaf
Ję k się wdzrera z oddali, i Bajki h a s z y s z o m
(Owym ukoicielOm wieszczej T roski -K u® ?!’
Co mnie* ukołysały, jak zdmuchniętym
mleć®0 |
Przeciw staw ia bezdenną Niedolę Człowieczą **
*) Literalnie .znaczy; Biedki® nio nie R>friend®*
lenistwo.
**j Konieczności

*****
D r . A dam P r ó c h n ik .

czjiteiMiarpi
(Z powodu książki Cantala: „Armja rewolu
cyjna", Lwów 1919. Przekład J Staehiewicza).
II.
Dochodź1.my załera do wniosku, że refor
ma, ulepszenie, poprawienie mililaryzmu, to
półśrodek o wszystkich ujemnych stronach pół
środków. Zdezorganizuje militaryzm nie usu
wając bynajmniej jego cech szkodliwych. Na
leży bowiem zdać sebie sprawę, że póki militaryzm istnieje, musi być takim, jakim jest obecnie. Bezustanny wzrost ciężarów to lggiczna konsekwencja mililaryzmu. Kto wkroczy
raz na tę drogę, ten wstrzymać się w połowie
m arszu uie może. MiUtaryzm stoi bowiem pad
presją międzynarodowej konkurencji, nie po
siada swej własnej woli, zdany jest na łaskę
lali, która go unosi.
I nie pomogą tu nic ulepszenia, łataniny,
reform y; odegrać mogą chyba roię pigułki,
która ułatwi ludzkości połknięcie trucizny, n e
■wstrzymają jednak w żadnym wypadku jej rozkładezego działania. Mamy do wyboru dwie
ewentualności — albo potężny militaryzm za
ciskający żelazną dłoń kolo szyi społeczeństwa
— albo zupełne zniesienie mililaryzmu. Tertium non datur. Dla nas, którzy dążymy do
odrodzenia ludzkości, do skierowania jej na
nowe tory — jedno jest tylko wyjście. Wojna
miała tę jedną dobrą stronę, że doprowadzając
militaryzm do absurdu uśw adoinila ludzkości
całą jego potworność. Tym zaś licznym jesz
cze, klóizy jak autor i tłumacz tej książki nie
wierzą w obalenie militaryzmu, odpowiedzieć
należy: podstawą waszej niewiary jest w ara w
trwałość ustroju burżuazyjnego, którego kon
sekwencją jest rozwój militaryzmu. Podstawą

zaś naszej niewiary w nieśmiertelność milita
ry zmu jest nasza wiara w obalenie ustroju ka
pitalistycznego. W państwie pracy, które sa
mo norm uje ład i porządek — nie będzie po
trzeba dla tęgo celu utrzymywać militaryzmu.
Pragnęliśmy jednak zwrócić uwagę na in
ną stronę tej książki. Autor przedstawiając
nam podstawy moralne armji napoleońskiej —
daje zupełnie mimo woli druzgocący obraz roz
kład czego, demoralizującego
oddziaływania
militaryzmu.
Zastanawiając się nad źródłami wywołują
cymi zapal wojenny konstatuje: „bezinteresow
ne poczucie honoru wojskowego nie byłoby je
dnak samo przez się wystarczyło do elektryzo
wania przez dwadzieścia lat armji rewolucyj
nej, gojby nie znalazło oparcia w innym uczu
ciu o całkiem innej mocy i ogólnie rozpowsze
chnionym, w interesie osobistym". Gan tal tłu
maczy obszernie, że niezadawolenie społeczne
stanowiło źródło energji armji napoleońskiej.
Każdy P ^ t
do wyższego stopnia, do lep
szych warunków. Na tein tle powstaje rywali
zacja „Robić karjerę, awansować, wybić się,
to jest teraz myśl opanowująca ' umysły ludz
kie". I l.u przedstawia nam autor życie żoł
nierza, który od chwili wejścia do wojska przy
gnieciony c*ężareni hieraclrji społecznej, a ma
jąc możność dzięki awansowi w szeregach
wznieść się do najwyższych wyżyn — dąży z
całej mocy do zajęcia wyższgo stopnia. W rze
czywistości jednak ta możność zdobycia wiel
kich awansów była tylko złudzeniem — docho
dzono do tego wyjątkowo — ale złudzenia te
go używano jako motoru podniecaucegu do
walki, odwagi, śmiałości. Aby wzniecić nieza
dowolenie w kołnierzu nie dbano o jego wygody
— ekwipunek, żywność — brak tych rzeczy
miał stanowić', również po-dnietę do ich zdoby
cia. Żołnierz przedstawia się nam w ten spo
sób jako iśtola beżu sianku podniecana najroz
maitszymi środkami — głodem, fabzywemi
nadziejami, rozbudzoną rozmyślnie ambicją —

byle szedł naprzód, byle walczył, byle nie
myślał o raern innem. Jak rybie przynętę, tak
żołnierzowi rzucono fałszywe obietnice, wabio
no go tysiącem matnidel, rozbudzono najdzik
sze i najgorsze instynkla. Uczono go rabować,
wzbudzono w nim oczekiwanie śmierci kole
gów stających w drodze do awansu, utrzymy
wano go od początku do końca w strasz nem
napięuu, w ciągiem dążeniu do tryumfów,
które mu się z rąk wymykały. Gdy czyta się opisy Cantala, budzi s-o w duszy czytelnika
wstręt dla tego bagna moralnego, jakie wy
twarzał militaryzm. Książka ta, mająca na ce
lu uratować w opinji militaryzm, wywołuje
wprost przeciwnie wrażenie, każe czytelnikowi
ni&ocwidzieć tego militaryzmu wyzyskującego
najdziksze przejawy walki o byt dla celu woj
ny, wytwarzającego sztuczne podniety popy
chające żołnierza w straszliwy odmęt walki. I
budzi się żal dla tego biednego niewolnika
militaryzmu, który z opaską na oczach leci
nieświadomie jak ćma w ogień, który oddany
na pastwę swym instynktom daje się .swobod
nie kierować dłoni, która przez.niego wypełnia
jakieś obce mu cele. I gdy autor maluje nam
obraz tego nieszczęśliwego człowieka — które
go z dali mami się niedosiężny m dlań ogni
kiem — byle goniąc za nim roztrącał po dro
dze wszelkie przeszkody — wydaje się napra
wdę, ża intencją autora było oskarżenie mili
taryzmu, a nie jego obrona, było wykazanie
głębokości bagna w jaki militaryzm wpycha
swe ofiary, a nie przedstawienie przykładu
godnego naśladowania. Patrząc na typ żołnie
rza opanowanego żądzą awansu lub odznacze
nia, marzącego o śmierci kolegi stojącego na
drodze do awansu, rabującego z głodu — wspon rn a się nfmowoli, że te same metody stosowalv do niedawna państwa kierując© wojną
światową, które używały ambicji instynktów
żołnierskich jako motoru, wyzyskiwanego wy
łącznie dla swych celów wojennych; Czytając
opisy p. CantaU., zaciska eię nieraz zęby i

T V 'S trzymuje się, by głośno nie dać wyrazu jeńf*
nej myśli, która przenika, by nie za * °‘8
„Pecz z militaryzmem w jakiejkolwiek for®1*'
się przejawiał ‘
j ...
Bylibyśmy jednak niesprawiedliwymi, ł?~^
byśmy nic podnieśli dodatnich cech tej
Licznym czytelnikom wojen n a p o l e o ń s k i
daje autor opis tych najgłębszych s p rę ż y k , “i
re armję tą poruszały. W polskim języku zW ^
szcza nie mieliśmy dotąd podobnego d*ie pod tym względem witamy ukazanie sif t
przekładu jako rzecz potrzebną. Dodatn’051
ktem również jest wykazanie, jak małe Rt°a
kcwo znaczenie ma wykształcenie w° is
nn która dzisiejszy militaryzm tyle czasu i P ^
n ię d z y traci. P iszący te słowa biorąc udzi*
walkach listopadowych o obronę Lwowa,
d z ia ł rekord osiągnięty w z a n ie d b y w a n iu
kształcenia, widział żołnierzy - rekrutów _ ^
cych w b ó j w trzy godziny po wstąpię®!
wojska i walczących jak starzy żołnierzemożna niilitaryzmowi wystawić gorsze św1
ctwo ubóstwa.
,u^
Wreszcie pragnęlibyśmy p o d n i e ś ć zas
tłumacza, który dziś w momencie najwi?k ^ a
go rozwoju polskiego mililaryzmu ? !6/ ^ ej?
się podnieść zagadnienia — co b ę d z ie
który rzuca myśl, że na polu tem xrul3zą
stąpić zmiany.
My zagadnienie to rozstrzygamy w
-*pr«T
dzie inaczej niż tłumacz książki p ^ an p?firy*
widzimy wyjścia w reformowanym m
8p»
zmie, żądamy jego zupełnego zniesieniai
niemniej uznajemy jego zasługę, że o!
w tej sprawie dyskusję.
r£g
Książka p. Cantala wywołała w nas s
refleksji — w świetle których m ilitary11^
smutno się przedstawia. I w p rz e d w'ieD/ ęf^
do autora — odwracamy jego twierdzenie ^
łamy „wszystko zależeć będzie od odp°f p i 
jaka wykażą narody w stosunku do ido1
tarnych".
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I Pytam siebie w smutfcu cichym: Jakiem
Ł
prawem
się tym bajkowym, niewymownym
*
czarem,
aniąc w sosnowego boru marzeniu zDotawem
Pasąc oczy — cieniów czarodziejstwem
U’
szarem,
chwili, gdy zaduch miejski roboczą
w
Warszawę
” ?«a, tę Kapitału - W ampira ofiarę...
Te dzieci wynędzniałe i blade, jak płótno...
* jest mi tak okropnie, beznadziejnie
smutno...
Wacław Wolski.

3.

tysięcy egzemplarzy, medjolański dziennffii
„Corriere delta Sera", jest własnością wielkich
przemysłowców: de Angeli (fabr. tkacki©),
Crespi (przędzalnie bawełny i tow. elektrycz
ne), Pirelli (guma, gutaperka, kable) i L d. Or
Nieliczna, lecz wspaniale zorganizowana, na pasku przez wysługujących się burżuazji gan nacjonalistów włoskich, „LTdea Naziotnazamkniętemi szeregami idąca do boju falanga menerów, to stare, .wypróbowane sposoby two
le", o kapitale 1,2 miljona lirów, jes* w posia
greckich czy rzymskich rycerzy, rozbijała sto rzenia zamętu w szeregach robotniczych. Dziś
daniu spółki wydawniczej „L‘Italiana“, finan
krotnie przewyższające ją siły wrogów. O jej przybył jeszcze nowy: — oto organy burśuazji
sowanej przez ciężki przemysł. Zrozumiałe, ż©
pierś żelazną, powstałą z setek piersi, w proch grzmią pochwałami dla „socjalistycznej szcze
gorąco propagował wojnę trypolitańską i obeorozsypywały się tłuszcze barbarzyńców. Drob rości" i „konsekwencji" kom unistów i ich bę
nie jest bardzo wojowniczo nastrojony.
ne oddziały pancernej jazdy polskiej — husa kartów z różnych „opozycyj". Czytajcie „GazęPonieważ kapitał jest międzynarodowy,
rzy, rozbijały swą piersią hordy niezliczone Ta tę Warszawską" lub enzeterowską „Sprawę
więc
jedne dzienniki, jak np. medjolański „II
tarów i Turków.
Robotniczą" — poznacie ten nowy sposób sie- j| Popol© dTtalia", finansowany przez bankiera
To nauka bistorji dla rewolucyjnej klasy mia zamętu, rozbijania i rolefarjatu, jatko klasy I I
Ludovico Mazzotti, właściciela Banca Bergam awspółczesnej. To przykład poglądowo uczący
Mówiliśmy, że ciemnota i nieświadomość I sca, lub bardzo rozpowszechniony rzymski „U
taktyki współczesny proletariat — By zwycię tułająca się wśród robotników, jest przeszkodą ;
żyć, trzeba być siłą zorganizowaną. By poko na drodze do stworzenia potęgi proletarjatu. I Messaggero" o nakładzie 170 tysięcy egzempla
nać wroga, trzeba zewrzeć swoje szeregi tak, Istnienie, a ściślej poddawani© się komuniz- § rzy : są w gruncie rzeczy uzależnione od ban
ków francuskich- „U Messaggero" bowiem jest
by pierś tysiąca proleterjuszy przekształciła się mewi pewnych grup robotniczych, możność
w jedną pierś proletarjatu. By pruł eta rj at, jako choć chwilowego szerzenia zamętu prze® war- finansowany przez dwa banki włoskie: Banca
Protest Klubu Radnych P. P. S.
rozsypana masa, zamienił się w klasę społecz cholską grupkę „opozycji* — to dowody, jasne, Ite liana di Scouto i SócietA Bancaria, ale znów
te banki są w gruncie rzeczy filjami francu
»Z powodu planowego utrącania przez ną we współczesnem tego słowa znaczeniu. — jaskraw© dowody istnienia tej ciemnoty. Zro- skich finm: fabryki broni Schneider i Greuaot,
Oto
droga
prowadząca
do
potęgi.
—
Oto
jedyny
Prawicę Rady miejskiej sprawy przystąpienia
zummy to, nprzjtcronijmy sobie wewnętrzne domu Bankowego Frejfusa, oraz Manrel Fró5° "Towarzystwa Aprowizacji Miast Polski i sposób zapewnienia zwycięstwa.
nasze niedomagania, wypowiedzmy im walkę
Przeżywamy, narodziny proletarjatu — kla bezwzględną. Walka z ciemnotą wśród prole res. Znów akcje finny Schneider - Creusoł ra
Ziem Wschodnich, oraz sprawy bezpośrednie26 miljonów franków są w posiadaniu multt
jto skupu zboża przez miasto, który to sa- sy. Jesteśmy świadkami wielkiego przeobraże tarjatu, szerzenie uświadomienia socjalistycz miliardera amerykańskiego Charles Schwaba,
“otad znalazł jaskrawy swój wyraz w niexl- nia rozpylonych poszczególnych robotników w nego, jedynego puklerza przeciw warcholstwn prezesa Betlehem Steel Company, wszechpo
“yteLi dla braku kompletu posiedzeniu Rady klasę robotniczą. Proces ten zaczął się dawno, i ambicji jednostek zlej czy dobrej woli, oto tężnego trustu si alow ego, który w r. 190?S wy
miejskiej w dniu 13 b. m. wskutek stawienia d W ila powstania pierwszej fazy oporu, chwila najważniejsze zadanie świadomych robotni płacił z górą 36 miljonów dolarów dywidendy.
8 czy 4 radnych z prawicy — klub radnych zawiązania się pierwszego kóllca robotniczego, ków.
Patrjotyam więc rzymskiego dziennika „II
• P. S. poczuwa się do obowiązku założenia zespolonego wspólnością idei, była' chwilą po
Twórzmy swą potęgę. Organizujmy klasę Messaggero", gorąco przemawiającego za ak^■bec ogółu mieszkańców Lublina energicz częcia klasy robotniczej. W łonie P. P. S- doj robotniczą. Wydobywajmy ją z bezwładności ływizmem wojennym, jest w gruncie raeazy Uh
nego protestu przeciwko takiemu podporząd rzewała i rozwijała się ona. Dziś jej narodziny. masy.
zależniony, nakazany przez interesy amerykań
kowywaniu najżywotniejszych potrzeb aprożywo się krzątają tysiące robotników poi*
Jak ważna to praca, jak wielkiego wyma skiego trustu, robiącego nadzwyczajne na pro
^■izacyjnych tegoż ogółu interesom drobnej akich przy budowie swej organizacji. Niema ką ga natężenia i oddania — przykłady i fakty dukcji słali „wojennej" interesy. Kapitał ra®rhpy paskarzy i spekulantów.
ta w naszym kraju, gdzie ziarno nauki socjaliz mówią najdobitniej. Burżuazja, gdzie może, już • kładowy „Messaggero" — 2 mlljony lirówl
Zważywszy, Iż wyznaczony przez mini- m u, nie wydawałoby swych plonów. Lecz ra wyzyskuje ciemnotę istniejącą w masie robot
Znów „La Tri buna", bardzo wybitny, libe
•terjura aprowizacji termin do składania po- dość, rodząca się ż tego powodu w naszych ser niczej, by jej fizyczną siłą wygrzebywać dla się ralny dziennik rzymski, broniący interesów
~*ń o pozwolenie na skup zboża upływa 15 cach, nie powinna ćmić jasnego poglądu na po kasztany z ognia. Dziś wysyła otumanioną ciężkiego przemysłu, cukrowni 1 t p., jest to 
“• *Q-, klub radnych P. P. S. stwierdza, ie w łożenie. Jeszcze nie osiągnęliśmy szczytu swej część robotników do demonstracji przeciw so warzystwem wydawuiczem o miljonie lirów
•■Bzi® nieuizyskania przez miasto, z powodu potęgi. Jeszcze nie pokonaliśmy nawet w sobie cjalistom w magistratach, jutro przy jej pomo kapitału zakładowego, towarzystwem, ftoainsoopóźnienia, powyższego pozwolenia, odpowie samyich przeżytków minionej doby. Jeszcze w cy obalić usiłuje niewygodne dla przemysłow wanean przez włoski Banca Commerdale. Al©
dzialność za mogące stąd wyniknąć niedioma- łonie proletarjatu wałczy instynkt klasy ze sta ców ministerjuim pracy, pojutrze, siłą ciemno ten whoski bank jest w gruncie izeczy zamasko
Raafca aprowizacyjne spada całym ciężarem na rym nawykiem masy.
ty ludu pracującego zbudować mote swą dyk waną lilją czterech banków nionńeckkch: Ber
Prawicę Rady miejskiej, która prowokuje w
Zakończenie tej walki, ostateczny tryumf taturę.
i liner Handetageselschalt, Deutsche Bank, Di*•Lublinie katastrofę głodową swoim klaso wo- idei zorganizowanego czynu i walki — to cel
conto Geselschaft, Dresdner Bank.
Buduje się potęga klasy robotniczej. Nie*goifttycznym postępowaniem".
nasz najważniejszy w dzisiejszej dóbie.
Kapitał jest międzynarodowy. Finansuje
Jest #o jeszcze jeden przykład zbrodniczej
Mamy do pokonania przeszkodę silną — ustaje praca nad rozszerzeniem i ugruntowa wszelaki© przedsiębiorstwa w różnych krajach
P a ty k i, j«ką buTżuazja polska prowadzi w ciemnotę przeszłości, popierana jest bowiem niem organizacji proletarjatu. Lecz pracę tę tworzy syndykaty, kartele, trusty. A ponieważ
jeszcze trzeba pomnożyć, trzeba objąć nią nie
^OKzrządowyeh ciałach gminnych.
przez całą potęgę wrogiej nam klasy — burdziennik w epoce kapitalizmu traktowany jest
żuazjL Tryumf klasowego uświadomienia i zor naruszone dziedziny, trzeba przedewszysJkiem jako przedsiębiorstwo, więc i prasa, prasa burganizowania robotników, to początek końca pa •rozszerzać socjalistyczne uświadomienie. Tego żuazyjr.a, ulega ogólnym prawom ekonomicz
ostatniego brak, brak ogromny, a jego tylko
nowania klas posiadających. Zatamowanie
nym. W Austrji mamy syndykaty prasowe, w©
więc rozwoju ldasy robotniczej, zepchnięcie pro tryumf stworzy prawdziwą potęgę klasy robot Włoszech istnieje kartel dzienników klerykalniczej.
Otrzymaliśmy następujący komunikat z mini- letariatu do roli masy rozpylonej i zmiennymi
Ani jedna jednostka: stary czy młody, 1 nycli o 200 mil jonach lirów kapitału. Do karte
nastrojem
rzucanej
raz
w
tę
to
znów
w
inną
lu, na którego ccele kroczy rzymski „Corriere
*terłUm ©prowiaacjt, jako odpowiedź aa pogłoski,
stronę — są to najszczersze i najtajniejsze pra zmęczony w pracy dla idei, czy też wstępujący d ‘Italia‘‘, należy 5 gazet Zmów trust włoskiej
oblegające prasę warszawską:
dopiero w jej służbę, nie może się dziś ociągać.
prasy „czerwonej" (demokratyczno - wolnomu«Woboo obiegających prasę fałszywych informat- gnienia buTŻuazji. Tworzenie żółtych organizaPrzea walkę z ciemnotą, tworzenie potęgi tarakiej) z medjolańskim „II Seoolo" aa czele,
cyj
robotniczych,
różnych
chrześcijańskich
dei* ministerjum aprowizacji powierzyło Tow. Br.
proletarjatu — jest hasłem dzisiejszej chwili!
jest finansowany przez banki, przemysłowców
©bel do wykonania prawo monopolu naftowego, molcracyj, patronowanych przez księżulków i
Zyg. Zarembanągodowydh
związków
robotników,
wodzonych
i towarzystwa ubezpl©czerniow©.
*^ierdaa się, ź» Tow. Br. Nobel powierzono jedyTrust Northdifte** j«*t już międzynarodo
7~* Magazynowanie nadsytnnycfli prana rtiftaerje
wy.
Należy
doń trzydzieści parę dzienników an
r*®*P«rtów nafty uraz fenkasowanie nlJeżnold w«gielskich (między Innemi „Times" i „Daily
°*n, ustalonych przea Państwowy Urząd Za*
Mail"), kilka amerykańskich z „New York Ti
^Pów Artykułów Pierwszej Potrzeby. Za powyir
mes"
aa czele, dziennik francuski „Matin",
^ czynności Tow. Bt. Nobel pobiera kontraktowo
również „Tomps", włoski „Corriere delta Se
**k)ne wynagrodzenie.
Prasa, która jeszcze w połowi© ubiegłego pozostanie nadal jego własnością, oraz dom, w ra", amsterdamski „Telegraaf" i byłe „Nowoje
Wydawanie zaś nafty ze składów odbywa się
yłącznie na mocy zleceń minlsterjum aprowizacji. stulecia była strażniczką wolności, uległa rady'- którym się mieści wydawnictwo, zakupiony Wreimta". W tym truście prasowym posiadają
Pormelnie min. aprowizacji ma rację. Istotnie, kalnej przemianie. Przemianę tę wywołał roz podczas wojny za pół miljona boron do spółki cym ogromne wpływy, bo rozporządzającym
p**> aikc. Br. Nobel, organizacja, opierająca 3ię na wój stosunków gospodarczych, inaczej mówiąc, z Żydem Griinwaidem, ezklaraarp krakowskim, wielkimi kapatatami, reprezentowanymi przez
milionerem, przez którego ręce przeukudzą liczne i rozpowszechnione dzienniki, mają rów
"^Pitale zagranicznym, otraymało jedynie monopol wzrost kapitalizmu.
niemal
wszystkie większe interesy realności©- nież udział finansowy: przedsiębiorca okręto
Prasa, jak i wszystko inne, staje się w e"^magajzyTirrwaiiie nafty oraz inkasowanie należ
n i . W co Jednak ten „monopol aa magazynowa- pace kapitalizmu aasamprzód handlem, a po- w© w Krakowie". Po tej transakcji pensje wy wy R. Ellermaa, oraz importer herbaty sftr Tho
znaczono sobie olbrzymie: po 60 tysięcy koron mas Ińp ton, Do trustu tego naieżą diiennfkt
zamienił się w praktyce — o tem nalep lej wie terni wielkim przemysłem.
Gdy rozwój gospodarczy osiągnął pewien — aa redakcję Dąbrowskiemu, a za administra różnych kierunków.
‘kśnie mta. aprowizacji.
Trzy trusty: Ulisteina, Scherta 1 Mossego
? Oddano monopol na magazynowanie jednemu stopień rozwoju, tak, że reklama zaczęła grać cję Baitaglii, który jednocześni© jest reprezen
panują
nad całą niemal burżuazyjmą prasą nie
^Potężniejszych towarzystw naftowych w świo znaczną rolę, ogłoszenie w gazecie stało się tantem i „Gońca Krakowskiego".
W
epooa
kapitalizmu
dziennik
stał
3ię
miecką!!
czynnikiem
żywotnym,
interesem.
Prenumera
*• Pozatem w kontrakcie mimisterjum zezwoliło
Oczywiście, że wtedy, kiedy dziennik trak
ttmieazczenie punktu, który wproet zabija jaką- tor i czytelnik zaczęli grać rolę podrzędniejszą. przedsiębiorstwem przemysłowem. Taki np.
towany
jest jako przedsiębiorstwo o pewnej
paryski
dziennik
^Petit
Parisien",
którego
na
Stali się dodatkiem. Dział ogłoszeń stal się
otwiete konkurencję innych przedsiębiorstw.
kład dzienny wynosi około
miljona egzem ilości akcyj, które można wykupić, to nic dziw
podstawą bytu pisma.
Punkt ten brzmi:
Taki np. „Kurjer Warszawski" jest pi plarzy*, jakież posiada kolosalne spożycie pa nego, że kupuje się i dziennika tego idee. Li
wlażeli innych miastach b. Król. kongr. okasmem
tego typu. Jest to pismo ogłoszeniowe, pieru! W roku 1912 wyniosło ouo 22JŚ miljo- beralny dziennik „Daily News" gwałtownie na
potrzeba istnienia składów naftowych, u®a«na brzea min. aprowizacji. Urząd zakupu zwró- które jako dodatek zamieszcza treść dzienni na kilogramów. Codzienni© przygotowuje się padał na wszystkich, Którzy upirawiali hece ainci
.
do Tow. braci Nobel z żądaniem otworzenia karską (depesze, artykuły i t. p.). Wszakże tam około 400 klisz, do których używa się wię tyboerskie. Wtedy stronnictwo Ceedta Ithodesa
t 3*** w dodatkowych punktach składów, wybie treść ta utrzymana jfest w tonie albo zgoła bez cej niż 8,000 kil© metalu. W 1914 r. pracowało wykupiło większość akcyj, zmieniono redakto
^Jąc
w tom przedsiębiorstwie, jakiem jest „Le Petit ra i „Daily News" zaczęły krzewić jingoizm.
l i ł • Da te” cel ie;*'n’aik ty*k° takie punkty, gdzie barwnym, albo przyprawiana sosem przecięt
Atoli”przy końcu wojny burskiej, gdy dziennik
Parisien",
400 urzędników i 370 robotników.
' - «tuieją nr/i (lżenia dla składów nafty, stfl'.otwią- ności, panującej chwilowo opinji kla3 posiada
stawał się już zbjdecznym, tem więcej, że
Podobne,
na
wielką
skalę
współczesne
jących.
b‘ k,ii€ni6w Tow. braci Nobel, lub inRozwój atoli kapitalizmu wywołał jeszcze przedsiębiorstwa gazetowe, jak „Le Petit Jour wskutek krancowetV jingolzmu zmniejszył się
4ei ^'rnl naftowych z okresu przedwojennego.
•U* w*a^edeiel takiego składu nie zushru w dro- inną formę: uprzemysłowienie ptrasy. Oto pa nal*, którego drukują codzienni© 1,200,000 e- nakład i dochody, akcje wypuszozono na sprze
daż. Wykupił je milioner Cadbury, właściciel
^^dc-browołnej umowy wydzierżawi go tymiaa- ) piernie, szukając rynku zbytu, wpadły na po gzemplarzy, ,,Matin" w codziennym nakładzie
olbrzymich
fabryk ©orolady 1 cukierków. Po
dwu
milj^nów,
prawicowe
„Echo
de
Paris"
Uj4 °.^ “w- braci Nobel, pr/f sługuje pilawo zwróaie- * mysł zakupywania dzienników, które byłyby
(miljon egzemplarzy!), „Le Journal" (1)4 mil- nieważ podatek na cukier naraża go na ogrom
dę do Urzędu Zakupu w celu zmuszania do- j wtedy odbiorcami papieru. Typowa skartelowłaściciela składu do wydziienbatvienin tegoż wana produkcja kapitalistyczna. Fabrykant pa j-ona nakładu!), „Daily Mail" londyńskie o bli ne straty, więc nic dziwnego, że „Daily New*’*
wolnego handlu.
w- braci Nobel". ,
pierni Lloyd, chcąc mieć zbyt dla swego papie sko półtora miljonowym nakładzie, „Daily Mir stanęły w obroni©
Kiedy k a p i t a ł giełdowy może skupować
ru, kupił parę pism, między innemi znany ror* równie rozpowszechniony i t. d. — są nidziennik angielski „Daily Chronicie" z dzien czem imnem, jeno fabrykami, pracujące mi na tajne p r z e d s i ę b i o r s t w a , jak dzienniki, oczywi
nym nakładem 400,000 egzemplarzy. W Au- zasadach wteLkokapitalistyeznych. Fabrykami, sta, że kupuje i przekonania, jest panem opi*
stiji
styryjskie fabryki papieru posiadają cały obliesonemi na zysk. I to olbrzjTmi zysk. W tym nji. Oto np- prasa rumuńska znajduje się w rę
©u >J1^ k raiha“, pismo wyel adzące w Kaouieńszereg
pism, których typowym przedstawicie celu zastosowano najdoskonalsze urządzenia, kach kapitału francuskiego i niemieckiego.
Ca r ° dolskim podaje dnia 16 z, m. następująNa początku wojny rząd rosyjski kupował
lem
jest
czytywany przez mieszczaństwo organ ostatnie słowo techniki. Podczasi, gdy przed
tę i Galaozu: „D nia 12 sierp n ia przywojną socjalistyczny dziennik „L Humanitó" c o d z ie n n i© stronicę takiej patrjarchaloo - po
demokratyczny
„Neues
Wiener
Tageblatt",
Slji®1 ^ Wurosyjska statek, z wojskiem polważnej gazety, jak „Times", aby móc propago
miał nakład dzienny 05 tysięcy egzemplarzy
k tó re było zmuszone opuścić arm ję o- bardzo rozpowszechniony. Inny syndykat fa
brykantów papieru „Elbo ‘ „posiada do dyspo dla ideowych czytelników, to maszyny „Mati- wać swoje cele- Odpowiednie rubryki są zaku
*1°*' 2 R°w,0,du wrogiego stosunku. Woj- j
m " biły na godzikę do stu tysięcy, a „Le Petit pione w prasie butriuazyjmej przez syndykat
bpo "°. Powraca do Polski.
Polaiey jadą bez zycji * pisma oficjalno i półurzędowe.
Parisien" do 120 tysięcy egzemplarzy. „Daily kolejowy, kartel cukrowy, zbożowy i t p.
'
Niedość
na
tern
1
Kapitał
bankowy,
poszu
sprzętu wojskowego, które,
kując rynków zbytu, uważa przedsiębiorstwa Mail", dziennik angielski, bil na godzinę 132 przedsiębiorstwa kapitalistyczne,
Sztah \ * .rozk?;Z'em ' wydanym przez główmy dziennikarskie za rentowną lokatę.
tysiące!
Odnośnie do stosunków francuskich, Gma .
rrnH ochotniczej, musieli pozostawić
" ‘‘roncie*-,
Nic dziwnego, że powstają Towarzystwa Fensegrive nadmienia, że „są gazety, w któ
Oto krótka, ale jak dosadna charakterysty
najzuakomitsay
uczony- ekonomista nie
____
akcyjne takie, jak np. (cytuję z pamięci pierw- rych
b ę g ^ 0. Jeszcze jedno świadectwo „przyjaz- ka stosunków prasowych w Krakowie:
Po nieudałej próbie zamknięcia „Ilustro sz© lepsze) dziennik holenderski „Algemeen 1 mógłby wydrukować artykułu, o ile uprzednio
targ.j ®r°sunŁu czarnosiecinnych generałów
nie© zostanie on pprzejrzany
banku, który
ko
k tó ro nposiadało
o sta d n ło 300
f*no tvsiAiw
rz e jrz a n y w banku.
którv katysięcy fi©flo I ni
t'ifiyw j
^°tski, o którym tak .szeroko roz- wanego Kurjera Codziennego", przystąpiono Handelsblad". któro
a™ *ię prasa endecka...
do jego właściciela z propozycją wykupna. A renów kapitału zakładowego i na tyleż wypu pił w gazecie odpowiednią rubrykę".
Gdy dawniej gazeta była stronniczką wol
ponieważ pieniędzy miało się—„jak lodu", więc ściło akcyj. A zaś w r. 1916 dało, nie licząc bo
Wyw^(azcralszJr „Przegląd Wieczorny** umieszcza sztuka się udała. Rozdzielono wartość pisana gatych odpisów, 15% dywidendy. Co więcej, ności, bójowniczką ideałów jakiegoś stronnic
Hcitt w 2 wice-minsŁrem rolnictwa, p. Chmiełew- na 80 udziałów, z których zakupiła spółka wy tow*. akcyjne w postaci drugiego dziennika twa, to „dziś należy ona do syndykatu, broni
karsZt, ( sPr£wie dzikiej parcelacji, poabawlającej dawnicza ..Witor" ze znanym bar. Rogerem „Het Nieuw® van d©a Dag * w 1914 i 1915 r. ja k ic h ś interesów lub sama robi interesy...*Czym jest ta prasa? Prasa burzuazji?
p Q Pracy robotników rolnych.
Battaglją (polskie Stronnictwo Demokratycz .przyniosło 45% dywidendy, ba, taką dywiden
Prjerw an^m‘e'e'v'sk‘ oświadczył, iż parcelacja iest ne, organ „Nowa Reforma", a we Lwowie dę od wielu lat daje znany dziennik „Nieuwe
Każda dziowka na bulwarach ma więcej ho
*trów b Da Sku!el< rozP0PZS-dzeili’a Rady mini- „Gazeta Wieczorna*), jako reprezentantem Rotterdamsche Gourant". Naturalnie, że właści noru, niż dziennikarz „Matiua" — pisał Lóon
fuż ’ , 0rmuJ‘iC«go obrót ziemią, rozporządzenia na czele.
ciele dziennika ni© zadowalają się bezpośred Bazalgstls, — a Paul Fort dodawał, że prosa
Wpłacono właścicielowi „Ilustrowanego nimi zyskami, jaki® im daje owo przedsiębior jest chlewiskiem. A ponieważ prasa jest pozbaktórego prawomocność rozpoczęła
Kurjera Codziennc-go", p. Marjanowi Dąbrow stwo, lecz za pomocą sweyo pisma starają się wioną ideału, jest niesłychanie przekupna, jak
(Zoh- I4^ ° b* m*
khhyw ‘CZ5rniy’ lak rozporządzeiiiie to będzie wy- skiemu, za udziały 1,690,000 koron, pozosta niełylko bronić, ale i urabiać swoje interesy. nieraz mówił August Rodin, więc jest ona, we
ajl®- Przyp. red. „Robotnika"),
wiając mu redakcję pisma, drukarnię, która Rozpowszechniony, o nakładzie przeszło 609 dle wyrażenia Jaure&a, zgniła do rdzenia, jest
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4.
gorsza, niż prostytucja, bo rządzona przez łap
czywą na pieniądze klikę spekulancką. To sa
mo można zastosować i do Niemiec, dość wspo
mnieć skupowanie dzienników w czasie wojny
przez „Ala“ (AUgemelnen Anzeigen - Geselecb&ft), związaną z Kruppem. To sarno można
zastosować i do prasy innych krajów.
Korrupcja prasy burżuazyjnej, kapitali
stycznej jest ogromna. Bo prasa jest obecnie
niewolnicą. Niewolnicą — kapitału.
Radykalna zmiana może nastąpić tylko
wtedy, kiedy zostanie usunięta przemoc kapi
tału wszechwładnie panującego.
Do zmiany tych warunków dzielnie przy
czynia się, borykająca się z dużemi -trudnościa
mi, prasa socjalistyczna, która, krzewiąc ideę
socjalizm-u, dąży tem samem do uzdrow-otoienia — prasy.
Wl. Wolert.
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bryk i uruchomienia takowych. Przedewszystkiem zaś uruchomienia trzeciej zmiany w ko
palniach, oraz uruchomiemia kopalń węgla bru
natnego. Przeznaczenia wystarczających sum
na zapomogi dla bezrobotnych w ministerjum
pracy.
Wznowienia robót publicznych w jaknajszerszyim zakresie.
R. D. R. przędewszystkiem żąda zarządzeń
w kierunku uruchomienia fabryk.
Fabryki nieczynne powinny być przez rząd
wywłaszczone.
R. D. R. żąda poparcia kooperatyw robot
niczych.
R. D. R. widzi możliwość wszechstronnego
rozwiązania sprawy bezrobocia jedynie w dro
dze walki klasy robotniczej o swój rząd ludo
wy.
Warszawska Rada delegatów robotniczych
stwierdza, iż rząd, zamiast budować na potrze
by swoje domy lub rekwirować lokale klubów
karcianych, towarzystw myśliwskich i t. d. —
rekwiruje lokale organizacyj robotniczych.
R. D. R. stwierdza, iż rząd stara się wydrzeć
lokal Centrali Związków zawodowych dla po
trzeb ministerjum wojny — lokal dzielnicy
Czyste na rzeiez wojskowego oddziału gazowe
go. Ministerjum dóbr państwowych oddaje lo
kal R. D. R. kolejowemu oddziałowi wojskowe
mu. Ministerjum dóbr państwowych rekwiruje
również lokal Związku handlowców.
R. D. R. stwierdza, iż polityka rekwirowania lokali robotniczych przez ministerjum dóbr
państwowych godna jest ministerjum carskie

Porządek dzienny wczorajszego posiedze
nia wypełniła sprawa bezrobocia.
W sprawie powyższej przemawia! tow. Ja
worowski. Zaznaczył on, że gdy ui-zędowal ga
binet tow- Moraezewskiego, burżuazja nasza
atakowała go, zapewniając, iż gdy przyjdzie na
miejsce „partyjnego" rządu, „rząd ponadpar
tyjny, ogólnonarodowy", natenczas wszystko
się posypie, jakgdyby z rogu obfitości.
Będzie kredyt zagraniczny, pożyczka we g o
_ _ _ _ _
wnętrzna ; obszarnicy dostarczą żywności.
Przyszedł rząd mistrza Paderewskiego. I
cóż widzimy? Głód, nędzę, bezrobo-cde, pusty
skarb. Zima obecna przedstawia się w sposób
opłakany. W kraju panuje przerażający głód
węglowy.
Z kolei przemawiał tow. poseł Barlicki w
Warszawa, 17 września.
mocnych słowach wytykając obłudę naszej ro
fP. A. T.). Komunikat Sztabu Generalne
dzimej burżuazji, która pod pozorem obrony go z dnia 17-ge b. m.
„ogólnonarodowych" interesów, ma na celu
Front litewsko - białoruski: Na odcinku
łi tylko swe egoistyczne klasowe cele.
północnym w rejonie na południe od KraPrzemówienie tow. Barikkiego przyjęli ze slawkd wzięto dotychczas tysiąc kilkuset jeń
brani burzą oklasków.
ców, w tem 28 oficerów, zdobyto 2 armaty, 29
Następnie przemawiali: tow. Stańczyk z karabinów maszynowych, oraz wielką Ilość
Zagłębia Dąbr., który w pięknem przemówie broni ręcznej, amunicji i taborów; ilość jeń
niu malował smutny stan aprowizacyjny Zagłę ców wzrasta przez wyłapywanie kryjących
bia, i tow. Uziemblo z Lublina.
się po lasach odciętych oddziałów bolszewi
W końcu posiedzenia tow. Jaworowski za ckich.
proponował poniższe rezolucje, przyjęte jedno
Na odcinku północno-wschodnim toczą
myślnie:
się walki dla nas pomyślne.
W. R. D. R. stwierdza, iż obecna polityka
Na odcinku wschodnim spokój.
finansowa i gospodarcza rządu p. Paderew
Na odcinku Łusnińca rozbiły oddziały na
skiego pcha kraj do ruiny. Drożyzna środków szej piechoty batailjon nieprzyjacielski, biorąc
żywności i towarów pierwszej potrzeby, wzra
do niewoli większą liiość jeńców, między nimi
stający brak pracy, spadek waluty — brak wę dowódcę pułku i dowódcę bataljonu.
gla, brak mieszkań, wzrastające obciążenie fi
Front Wołyński. Ponowne ataki bolszewi
nansowe kraju, nędza i głód szerokich mas lu
ckie na Susizczany (ma północ od Olewska) zo
dowych są rezultatem rocznej gospodarki gabir
netu p. Paderewskiego. Obok miljaidowyeh stały odparte.
w. z. Szefa Sztabu Gemer. W. P.
wydatków na wojnę — obcinanie sum przezna
I
i (—) Haller, pułk.
czonych na zapomogi dla bezrobotnych, zamy
kanie robót publicznych.
Zamiast uruchomienia przemysłu, zamy
kanie dotychczas pracujących fabryk z braku
Warszawa, 17 września.
węgla — oto obraz gospodarki finansowej 1
(P. A. T.). Wczorajsza radjotel. wiado
pieniężnej rządu burżuazji.
mość z Nauen, pochodząca rzekomo z Hagi, że
Wysyłanie przeciwko bezrobotnym policji od tygodnia jest w drodze do Gdańska 3000
— karmienie głodnych ołowiem i więzieniem. żołnierzy amerykańskich, przeznaczonych do
W. R. D. R. stwierdza, iż utrwalić niepodle obsadzenia Górnego Śląska, jest, jak się do
głość, rozwiązać sprawę odbudowy przemysłu, wiadujemy, ze źródła dobrze poinformowanego,
dać pracę, dostarczyć żywności taniej, miesz pozbawiona wszelkich podstaw.
kań i paliwa może ludowi polskiemu jedynie
rząd robotniczy i chłopski.
W obecnej chwili W. R. D. R. żąda wyjąt
Katowice, 17 września.
kowych zarządzeń w sprawie lichwy żywno
(P. A. T.). Władze niemieckie czynią eściowej.
Natychmiastowych energicznych zarządzeń nergiczne przygotowania do plebiscytu na
w sprawie węgla (na opał zimowy) i dla fa- Górnym Śląsku. Na dzień 8 października za-
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ny i cierpliwy, nigdy by eam tych żądań nie
wymyślił. Pod pokrywką socjalistów działa tu
taj wyraźnie czarna ręka, żydowsko - miemieoka.
i
— Ach! Bolszewiki! — zawodzi płaczliwie
jedna z podtatiłsialych pań. — Gdzie nasze
duchowieństwo?.„ Gdzie policja?... Boże, mój
W przedziale II klasy siedzi kilku żubrów
B.że!... podobno wywrotowcy chcą w Polsce
obszarniczych, czerwonych, butnych, spasio
zaprowadzić socjalizację kobiet?nych. Obok kiwa się sennie dwuch eleganckich
— Niech się Pani uspokoi — przerywa
mieszczuchów, typowych wymoczków miej
głosem tubalnym sąsiad z vis a vis. — Mamy
skich. Trzy panie z ziemiaństwa opowiadają armję, która po powrocie z frontów zrobi wrótdość krzykliwie o wczasach letnich w Zakopa ce gruntowny porządek z tą przeklętą czerwo
nem, przeplatając djalog francuszczyzną.
ną hałastrą. Polska znajdzie swego CavaignaPociąg pospieszny, dudniąc, kołysze się
ca...
dość silnie na nierównych szynach, mknąc w
— Oby!... Oby!.., — wzdycha sentymental
stronę Warszawy.
nie
uspokojona
pani.
Większość pasażerów z przymkniętemi o— To samo mamy w mieście — cedzi . po
czyma, udaje że śpi. Nuda i bezmyślność malu woli słowo po słowie łysawy wymoczek w bi
je się na zblazowanych twarzach...
noklach. — Związki przewrotowe powstają jak
Jeden z pasażerów czyta gazetę, którą po grzyby po deszczu. Robotnik rozpróżniaczył się
chwili rzuca ze złością na ziemię, wybuchając
jak bicz dziadowski. Marzy o chimerach... Za
całym potokiem dosadnych słów.
miast czekać na uruchomienie przemysłu, to
— Świat się kończy — wrzeszczy z przeję
chce zaraz nietylko pracy suto opłaconej, ale
ciem. — Mój chłop folwarczny, cham, rataj, cie
nawet konfiskaty prywatnych kapitałów... Oto
mny jak tabaka w rogu, figuruje w prezydjum
skutek podważania podstaw własności prywat
zjazdu robotników rolnych... Zakładają zwią
nej, przez sejmową reformę rolną...
zek, słyszał kto coś podobnego. Bolszewizm!...
Tylko poh'tyka mocnej ręki, może urato
Jak Boga kocham!... Rząd na to spokojnie pa wać Polskę od zagłady!,..
trzy... Zamiast powiesić agitatorów... przywód
— Proszę Pana! — odzywa się z rogu wa
ców' wsadzić do więzienia, to bawi się z nimi!...
gonu piskliwy kobiecy głosik. — Moja służąca
Cacy... cacy... pozwalając publicznie na podwa dawniej pracowała od świtu do nocy za 6 rubli
żanie zasad własności prywatnej... Tfu! Nie kwartalnie, a teraz żąda 50 mk. miesięcznie.
słychane!...
(Głosy oburzenia) przy 12 godzinnym dniu
Momentalnie zapanowało wśród pasaże pracy!... Bolszewiezka!... Zawiadomiłam o tem
rów ożywienie, rozwiązały się języki, uderza policję, spisano protokuł, wypuszczono ją
jąc w jeden ton kołtuńsko - obszarniczego obu jednak na wolność i to za nieprawne zerwanie
rzenia.
kontraktu, za awanturę, jaką ta bezczelna zro
— Tak... tak... —-odpowiada drugi — to
biła...
posiew tego bolszewika Moraezewskiego, który
— Jestem najmocniej przekonany, że ge
winin wisieć na suchej gałęzi... On pierwszy
nerał
Dowbór - Muśnicki mógłby zaprowadzić
w odezwie rządowej rzucił żagiew niezadowole
nia wśród służby dworskiej. Chłop jest pokor- trwały porządek w kraju, ma już wprawę, zdo
ALEKSY RŻEWSKI.

Mwagonie kolejowym.
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c z w a r t e k , 18 września 1919 r.
powiedziany został jednodniowy spis ludno
ści, do którego, jak stwierdza niemiecka pra
sa górnośląska, Niemcy przypisują niezwykłą
wagę.
Wiedeń, 17 września.
(P. A. T.). „Teł. Cornp." donosi z Berli
na: Komisja pruskiego Zgromadzenia narodo
wego zajmowała się wczoraj projektem utwo
rzenia samodzielnej prowincji Górnego Ślą
ska.
;
;io .

Wiedeń, 17 września.
(P. A. T.). Do „Neues Wiener Tagblatt"
donoszą z Morawskiej Ostrawy: Z powodu no
wego położenia, wy tworzonego rozstrzygnięciem
ententy w sprawie cieszyńskiej, przerwano
czynności międzysojuszniczej komisji węglo
wej w Morawskiej Ostrawie. Po wycofaniji się
delegatów niemieckich obecni ca konferencji
trzej przedstawiciele Polski wyjechali z po
wrotem do Warszawy, a dwaj delegaci angiel
scy wrócili do Paryża. Państwo czesko - sło
wackie, po odwołaniu swego przedstawiciela,
nie zamianowało dotychczas nowego delegata.
Członkowie ściślejszej komisji udali się do Ka
towic, zamierzają jednak wrócić wkrótce do
Morawskiej Ostrawy. W Morawskiej Ostrawie
pozostał delegat włoski, który niebawem wró
ci do swej ojczyzny.
Rotterdam, 17 września.
(P. A. T-). Biuro Wolffa podaje: „Daily
Mail" donosi z Helsingtorsu: Przybyło wiele
tysięcy wojsk technicznych ententy, które mają
uskutecznić okrążenie Petersburga. Jednocześne natarcie sprzymierzonych na Petersburg i
na północną Rosję oczekiwane jest z dnia na
dzień, skoro porty kronsztadzkie zostaną zdo
byta.
Praga, 17 września.
(P. A. T.). Pisma czeskie donoszą dodat
kowo, że przedstawiciel polski na konferencji
pokjowej, p. Dmowski, w celu zabicia twierdze
nia agitatorów czeskich, że orjentacja Czechów
od początku wojny była skierowaną przeciw
imperjalizmowi niemiecko - austrjackiemu i że
stanęli odrazu po stronie Ententy, przedłożył
Radzie Czterech broszurę d-ra Tobołki „Das
Romische Volk".
Berno morawskie, 17 września.
(P. A. T.). Paryski korespondent dzienni
ka „Lidovo Noviny" pisze: Polacy w rzeczy
wistości nie życzyli sobie plebiscytu, a żądanie
to postawili na konferencji krakowskiej jedy
nie ze względów taktycznych, sądząc, że po
odrzuceniu przez Czechów na krakowskich kon
ferencjach propozycji plebiscytu Ententa przy
zna Śląsk Cieszyński Polakom.
Obecnie po rozstrzygnięciu Ententy sytua
cja całkiem się zmieniła i Czechów czeka wiel
ka walka polityczna. Polacy spalili za sobą
wszystkie mosty, że obecnie ugoda jest niemo
żliwa. Dziś Czesi muszą żądać całego księstwa
Cieszyńskiego w jego historycznych granicach.
Czesi mogą być pewni, że Polacy nie chcąi ple
biscytu i przyjdą jeszcze z propozycją ugody.
Wówczas Czesi nie powinni ustąpić ani na
krok, lecz domagać się całego księstwa Cie
szyńskiej Z tego, że Ententa nie podzieliła
Śląska Cieszyńskiego, korespondent wnosi, iż
Ententa uznaje prawo Czech do Śląska Cie
szyńskiego i nie chve wziąć na siebie 'odpowie
dzialności za ostateczną decyzję. Obecnie roz
strzygnie lud śląski. Zadaniem Czechów jest
dowieść wobec Ententy, że Śląsk Cieszyński
był i będzie ziemią czeską.
Praga, 17 września,
(P. A. T.y. Jako przedlstawitciełe czeskie
go klubu narodowxt-demo kraty ornego wydele
gowani zostali d'o komisji cieszyńskiej, usta
nowionej dla przygotowania plebiscytu na
Śląsku: poseł Spacek, Nobel, oiraz jako za
stępca, Wiktor Dyk.
i ,

bytą na bolszewikach. W Bobrujsku nie cere
gielił się wiele, ale każdego podejrzanego o
bolszewizm pakował pod ścianę i kulę w łeb —
kończy z tryumfem, drugi wymoczek.
— Cham ma respekt tylko przed siłą —
dowodzi z przejęciem, czerwony jak burak,
szlagon. — Nieraz ja z nim, panie dzieju, deli
katnie, a ten stawia się jak gbur, to ja jego
buch w pysk, a on wtedy mi się do kolan kiania i rękę całuje... Już ja ich znam... Wszyst
kiem u winien ten przeklęty Thugut... Z niego
pasy drzeć i solą przysypywać, za to pohań
bienie naszego ziemiaństwa, za zbałamucenie
i rozzuchwalenie chłopstwa!...
— Ścisły sojusz z Kołczakiem, Denikinem,
gen. Menerheimem — rezonuje wymoczek —
uratuje od upadku państwowość polską, od
grodzi od radykalizmu europejskiego kraj nasz,
przyczyni się do przypływu kapitałów zagrani
cznych, mających w Polsce najpewniejszą loka
tę. Rozszerzy rynki zbytu i położy kres temu
rakowi, toczącemu obecnie narody, a nazywanmu fałszywie przez chłopomanów demokra
cją!...
Atmosfera staje się coraz bardziej podnie
coną, padają projekty coraz bardziej krwiożer
cze, sentymentalne panie rozpromienione pa
trzą jak w obraz w swoich sąsiadów. Wszy
scy gestykulują gorączkowo, odsądzając od
czci i wiary rząd, ludowców, witosowców, ra
dykałów, socjalistów. Strach przed jutrem —
wyziera z każdego zdania... Przywileje klaso
we, stan posiadania, egoizm i sobkostwo za
ściankowe ubierają bluźnieczo, na wyścigi, w
hasła Boga i Ojczyzny...
Czuję jak mi policzki płoną oburzeniem,
wstrzymuję się całą siłą woli, ażeby nie wy
buchnąć. Na usta cisną mi się słowa ostre jak
miecz, nabrzmiałe bólem i goryczą. O cześć
Wam Panowie! — brzmi mi w uszach. Nic
Was nie nauczyła przeszłość, ni teraźniejszość.

w

Ładzi.

Łódi, 17 wrześni**
(P. A. T.)'. Proklamowany na dziś jedflO'
dniowy strajk powszechny z powodu niezała*
twienia żądań bezrobotnych, zajętych przy bu
dowie kolei Łódź — Kutno, nie udał się. P^*"
wie wszystkie fabryki pracowały normalni*'
Robotnicy, zajęci przy budowie linji Łódź -*
Kutno pracowali również normalnie do godz10-ej rano, dopiero po 10-ej wskutek agitacji
porzucili pracę i udali się pochodem ulicą Sr®"
dnią i Piotrkowską na ulicę Zieloną, skąd wy
słali deputację do prezydjum policji. Delega*
ci porozumieli się stamtąd telefonicznie z mi
nister] um robót publicznych, skąd o tr z y m a li
uspakajające przyrzeczenia w sprawie wypłaty,
zarobków, poczem wezwali tłum do r o z e jś c ia
się.
Tłum udał się stąd na Nowy Rynek p rze o
magistrat, gdzie wysłał drugą delegację do pr®^
zydenta miasta Rżewskiego. Podczas bytności
delegacji u prezydenta miasta zachowywał *1$
tłum zupełnie spokojnie, lecz kilku mówców
podnieciło tłum gwałtownemi przemówieniami
przeciwko rządowi do zatargu z policją.
Około godz. 6-ej zapanował względny sp®"
kój. Wobec obawy, że pewne żywioły mogłyby,
sprowok^yać rozruchy w dzielnicy żydowskiej*
poczynioffo pod wieczór daleko idące zarządze
nia zapobiegawcze. Do godz. 10-ej wieczorem
nie wpłynęło do policji żadne doniesienie o ja
kichkolwiek wyrządzonych szkodach.

,
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Poznań, 17 września.
(P. A. T.). Z uniwersytetu poznańskiej?0
donoszą: Półrocze jesienne, które liczyć się
będzie jako normalne, rozpocznie się 23-gd
września, a potrwa do 20-go grudnia bieżąc*"
go roku. Grono wykładających n a wydziale fi
lozoficznym powiększyło się w sposób nastę
pujący: prof. nadzw. dr. Adam Kleczkowski *
Krakowa — germanistyka, prof. nadzw. df*
Adam Skałkowski ze Lwowa — bistorja naj
nowsza, prof. nadzw. dr. Ludwik Piotrowic*
z Krakowa — historja starożytna, dr. Zyff*
munt Zakrzewski z Mirosławie w Poznań"
skiem — numizmatyka, prof. zwyce. Wilhel®
Friedfbeirg ze Lwowa — paleontologia, profnadzw. dr. Antoni Jakubski ze Lwowa — b io
logia, prof. nadzw. dr. Antoni Gałecki' z Kr*",
kowa — chemia fizykalna, dr. Bolesław N**
mysłowski z Krakowa — botanika,‘dir. Fra®"
ciszek Chłapowski z Poznania — wstęp
geologji.
Języków nowożytnych uczyć będą: lektor
Henryk Bernard — język francuski, lektorka*
dr, Emilja Sedlaozkówna — jęz. rosyjski*
prtof. ginnn. Oskar Oallier — jęz. amgiieflski*
prof. gimn. dr. Bminoń Czajkowski — j?*"
wioski.
Na wydziale prawnym otwarte będą 190
jesieni r. b. wszystkie półrocza, a więc takM
wyższe kursy. Okres shrdjów obejmie ®ze=£j
półroczy. Wykładane będzie prawo w szy^j
kich dzielnic Polski. Równocześnie otwaftfj
będzie wydział nauk ekonomicznych i
tycznych, z którego narazie zostaną uruch®"
mior.e pierwsze dwa półrocza.
Początek wpisów 23-go września, pocz®"
tek wykładów 1-go października.
W
szłym roku szkolnym wyjątkowo będą trzy
półrocza.
i
1
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Londyn, 17 wrześni** ,,
(P. A. T.). (Radjotel sŁ pozn-). „Tin***
donoszą z Helsingtorsu: W ubiegłą środę ®d°*
były wojska północno - rosyjskiego rządu
sto Jamburg, leżące 150 kilometrów na połudj
ntowy - zachód od Piotrogrodu. Korę

Knut carski, pięść praska i przewrotność
strjacka wychowała Was na czcicieli waaei*1
go bezprawia. Slepcyl
^
— A pan co na to? — zapytuje się
obcesowo, tuż pod samą Warszawą, jeden * dy"
skutujących, którego niecierpliwiło moje ^
czenie.
— Ja stwierdzić muszę — odrzekłem
w poglądach Panów przejawia eię w cał«J J*.
skrawości światopogląd i taktyka bolszew ik®
(Szmer zdumienia).
Zwalczać komunistów może tylko ten,
ry na miejsce gwałtu i przemocy chce wpr° ^
dzenia rzeczywistej wolności i demokrac. •"*
Przez szerzenie poglądów o konieczności reP ,j
sji, o rządach mocnej ręki, udzielacie
moralnej krwawemu systemowi rządów bois®^
wickich.
.
Wy, Panowie, jesteście najgorliwszy®1 ‘‘"'L
cznikami bolszewizmu z prawa, posiadają®^
jednak te same cechy i pierwiastki, t J" ®fjhL
dę wprowadzenia siłą i terorem rządów
szóści nad większością, które stosuje ob®*^
rząd sowieckiej Rosji 1...
Nie macie prawa protestować p rz e c iw
dowi gwałtów, gdzieindziej, jeżeli sami u
na nich opierać się chcecie!...
Bolszewicy Was tępią, a Wy ehceci® to * ,
tymi samymi środkami socjalistów i *u<v ;d|
ców...
. łf..
Tak samo jak bolszewizm, opierający
tylko na bagnetach, umrzeć musi ś m i e r c i 4 ^
turalną, tak samo rozwój Polski u s u n ą ć ^
od wpływu na państwo wszelkie p rz e ż y tk i
«j
dniowieeza i czcicieli knuta i pięścil
. -jj
Pociąg dojeżdża ł do stacji...
*
osłupienia i konsternacji wśród bolszew ik^.,
prawa, pojawił się na ustach n ie k tó ry c h
wy i pogardliwy uśmieszek, a przy wych
niu z wagonu dosłyszałem na p o ż e g n an ie
powiedziane dość głośno: „Doktryner t> główek"!#

■
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Najwyższa odbyła w poniedziałek dw a waż
ne posiedzenia. Rozpatrywano szetreg ak tu al
nych spraw z dziedziny polityki zagranicznej.
Co się tyczy wypadków w Rjece pozostaw iła
Raiła Najwyższa rządow i w łoskiem u uregulo
w anie tej sprawy. Niemniej jednak, aby uniknąć n a przyszłość tego rodzaju godnych
pożałow ania zajść, zdecydowano załatwić
spraw ę przynależaraści Rjeki w możliwie naj
krótszym czasie.

•Jitnesfiw" donosi na podstaw ie infonnacyj
T arg n ięty ch od rządu północno - rosyjskiego,
zwycięstwo zawdzięczać należy je iy n ie re*fganizarji frontu nad Narwią i pomocy angiel2®«J. Anglja dostarczyła w ostatnim czasie arpółnocno - rosyjskiej wielkiej ilości środ?°w żywnościowych, oraz mnóstwa artylerji,
"^rabinów i amunicji.
Londyn, 17 września.
w (R. A. T-j. (RndjoteL st- pozn.). Według
"onieijień „Times ów", otrzymał fiński sztab
«®a«ralny wiadomość o wielkich transportach
J'°jsk bolszewickich z Murmanu nad granicę
fcłttką.
Londyn, 17 w rześnia.
.
(P. A. T.). (R euter). Urzędowy ktwnutuWojenny z frontu pólm-ros. z d nia 13-go
'Oi.: Nieprzyjaciel w side dwóch pułków wy~°u,£d silny atak na n asze pozycje nad Dźwi5^> ale został o dparty z ciężkiem i stratam i.
10-go b. m. wojsko angielskie zdobyło
R osjanie prow adzą dalej swą ofensy*
§ ha froncie wzdłuż 1'iinji kolejow ej.

lis Łctm
Baryty 17 w rześnia.
(P. A. Tv). (Radjotel. st. warsz.). Podczas
^^yjęcia, k tó re się odbyło u prezydenta mir
Ostrów łotew skich n a cześć dyplomatów
J^ybyłych do Rygi, m in ister Szlupas oświadże wspólna w alka musi być stoczona z
^lsze.uri.v.nmi
maniem
.ni«m niam-A.
Jjszewikami oraz T.«nń
panow
aieur.eMinister spraw zagranicznych przyZ6kł dołożyć wszelkich starań, celem osiągxęcia. pomocy Ententy. Wzniósł on toast n ą
przy mi erza z Estonją, Łotwą i Litwą, o^ ich protektoram i — państw am i Ententy.
Nauen, 17 w rześnia.
- 0*. A. T.). (Radjotel. st. pozn.). Łotewski
* * jer oraz m inistrow ie spraw zagranica^ \ cb i spraw wojskowych wyjechali do Re4 a’ gdzie m a się odbyć dalszy ciąg rokowań
2ądem estońskim , rozpoczętych w Rydze.

Fneisa w pisidzeiiaci

E ^iiiiiij

Wiedeń, 17 września.
(P. A. T,). Biuro Korespondencyjne do
nosi pod datą 10: Jak podają dzienniki, przer-,
wie Rada Najwyższa po 10 dniach swoje po
siedzenia na dwa tygodnie. Przypuszczają, że
Rada nie będzie m iała później tego samego
charakteru, oo obecnie i że naogół będzie zaeięgoła instrukcji rządów.

0 M a t p ełep f.
Nauon, 17 wraeśnta.
(P. A. T.). (Radjotel. st. pozn.). A ustralij
ski prezydent m inistrów Hughes zażądał w orędziu wy stosowa nern do parlam entu Austra< Iji, natychm iastowej ratyfikacji traktatu pokoi" jowego. Mówi w niem , że Związek Narodów
jest podstaw ą cywilizacji prayszłożci i żąda
fssialogiaznie do doktryny Monroego ustanow ienia nowej doktryny d3a Oceanu Spokojnego, która zapobiegnie
za pobiegnie wszelkiej ingerencji
ingarancjł
i aro.
A m eryki na epraw y Oceanu Spokojnego. W
ten sposób może A ust mija. liczyć n » utrzyma
n ie przy jazuego stosunku z Japonją,

li tiatet i isskią.
1
■Wiedeń, 17 września.
)
(P.
A.
T.).
Biuro
Kor.
donosi z Paryża:
•'
| Według „Eclaire‘a “ zawiadomił nowy gabinet
i jugo - słowiański Radę Najwyższą, i® rząd ju| go - słowiański jest skłonny do podpisania tra
ktatu pokojowego i Austrją.

te ja ttesaraa wfctttó
Nauen, 15 wcześni®.
a . (P. A. T.). (Radjotel. st. warsz. spóźniogor ^ ytoa('ia ekonom iczna w Niemczech p o
* * tfla się z powodu braku węgla i surowpr ’ ^ innych przyczyn wymienić należy:
Ui 76,°ćci kom unikacyjne, strajki, oraz podpa]’5!.en'e płacy za robociznę. Na roli, w k >
w butach żelaznych podaż, robotni*akl
" miększa niż popyt. P rzeciw nie zaś w
j. a<1»ch instrum entów , papieru i tkanin,
ty
wielu robotników pozostaje bez prar
c, a j* ‘ęks®a ilość fabryk w B erlinie, zwłasz^ abryk pracujących dila w ojska, coraz bar*1 redukuje ilość robotników .

Gsispieme Eniitfien.
Praga, 17 w rześnia.
CP.' A; T-).
Czeskie bmro pr. donosi z
&Oto,.,
.**01 , Łe Według Inform soji pism a „D as
rzberger w
m in ister skarbu E
Erzber
dniach ustąpi.

5

c a w a r t a łr, 18 września 1919 n

M ija saJet WurSw.

wojdca angielskie opuszczą do dnia 1 -go listo
pada całą Syrję, oprócz Palestyny. Mosuli p o
zostanio pod zarządem Anglji, a Damaszek,
E&raa, Eoma i Aleppo pod dalszą okupacją.
O s im n iw

a fó tie .

Protest.
Otrzymaliśmy następujący pro-teet od urzędników tram w ajów miejskich.
I W num erze 251 (2473) „Gazety P oran
nej" z dnia 14-go w rześnia t . b. w artykule p.
t. „Sam owola tram w ajow a" poruieszcaone zo
stały, między innem i, zarzuty skierow ane
przeciwko działalności p. o. dyrektora tram 
wajów miejskich, Inżyniera Alfonsa Kiihna.
W artykule tym dopatrujem y się złej woli jed
nostki, ew entualnie jednostek, pod-stępuie i
nikczem nie występujących w stosunku do csoby p. Kiihna.
W im ię sprawiedliwości I bezstronności,
bez względu n a różnicę przekomań, protestu
jemy przeciw napaści i tendencyjnym zwro
tom, oświadczając to następuje:
P an inżynier A. Kuha, obejm ując w wy
jątkowo ciężkich Warunkach kierownictwo
tram w ajów m iejskich, mimo w ielkich trudno
ści tak technicznych, jak i adm inistracyjnych,
adteJal je pokonać w z n a x n e j m ierze dzięki
swym fachowym wiadomościom, taktow i i
rozwadze, uzyskując posłuch i szacunek nie
pcwnoj grupy, tocz ogółu pracowników traim•wajowych.
Autotr lub autorzy owrąjcy bezlmtemnego
artykułu, chociaż zdają sobie spraw ę doskou ato z panującego ducha czasu, n ie chcą jeds a lt aro rum toć, że p. o. d y rektora p. inżynier
Ktiłin, dzięki sw ej taktyce nietylko ucbroo.il
Instytucję m iejską od ruiny po rabunkow ej
gospodarce niem ieckiej, leca przyczynia się
stałe do jej rozwoju.
Unaędnioy trajttwnjów miejdkieh w Wa)'Stenvto.
(następuje 91 jpodpisów).

Lisiy do rsdaficji

Lyon, 17 września.
Szanowny Panie Redaktorze!
W poniedziałkowym numerze „Koboisika" l<y(P. A. T.). (Radjotel. st. pozn.). Pirasa pa
zamieszczona notatka kronikarska pod tytułem
ryska donosi, io w arunki pokoju z W ęgram i !
są już gotowe. Będą oue przedłożone Węgrobi | „Teror rzeźniczy", w której zaznaoaono, że jacyś
dopiero po utw orzeniu się słałego rządu. Ra osobnicy, podający się za wysłaooików ze Związku
d a Najwyższa w ysłała 1.000 instruktorów wędliaiarslŁiego, oblali a&llą wędliny w akładzie
wojskowych Ententy do Budaposato, oeJem u- G. Makowieckiego.
łworzeriia węgierskiej iandarm w ji narodo
Wobec tego stwierdzamy, że z oeobuikemi, któ
wej, 1-lóra dbejm te służbę bezpieezeństwa p;o rzy niszcząc iywucżć, wyrządzili krzywdę nietylkodanej firmie, ale i całemu spoieezeastw-a, Związek
lustąptoniu Rumunów.
zawodowy robotników przemysłu wędliniarskiego,
Wiedeń, 17 września.
nie miał 1 nie ma nic wspólnego.
(P. A. T.). „Neue Froie Presse" donesf,
Po7A>»lajemy z SEacuniuem i powaian'em
że rząd rum uński po-sianowił wycofać swe woj
za
Zw.
zaw. robotników przemysłu wędliniarskiego
ska z Budapeszlu. Enłem a utworzy w Buda
Przewodniczący H. Weber.
peszcie węgierską żanicarmerję narodową, ce
Warszawa,
18
września
1919 r.
lem utrzymania porządku i tłumienia ew en
tualnych rozruchów bolszewickich.

m

Baczność „Wola“ l W piątek, dola 19 b. ns. o
godz. 7-ej wlecz, odbędzie się koniereneja dzi«'<flJoowa, na którą proszeni są czioakowie dzieintcy o
liczne przybycie ze względu na ważność spraw.
Członkowie dziekiicy Wolskiej proszeni tą •
•wykupywanie nowych legitymacji 1 zaml«<r.ę atarych na nowe. Biuro dzielnicy czynne oodziewiu#
od godz. 7-ej do d-ej wieczorem.
. Daiolniea Mokotowska organizuje chór oraa
kóSko dramatyczne. Chętni towarzysze l łownray**
ki Kuczą zgłaszać się do gospody robotniczej przy
■ulicy Bagwtela nr. 12. Ztfpisy przj-jmuje we wiórki i
czwartki od gods. 5 do 7-ej wtocz. tow. Stefan Zf-

ChOWŁGŁ
Ra«m«lć!
odwartek, dnia 18 września r. 5 ,
odbędzie się pierweza próba eceaiczaa w lokalu
przy ulicy Bagatela nr. 12 o godz. 7-ej wiecz.
Prosimy sz. towarzyszy i towarzyszki o punktuatoe prz/oycie.
Do w?‘tóków Komitatu Powę?śek! W plątetc, dn.
19 b. m. o godz. 4 min. 30 pp. w lokalu 0. E. R , AL
Jerozolimskie 5A odbędzie się posiedzenie Komite
tu Powązek. Wzywa się Komitat Powązek do za
brania mebli z O. K. R. do swego lokalu na Oiajpową nr. 80.
K oiejvre! W pśątrit, dztfa 19 b. m. o godz. 6-of
wdecz. w lokalu O. K. P. AL JerozoKawfcfe 60, o+«
będwio aijg odazy® twe. Poria o sytuacja poli+yrwiej.
W. K. 0. K.
Kolejarze! Kolejowy Kem:tai okręgowy war-

S ezawski wzywa tow. tow. Łagowskiego, R»lko, NoI waika, Górskiego, Mabewslciago, Szyshomkiegu,
Ś BłotUkiego, śluemkiego 1 Cetnorskiego do przybyf ci a na zebranie organizacyjne V/. K. 0. K. dni* 19
j| wtrzoiśnia r. b. w piątek, o godz. 5-ej pp. do lokalu
(t 0. K. R., AL Jeicaolimsikto 56. Sprawy b. ważne,
^
Do cslKłków Wyd^ału erw.^-itaeyjnegoł !>*!<(
l O godz. 8 i pói wiew., w lokalu 0. K. R„ AL Jero
j zolimskie 68, odbtjdve się poaiedzenie WydzuM
crg.-agitaryjnego. Proszeni są o przybycie towarzy
sze: Zaremba, Łopuska, Żerkowaki, Piotrowski;
Mamczar, Niemczyk, Kompalą, Kwutaik, Kowąkłkł,
Wronowski i Swuyp-orszL
De ekłoaków dntetaic?' Czyste! W ptątok, dniU
19 b. m. o godz. 7-ej wseo*. w lokalu dzielntoy, uŁ
Wolska 84, tsw. Łepusk* wygloai odczyt

i

I.,

imm

Nhwy sposób utrudnfcjaia rudhu robotniczego. Wczoraj do lokalu zwią-zku aa wodo w»go pracowników i pracownic igły (Z w iąiek li
czy 6.000 członków), zgłosił się pułkow nik *
kilkom a ailnierzainii i oświadczył, ii lokaj
Związku w ciągu 24 godtin m a być o a ró ia ią .
ji.y i oddany władzom wojskowym.
Zwiąsck sajwotlorwy praicantaików iHwjwajowych wystosował do prezydent#
naiatępująco żądanie:
„D,o pana prezydenta stoi. m- W arszawy.
Zgodnie z żądaniem ogółu pracow ników
tram w ajów m iejskich, przedstawtonem n a ze
braniu w’alnem w dniu 16 września r. b. za
rządowi Zwiąaku pracowników tram w ajo
wych niniejszem żądamy w im ieniu tychże
pracow ników : usunięcia w przeciągu 24 go
dzin p. Maciejewskiego, p.
wioe-dyrektora
tram w ajów miejstoidi, za ł &*° prowokacyjne
w ystąpienie przeciwko praso wnikom tram waj jowym, któro nio dobro, alo szkodę
| miało n a celu.
Odftowiedzi oczokujemy do d n ia 18 ■wn*
śnia do godziny 12-ej w połudnże”.
śledatwo na skufcik apżykiitu „R ibohdka1*.
W związku z artykułem z dnia wczorajszego
„B ezpraw ie władz wojskowych ‘, w Contr,
Związku zaw. kelnerów zjawił się p an podpro k u rato r wojskowy celem w y ja śn ie n ia '
1 sprawy. Śledztwo j«st
łoku. Spodziewać się
należy, iż spraw a zoatenie w yjaśniona. & win
n i zajścia pociągnięci b ęd ą do odpowiedzial
ności.

I
m
2 partii.
ji.
Wiedeń, 17 września.
P osiedzenie Rady N aczdnej P. P. S. dztś,
(P. A. T.). Biuro to ie sp . donoai z Wersa
t. J. w czwartek, 18-gto b. m. o godz. 11-ej rano
lu : v„Intransigaant" dowiaduje się, że p ie rw
szy prezes trybunału kasacyjnego w Bukaresz •w lokalu Związku Pdlskidh Poałóiy Socjali
iii.
cie, Maaulescu Rim nkeanu, otrzymał misję u- stycznych.
Nauon, 16 września.
(P. A. T.). (Radjotel.. st. wars/..). M inister i tworzenia nowego gabinetu. Ma on pnoprowac
Ejatrd socyulitiltów polikbdi w W ilnie. Przy•J5ri .*y*ł°*« dłuższą mowę na konferencji dz\6 wybory i podjąć Rróbę u g o d z e n ia się * pcmiuaimy naszym^ organizacjom partyjnym
PfJ1dJt*■ «orjal-dem
Noeke
o- .I ©ntenżą.
™W ’ •» j
J
j c w ^ ł M u i okrntycznej.
.r n ł u i
i. r - u o j . z
iw n u
w
n a teren ie Litwy i Białej Rust, że w niedzietn*1'QQ2Ii’h że wbrew tw ierdzeniu Scheide- ;
lę, d ato 21-go w rześnia w W ilnie odbędzie się
Xoi-, * Ql© należy się obecnio spodziewać rezja^-,1 polskich organizacji socjalistycznych z
Wiodeń, 17 września.
ziem b. W. Ka. Litewskiego.
N ł porządku
r C]l w Niemczech.
,
(P. A. T.). Biuro Koreapondencyjne do dziennym szereg ważnych spraw . Obecność
Berlin, 17 września.
nosi z Paryża pod datą 1.8: W kwestii Rjeki delegatów wszystkich organizacji P. P. S. z
Uj, ^ • A. T.). (Radjdtel. st. pozr .) D aia 14 b.
Mel*.. ^
w Dreźnie zjazd K rajow y stron- nie powzięła Najwyższa Rada żadnej decyzji, Litwy i Białej Rusi niezbędna.
o tra^a ^tejaiao - de mokra tyczn i-go. Podczas je»t jednak planowana blokada całego miasta.
W yjaśnienie dzielnicy W olskiej. Wb bec
Lyon, 17 września.
*o*ie św iad czy ł m iaisier obnwuy krajowej,
ukazania się w organie t. zw. opozycji sp ra
i między inne mi:
(P. A. T.). Z Rzymu donoszą, że d ‘AnnuiO- w ozdania z konferencji waraaawskiej, gdzie
• t l o ^ h 3^<~zi’ robotnicy w naiblińszej pr/.y- ( *to wydał odezwę, w której zapowiada oswobo jest powiedziane, że dzielnica wolska delego
jednomyślni, tea się grubo myk.
dzenie i os!ateczną anoksję Rjeki. Zawinął do
w ała swych przedstaw icieli na powyżej wy
fctteok &tlx'6 rządu wspólnie z niezawisłymi oRjeki krążownik „San Maroo". Wiadomość o m ienioną konferencję, Komitet dziel. „Wola*
Kolm&itey ostoióttr.io uisyakali 10% a bnfołu w
Biemożliwe, gdyż ośmieszają oni tom, jakoby samolot południowo - ełowiaśató
stw ierdza, że a a żadną opozycyjną konferen .W«*Mwi*. Wdzoraj odbyło się w mlntoterjum pra
^■0meiK° ^ lec in n y każdego, kto ma iane przeobrzucił bombami R jsk;. nio jest stwierdzona.
cję swych przedstaw icieli nię wysyłał, a jed cy posiedzaato piwteUwiciell Ceatr. Zw. rawotow
9y»t«nj ^ ’^ e lk ie usiłowania zaprowadzenia
Pary*. 17 wrześnianostki, kióro saimozwariezo reprezentow ały ■wego kelnerów i St°w* reslouratarów w obocaońd
’Wojs,!^ u rosyjskiego zgniotę siłą przy pomocy
(P. A. T.). (Biuro kor cap.). „l/H om m e Li- , dzielnicę wolską nic wspólnego i -dzielnicą p. Icapoklora pracytytu $w. adzieja wzniecenia rewolucji w eaK oju. dadol. „Wr®ła“.
bre“, pisząc o zajściach w Rjece, zaświadcza, mie m iały i a ie mają.
Zdccydówaao, iń pełne 10% o j Mdnkasowv
ńcj k^. ,e&io jest mrzonką. Wojsko bez k a m >
że prze ni iw ieiiie preinjera Niitl'ego w spraw ia
Polfiedsenlo
Komisji
ApA.wiząrr.jnej
R. oej przez ksto&TS sumy, wchodzi w życie s daięm ^ fcdynie „m ałpią zabawką" Korpus ofu
Rjeki nacechowane było godnością, która od D. R. o d b ęd zie się w oaw artek, d. 18 b. m. 48 wrzećaia r. b- " cs/ie.1 Warszawie.
**’e * Wvlvf^ rokratować się z mianowania, a
bijała od wybryków poety, cierpiącego n a maTali wię» lokalna strajki zesłały zlukwMowako t ' t>0r ńw. Jeżeli nastanie reakcja, to tyl- uję wielkości. Polityka Nitti‘ego jest io zdro o godz. 6-ej po[x>ł. w lo k a lu Rady, Al. Jerozo
no, * kelnerzy po kilkunastu lMa*b walki o poatolim sk ie n r. 56.
WJay robotników".
wa polityka włoska. Najwyższa Rana sojuszni
Koiuitot Or»aafe*ąyjRy „Dnia Pra»y Bocjali-- lat procentowy oaisjgaęK ' naiiywolniejszy punkt
ków postanowiła, ie Wiochy aiirn-w mają roz
■uchwal 1-go ogólno krajowego zjazdu kelnerów!.
strzygnąć jakie należy poczynić kroki celem stycziioj". Najbliższe aebraalo komitetu odbfdtie i
Strajk pracowiłków 5ot££CA!ów. Dni* iAge ti,
się
dni*
18go
września
o
godz.
E-ej
punktualnie,
w
T
j
przywrócenia porządku w Rjcca.
(p .
Wiedeń, 17 września
łcJialu 0. K. R , Al. Jerozolimskie 58. Proszeni są o m. roapocaąt się strajk pracowników fotograiji w
a 'jsi - p • J ) . Biuro Korespondencyjne doprzybyele towarzysze i towarzyszki: Areiszawekl, W a r s z a w ie . Wystawiono następujące iądanla: 1)
krd aifc . ry*a pod atą 16: „New Jork H erald"
Białas, Ciwąstowakt, Dobrowolski, Dulębie a, Ho- Dla praktykantów mie*ieoznie 8X) mk., 2) pTaoowty^ikacjn t , Ver oświadczył J ę za szybką rarodynaira, Hanka, Jaworek*, Kom pala, Krasnska, ntey, którzy otrzymują miesięcinie do 300 nile.
Berlin, 17 wre oś ni a.
^ y i daiei * .^u P°hojowego. lloover oś wii&d(P. A. T.). (Radjiotei st. po/m.). „B iidiner Krasueki, F&berowa, Kwapiuaka, Kc-nówna, Leagn, włąoaai® - 100 ^ Podwyżki, 3) od 800 — 600 7S
mu w
^r°dk<jz (' p5 aie,bezpieczeństwo bolaewiznu.
..
I/>k*i Anzeiger" donosi te źródeł paryskich NtodkwdedzŁo^ Ostrowska, Paczkowska, Pod wińska, proce*!, 4) wyżej 500 — &o proe., 5) rcibote od satu^lo w an j.’ u.roP;e od iuiego znikło dzięki’ urow sp ra w ia podizlału b. kotonji tiiamioektch Purzycki, Prysnoiowa, Rupikówna, Szczypiorski, V4 — 50 pro«'0
(‘6u środków żywnościowych. AmeW pierwszym dniu strajku z 88 roaestanyatl
Togo i Kam erunu.
Na mocy ukfedu między Stołel&cka Jadwiga, Strzelecka Stfttanja, Sawiozo- j
ai0p ;ła’cisl z-aopairywala Europę w żyfrancuskim m lnictram dla spraw koloujai- wa, Sochacką, Szulo, Zawadzka, Zdzteszwiski, Wo- żądań, podpisanych zostało praoz praieodaweów
k3j®^al»zv-t ^ " trzeDne j®st w tym ceiu udzielu- nych, Henrykiem Simonowi * lordom Milne- limeweia, Wyszkowska, Luba, Pooiatowwki, Wira, i^dań, w zakładach zaś, które trie podpieaJy joosc*#,
^ 0cbicza' n 1 ^rodytńw. Am erykańska akcja po rem Francja otrzym a poludutową częóć Togo Kryeta, Dębska, Wojciechowska, Gardedkl 1 towa strajk trwa w dalszym ciągu.
mrów ~ ° SŁ'°w ała dotycb z. s 100 niiljouóTf
v. portem Lome, Anglji przypadni* Togo pół- rzysze 1 towarzjariki, detogaei poiLtvzegjlnyok ko
Beiirsbotni koledzy biur njonfiurowo-k-railt*
Łych. p,~ CZ.t ^°
rniljonów będzie zwróoo- jKwny. W iększa część K am erunu zewtania mitetów dzielnicowych.
wycb! Rejestrujcie się we wlaunym interesie ar
Cfcle liu „
mi]jonów ""zostało wydane
przyląetosm do angielskiej ko-lonji Ornu. An
Koepomtywa prawwników Żeglugi polekiej. biurze Sekcji przy Stow. Prac. Handlowyth, /ńcteą
'aitte {jZiec,LroPij°e, w szczególności na odiy- glicy otrzym ają bezpośrednio połączenie z
Dnia 16 września 1919 r. o godzini® 8 wtocz, w lo 25, codzienni o o ! godz. 8 — 10-ej wleczdnoauerri przez rzekę Togo.
Francja odzyska kalu wrłaamym przy ulicy Nowy Zjazd nr. 6 odbyto
Praóewnicy Mur ag en tu rw a - kotoiistfiwyiłi! Zap.
iwszyslki® części prow incji, u trecono na rzecz aię walno zebranie cł.tonków Stowarzyeaanśa Spótpisujcie się do Selicji przy Stow. Prac. Hanidlowyeh,
Niemien układem z dni* 5 listopad* 1911 ro- j dtóeloMgo pracowników żeglugi Polskiej celem
ulica Ziole* 25, oodzietmie od 8 do 10-ej wlecz.
ku. O losie reszty kolonji nssmieckićh po#- j wyborów nowego Zarządyi. Po wyaluobamu spr*- j
_ , (R. a rp .
W iedeń, 17 wrześni*.
Zarząd Związku prao*wników teatr*.!nych I
stezygsć
będą
państw
a,
k
tćra
brały
u-’stot
w
t
vvO
Sdalaja
Zarządu.
Eebrenie
wyraoiło
byłemu
zanąi
datą ’ix
, u ro k o re sp . d onosi a Paryża
jj dounl votura nieufności, pocaem przystąpiono do ] kino-toatrów aawiadamia swoich członków, żo dni*
rj^ty się
& ^ ffi‘ Najw yższa R a d a zajiiio- ich zdobywaniu.
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av' % Rosji i w y raziła zd an ie, że
' lIV"d sa ln l stanow ić o sw ojej

Po-d

s %sia<3ów.
A. T.)

w arunkiem

uszauow aaia

Paryż, 13 września.
(RadjoteL &t. warsz.). Ra-da

SI i p t i i Syrii.
Wiedeń, 17 września.
(P. A. T.). Biuro Kor. donosi z Paryża:
,,Temps" podaje wiadomość, io w myśl fran
cusko - angielskiego układu w spraw ie Syijt,

wyborów nowego zarządu. Prezesem Stowarzyszę-, j 20 b. m., t. j. w sobotę odbędzie się ogólne rebranva
-i
.
-r c
I n
i . .
__________------------------------------- . . 1 • ___ r.»___ft.- .„ l-fj* ; tip 10 W domu fiO-itfl.Wrm
przy ulicy Trębackiej nr. 10 w domu dochodowym,
nie został* wybrany
Józef
Gon erko,
-wice-prezesem
Władysław Zielzskowski, skarbnikiem Jan Cle- Saia nr. 2. Porządek dzienny: 1) Sprawozdanie a
r-hanowski, selrretarzom — Wilijaro Ramus i człon- j działatooźci zarządu Związku, 2) wybór nowego

kama z a m lu : W. SJconiecany, W. Drusyński L F. » aairsądu.
Gawareckj

„ R O B O T N I

Kronika.
O d c z y t Stanisław Przybyszewski dziś o
godz. 8-ej włe-ez. w Muzeum Przemysłu i Rol
nictwa wygłosi 2-gi odczyt z dziedziny okul
ty z m u p. t. „Naokoło śmierei". Zainteresowa
n ie olbrzymie.
(a) Z magistratu. Na posiedzeniu w dn. 16 b.
m. m agistrat uchwalił wystąpić do miausterjam
iidrowia publicznego o wyasygnowanie magistralo
w i mk. 50.000 miesięcznie na kaszta utrzym ania
bi’ura Urzędu mieszkaniowego oraz do ministra
spraw wewnętrznych o uw olnienie lokalu, zajmo
wanego obecnie przez komisarza p. Anusza i dr.
Łazarewicza w gmachu Ratusza, które to lokale
służyć będą n*a pomieszczenie urzędu i biura komi
sji spisu mieszkań. Po otrzymaniu przychylnej de
cyzji zorganizowany będzie niezwłocznie urząd
mieszkaniowy w granicach przyznanych przez miEisterjum środków. Z chwilą zorganizowania spe
cjalnego urzędu mieszkaniowego na zasadach de
k retu z dnia 16 stycznia 1919 r. i instrukcji ministerjum zdrowia publicznego z dnia 30 czerwca r. b.
Istniejący przy wydziale Vllylbudow nictw a), urząd
mieszkaniowy będzie przekształcony na referat do
eprarw mieszkaniowych.
Na ostatniem posiedzeniu m agistratu obrado
w ano między Łunemi nad spraw ą udostępnienia
szerszym kołom zainteresowanych wydawanego
przez miasto „Dziennika Zarządu m. st. Warszar
wy*', który w ciągu ostatnich miesięcy stanął na
poziomce poważnej publikacji, zawierającej tak ofi
cjalne, jak nieoficjalne dane o wszelkich sprawach
komimatnych, Obchodzących nietyłko organa samo
rządow e stolicy, lecz również szerokie warstwy jej
hintoo'ci, jako też instytucje samorządowe prowin
cji, Postanowiono ustalić cenę prenum eraty mie
sięcznej pisma na mk. 5, czyli rocznie na mk. 60,
eemę zaś num eru poszczególnego na 50 fen. Poczy
nając od dnia 1-go października pismo zamieszczać
będzie prócz ogłoszeń wydziałów 1 instytucji miej
skich, także ogłoszenia iirm i instytucji zewnętrz
nych.
Z Warmińskiego komitetu plebfecyto/wcgo. Dal«zt wiece informacyjne w spraw ie plebiscytu w
IPrusach Książęcych i Królewskich odbędą się pod
W arszawą w letnisku w Milanówku w niedzielę,
d n ia 21 b. m. o godz. 5-ej po południu w sali re
stauracji miejscowej l na przedmieściu w Czernia
k o w i., również w tę niedzielę, o godz. 5-ej w sald
dom u kościelnego.
Szanowną pubPceność prosimy uprzejm ie o
Jafcnajlictaniejezy udźiaf w wiecach. W armiński Ko
m itet Plebiscytowy, S-to Krżyska 30.
IV-ty polski Zjand przeuiwodkohalowń*. W ce
la Skoordynowania dzirłaJności polskich organizacji
prtzeciwafkoholowyeh, działających praed wojną na
terenach 3-eh byłych zaborów oraz w celu porozu
m ieniu aię nad wspótaą akcją w spraw ie wniesio

nych do Sejmu projektów ustawy przeciwalkoholo
wej i ustawy o monopolu wódczanym odbędzie się
w dn. 11 i 12 października r. b. w W arszawie Zjazd
przedstawicieli organizacji 1 działaczy przeciwalko
holowych w Polsce.
Dotychczas ogłosili referaty:
prof. dr. Jan Mazurkiewicz, poseł M. Moczydłowska,
Jakób Glass, ks. dr. Jan Ciemniewstki, ks. K. Nie
siołowski i dr. Gawroński.
Wszelkich informacji w sprawach Zjazdu udziela Sekretarjat: Warszawa, Żórawia 21 m. 28
(podwórze, 1 piętro).
Państwowe Kursy Pedagogie:-!'e dla namcfcyciell
rysunku w Warszawie. Prowadizon-e przez ministerjum sztuki i kultury kursy pedagogiczne dla nau
czycieli rysunku rozpoczynają rok szkolny od paź
dziernika. Warunki przyjęcia są następujące: Ukończona szkoła średnia i podstawowa znajomość
rysunku. Kurs nauki jest dwuletni i daje absol
wentom prawo do nauczania rysunków w szkołach
publicznych.
Kaneelarja Kursów Pedagogicznych w gmachu
szkoły sztuk pięknych na Potorzeżu Kościuszki
przyjmować będaiłe zapisy od 15-go września r. b.
między godz. 11 — j w poi. Do podania należy daląozyć świadectwo szkolne, metrykę urodzenia,
•własnoręcznie napisany życiorys i fotografję. Wpis
20 mk„ czesne 150 mk. rocznie. Egzamin wstępny z
rysunku rozpoczyr aię j-go października r. b.
Cukier. Wydział zaopatryw ania miasta otrzym ał w dmiu wczorajszym za pośrednictwem Komi
sarza mifflisterjum następujący okólnik:
„Wobec
•wyczerpania zapasów cukru do czasu nadejścia no
wych tramsj ortów z zagranicy mimisterjum aprowi
zacji wstrzymuje dalsze wydawanie dyspozycji na
cukier.
Po nadejściu cukru uwzględnione bę.lą
przedewszystkiem te starostwa, które n ie otrzyma
ły cukru w lipcu, sierpniu lub wrześniu, o czem
starostw a będą powiadomione". M inister aprowiza
cji w. z. Oskar Sobański.
Wobec braku cukru Wydział zaopatrywania
realizować będzie z posiadanych zapasów wyłącz
nie kupony cukrowe ubiegłego okresu. Kupony ok resu bieżącego realizowane być nie mogą.
Wykupywania ehloba. Wydział zaopatrywania
tytułem próby polecił jednej ze składnic realizować
kupony chlebowe zaległe z poprzedniego okresu i
zarządził kontrolę kart według paszportów. Okaza
ło się, i® zgłaszający się po cbleb po większej części
n ie posiadali swoi-ck własnych kart (z takimi sa
mymi stemplami rządców domów, jak na paszpor
tach), lecz byli to przeważnie spekulanci, którzy
skupują karty od ludności, zapewniając ją, ii chle,ba nie dostanie. Karty takie znalezione u spekulan
tów, a niezgodna t adresem , skasowano. Ujawniono
ich w joinym dniu, w jednej składnicy dwieście
dziesięć na przeszło tysiąc sto funtów chleba. Spe
kulanci, złapani na nadużyciu, nie protestowali
przeciwko pozbawieniu ich praw a nabycia chleba.
Zagnli.ona legitymacja poselska. To>w. Arci
szewski zgubił legitymację pose talią i fotografią w

JS r. 8 11.

Zagłębiu Dąbrowskiem i uprasza znalazcę o łaska
wy zwrot do redakcji „Robotnika"
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(m) Zastrzelenie złodzieja. Wczoraj w nocy pa
Komunista przed sądem.
trol policyjny z 2-go komUarjatu, składający się z
przod-ownrka i sześciu policjantów obchodząc różne
Coraz częściej spotykamy na woJtaindai© sąd 9*
kryjówki złodziejskie wszedł do domu nr. 2Ś6 na ul. wej spraw y powstałe na tle komunizmu.
,
Rybaki, do mieszkania niejakiego Ignacego Bara
Jedną z nich sądził wczoraj sąd okręgowy, pod
na. Nocujący Lam 23-letni Konstanty Lue, złodziej -prze-w. sędziego Stainiszewstkigo, wobec licznie ze
zawodowy i detzarter, karany już kilkakrotnie za branej publiczności.
różne przestępstwa, a ostatnio ukrywający się
Na ław ie oskarżonych zasiadł 25-letni Wtedy*
przed policją za nowe przestępstw a, widząc wcho sław' H ibner vel A leksander Slankiewi-cz, k tó re m u
dzących policjantów wyskoczył oknem na parterze akt oskarżenia zarzucał między innemi s z e r z e n i ©
i usiłował zbiec przez ogród znajdujący się na agitacji bolszewickiej w arm ji, rozpowszechniani©
przeciwnej stronie ulicy, t. j. pnzez posesję nr. 27.
broszur i pism komunistycznych, mających ua celu
Gdy na kilkakrotne wezwanie patrolu „stój", ■wprowadzenie dyktatury proletariackiej i t d.
Lue nie zatrzymał się, dano doń kilka strzałów.
H ibner do zarzutów powyższych przyznał się*
Jedna kula ugodziła uciekającego w głowę, (lanny przyczem wytlómaczyl sądowi, żo zamiary jego. dą*
upadł i przed przybyciem lekarza Pogotowia żeniia i celć wypływały nie z osobistych celów i *
zmarł. Przy zabitym znaleziono dowód niemiecki, chęci zysku, lecz z przekonań i idei, że swoją dzia
■wydany przez b. prezydjum policji. Luc mieszkając łalnością przyczyni się do dobra braci pracujące!*
we wisi Rudzie Dolnej pod Marymoffltem, był po z której burżuaaja ostatnią kroplę krw i wysysastrachem tamtejszych mieszkańców.
Ganonę tymi — mówił, — ktdnzy w jakikolwiek
(m) Zbrodnia bandytów. Dnia 13 b. m. o godz. sposób przeciwstawiają się ruchowi wyzwoleńcze
11 wlecz, wyjechał ze wsi Osowa, gm. Ręczaje, po- mu; jakikolw iek zresztą za-padnie wyrok skazujący
w tej spraw ie — nie amlen-i on w niczem mo.cn
wuatu raidzymińskiego 16-łetni Piotr Jan Budek, syn
postulatów, przeciwnie wzmocni jeszcze wiarę w©
gospodarza, który na wozie zaprzężonym w jednego
konia miał sześć baniek z mlekiem, celem zawie mnie, że działałem w imię świętej sprawy.
Sąd po wyjfuohaniiu wyczerpującego oskarże
zienia ich do skilepu spożywczego na ul. Nowy
Świat nr. 28. Chłopiec mieka nie przywiózł i do nia podprokuratora Jarosza i obrońcy oskarżonego*
adw. Beylina wyniósł wyrok, skazujący H ibnera na
domu nie wrócił.
1
5 lat ciężkiego więzienia!
Zarządzone poszukiwania zaginionego nie da
II. wysłuchał wyroku obojętnie.
ły narazie żadnego wyniku, dopiero onegdaj wie
czorem, kobieta, zbierająca grzyby znalazła w dole
przydrożnym, w odłeglośui kilom etra od Ząbek,
zamordowanego ebtópca z rozstrzaskaną głową i
przykrytego sianem.
T eatr Wielki. Dziś premjera opery Siatkow
Dochodzenie ustaliło,, że Budek został zabity
jakiem ś (ępeni narzęciziern. Po zamordowania, ban skiego „Marja" w obsadzie znakomitej.
dyci, których — jak wskazują ślady — było conajT eatr Polski. Dziś i dni następnych interesu
urniej czterech (trzech boso L jeden w butach), jąca sztuka Sheldona , Roimans".
wsiedli na wóz i odjechali w Stronę Grochowa.
T eaii Rozmaito-ci. Dziń E sk a p a d a " z p. Juno*
Przy końcu lasu rem bertowskiego w gm. Wawrze
bandyci rzucili bańki z mlekiem pod most i pu szą-Stępo wskini.
stym wozem pojechali uil. Grochowską w stronę
Teatr Nowości. Dziś „Krysia Leśni cean ko**.
P ragi. W pobliżu komisarjafu w Grochówie II ban
Teatr
Mały codziennie jest przepełniony na ak
dyci spotka-wszy zdaleka idącego w przeciwnym
kierunku policjanta, cofnęli się, konia z wozem pu tualnej komedji WL Penzyńskiego p. t. „Polityka* •
ścili a saimi uciekli.
i W idownia na każdem widowisku tej areywesołej
(m) I-piolee. Z Wisły wprost parku Zygmun- j komedji rozbrzmiewa nie rstannym śmiechem, da
tdwskłego na Pradze Wydobyto trupa mężczyzny o- rząc co chwila gramotern oklasków wszystkich
koło lat 25-ciu, wzrostu wysokiego, szatyna, bez
wykonawców.
■ubrania z medalikiem na białej tasiemce.
Teatr Praski. Dziś „Ro-zmosioietka chleba**.
(m) Zamach samobójczy. Przy ulicy Puławskiej
Lotni teatr Powszechny gra dziś i jutro po ra i
ot . 80, w Mokotowie, 30-letnia Rosalja- Zielińska,
służącą, w zamiarze samobójczym zażyła jakiejś ostatni sztukę ludową w 6-oiu obrazach p. t. „Król
trucizny. D esperatkę jp silanie ciężkim przewiozło dziadów**.
Pogotowie do szp.talai Dzieciątka Jezus.
K oncert Jutro o godz. 8-ej wlecz, w kam eral
(m) Policjant • pod wazem. Na Zijsździe, w po
nej
sali
Hermana i Urossrnaua gra własny recital
bliżu mostu Kierbedzia na stojącego na posterun
k u policjanta z 1-go komisariatu, 24-letniego Ada fortepianowy doskonały wirtuoz, prof. W. Labuuma Paradowskiego (Mularska ar. 3), najechał wóz ski. W program ie Beethoven, Brahms, Chopin.
naładowany owocami. Paradowskiego ze złamaną Schumann., Czajkowski.
lewą ręką i prawą nogą oraz potłuczonem biodrem
przewiozło Pogotowia do szpitala św. Rocha. Nie
ostrożnego woźnicę aresztowano.
1
(m) Pod samochodom. Samochód wojskowy arPO K W IT O W A N IA .
mjl gen. Hallera pędzący z szaloną ^szybkością na
Na fu n d a* Górnośląski.
rogu uil Brukowej i targow ej najechał na 11-let
niego Meszka Mozerona (Moskiewska nr. 27). OOd robotników gazowni ulica Ludna 16 mk*
gólnie potłuczonego cJiIopoa opatrzył felczer "pry
278.
watny. Nuimeru samochodu nie zauważono, gdyż
stzofer zwiększył szybkość i odjechał.
Kom. P. P. S. w Wterabnfku kor. 8.835 hal. 7‘2*
mk. 54 ten. 47, rubli 30 kop. 90 i póL
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Składnica tytoni
orjentalnyck
SZPITALNA
s p r z e d a je ja k dłu go z a p a s s t a r c z y

tytoń macedoński
v

K ", c s w a r t e k , 18 w rz e śn ia 1919 r.

p u d ełk a ch 1 0 0

M u ra z a lk o w a k * 95. Telefon 251-55 1 244-56.
POLECA: Kawę ila ru is lą od 19—, m ieszanki na białą od
2.—, m ieszanka Bohuia 2 .5 1—, na czarną od 4—, Herbata
C ejiońska, od IB—, H erbatę owocową „FTuctua* f. lż.OU, Ka
kao od M—, Kakao owsiane „Nektar* 20.—, Cykorję 1AU,
Grzyby od 10.—, Marmolada 4 m k . Bilwkl suszone 4.50, Bul
jon Mnggl —.10, kosza 1 m ąka owsiana, Mąka k arto flan a
8 .3 ’, Ja b łk a suszune 4 mk., Migdały Rodzynki. Chleb św ię
tojański, Kigi, Orzechy, Pieprz, cynamon, W anlija, Kwa
sek, sa letra , E k strak ty : cytrynow y ortow y, 1 arakow y. Neo
Eosfatyna, Karmelki, irysy, L andrynki, Czekolada, Ż elaty
na, Konserwy, Sardynki, M usztarda, sery, Mydto do p ran ia
od 4.5o, Mydto toaieluw e tu zin od .0, Bielidto 1.50, aoda
I.—, Barbka tuzin od 9 - . Świece, 3.75, Zaprawę do podłóg
7.— i 4.—, Pastę do obuwin „l.ech* i.5o. Szuwaks 16 pude
łek 6.—, Z apałki 25 paczek 45.—, Pala ty u do farbow ania
m aterji tuzin 2.—. Sprzedaz od funta.
Specjalne ustępstw a dla Stow arzyszeń i Kooperatyw,

Da Z-H aa ł-ej po poi.

codziennie w gsdz. od 9-eJ do 12 30

WuABbfeUii
Z A W

IA D O M

IC IE .

Polska Składnica Komisowa
N ie c a ła 4,
zaw iadam ia, l i w szelkiego rodzaju przedm ioty p r z y j m o w a n o
bedą do sprzedaży na kom isję ły ls o do 11 g o d s, z ra n a
od 5—7, od hurtow ników zas wyłącznie od 5 —7 .
.
Jednocześnie kom unikuje, iż przyjm uje
,
przedm ioty (domowego użytku, fu tra, k o s z t o w n o ś c i Itp.J* ró
w nież 1 meble u a bardzo dogodnych w arunkach .
3522
S p r z e d a ż o d 3 d o 7 w ie c z .

Leozenls Epilepsji
Epilepsja nie je st nieuleczalną,
leczenie je j je d n a k nie polega
na samem zapobieganiu je j obja.
wom, lecz na w zm acnianiu o rg a
nizmu, przez w ytw arzanie sub
stancji krwionośnych i odżywia
nie komórek nerwowych, zm niej
szanie chorobliwej pobudliwości
mózgu i usuw anie przyczyu, wy
wołujących napady epilepsji, lub
objawy chorób nerw ow ych.
W tym celu obok związków le
czniczych, m ineralnych stosowa
ne byc muBzą przy k u racji zw ią
zki roślinne, które razem zaw ar
te w proszkach

Epilspsln Spiess
są jedynie w skazanym środkiem
leczniczym przeciw epilepsji 1
innym c.erpieuiom nerw ow ym ,
które dla swego z a n h u wyma
g ają w zm ocnienia system u ner
wowego 1 racjo n aln ej przem iany
m aterji, przez w ytw arzanie su b 
stancji krwionośnych i odżyw ia
nie komórek nerwowych.

Falski Iwijiei lawolasj Spam i Siaiian] wWarsiawif pisaki Epiispsin-Spiess

E le k to r a ln a 21.
Zaw iadam ia niniejszym swych członków
być zebraniu w dn iu 21 w rześnia 1919 roku
w Związku.
U prasza się członków o liczne przybycie
n o nie zw azając n a iiosć członków zebranie
w ażne.
^ ^ _

„Flnariofl“
M a rs ie a łk o w s k a
poleca Świeżo nadeszle:
n itu isry , binokle ze szklarni,
francuskiem i, lornetki teatralne,
lorguons (face ń main), o ry g in al
ne „G illette" - ap araty i wszel
kie inne nowości. Ceny uizkie.
Reperacje dokładnie i tanio. *

" P A P I E R 'S

gazety, tygodniki, książki buch a lte ry ju e, kcpjaly i t. p. k u 
puję i ptacę najwyższe ceny.
K r ó l e w s k a 3 9 , m . 12. t. 145-UH

a * różne
•,
sprzedaję
u ż- y w a n e f u t r a m ę s k ie I1 ż a k ie t y
d a m s k ie f o k o w e i k a r a k u ło w e oraz kołnierze t o 
m s k i 1 k r e t y ja k również prawdziwi b ia ło i nio*
b i e c k i e l i s y . N ajnow sze fasony. Nowolipie U, m. 1S.

po 6 4 ml!po południa.

mr

t a r o k a z y j n i e -%ó i

gr*

przed południem—i od 2.30 do 5-teJ

N o w y - S w ia t 5 8 , róg
O rdyuaoktej. Teł. 2 3-81.

I

O B U W IA

--------

B ie la ń sk a

P R A H O W N 1A

9 » -s

Chm ielna 9 m. 15 poleca Męskie,
dam skie i dziecinne od 40 mk.
Uraz rep aracje najgorszego obu
wia. O chraniacze zelówek od 2
mk. Ze,ów ki 1 obcasy od 8 mk.
Przyszwy od 25 u*k.
83i6

Z c e c z n ic a
liii piiitiuhncii

tio ijv

we wszystkich spacja’nośsiecli,
Zapisy na k u ru leasn isał
J ą l Ł a l ó w Od 1—2 p.p.

dla

A in b u ta to r ju m
O ra H n to iiie jo

T u c h e n d ls r a

1

IhiŁDSZChlfl UKUdliE. ■nil

foturin™

ne lornetki pryz
matyczne, kupuje, piąci najw y
ie j. Bk lad totograliczny. Mar
szałkow ska 89.
8431
0 1 *7 ■
) g rjc z a u a . M ajster do obm L & róbkl g ry k i ua kuszę po
szukiw auy. Lewicki, S zucha 8,
tel. 161-18.
8524

fi\ KęniTUn Jubilersko-Z egar
S) KuyjŁJU mistrzowski pole
p r z e n i e s i o n o n a u l. K r ó l ó w ca w ielki wybór zegarków n a j
s k ą Mi 8 | m . 8 , telef. 14-27, lepszych llrm zlotyou srebruyćh
czarnych i budzików. Obrączki
g o d z in y p r z y ją ó i o d ( d o 3. siubue, pierścionki,
koiczyki,
najnowsze fasony. Ceny nizkie
P r z y j m u j e reperacje tanio 1 do
brze G utm acher, c l Smocza 21.
gw arantow ane polskiej wy
Dnia 19 w rześnia t J. w piątek
tworu!. od 24 m arek, krajo
o godzinie 4 pp. Nowy-Swiat 44,
we 2 •, w iedeńskie 18 — szwujodbędzie się ogólne zebranie, ze ćarskie, new skie. Igty, szpilki,
w zględu n a ważność spraw pro ag rafk i, kółka. G uziki nician e i
simy o liczne i p u n k tu a ln e pray- płócienne S kład gtowny „Spotka
Swojska* Korawia 4 j , telef. u ,1-98
bycie.
, Zarząd.
ą , doskonały
p o rtret
GJlSiBi z lotografji „ójed*>żj <
i
Pisać i Uoczeni portreciści* Złota 10 .
!!

d la c h o r ó b ż o ł ą d k a I k l t z e k

Mmli KafElatzel

li

D fil^ i V
w*a ^7s sądowe, adł Ił'jw 13I m lnlslraoyjne w sp ra 
wach wojskowości 1 inne oferty
na posady, ttó.uuczouia; prze
pisyw ania. Biuro „Wiedza*, prooadzoua przez
kand.
n au k
sjioleczno - ekonom lczuych. Mio
dowa 1, wejście od K apucyń
sk iej.
53^

SsśTiioai

.L"”;;*.’,.”;

bluokle. Dokładna
reparacjo.
Prezerw atywy, szpryce ochronne,
term om etry. N a j t a n i e j , bo w po
dwórzu Jerozolim ska i i , przy
M arszałkow skiej_____________
sp e cjalistk i koszul 1
j(jll! kalesonów męskich po
trzebne. Zgłosić się Przejazd 5,
tn. U , od godz. 10-ej do 12-ej
codziennie.
3520
Jijlfj w yżlica Irlan d zk a (żoita)
) ii it U z obrożą zginęła w środę
w okolicy W roniej. Udprowadzić
za nagrodą, Zórawia i3—5. 3519

i S T i i i o j . mila. ii snija O
aiaD
iefja- “JS.T

od 2.—, lecznicze M alinowskiego
oraz francuskie, w iedeńskie przettuszozune 3.—, tuzin 8u.—, Per
fumy od 2 .—, oraz fran cu sk ie l
angielskie. Eau de Lys, wodę
kolonską od 8.—, leśną, chino
wą. Vegeial. P udry
od 2.—,
Karby do włosów, poiuadkl, k re 
my, fik satu ary . E liksir 1 pastę
do zębów, lak ier 1 ołówki do
paznogei. Przybory do m anicu
re, grzebienie, klam ry i szpilki
do włosów. L u sterk a kieszon
kowe, szczotki do włosów i ubrań
szczoteczki do zębów. Nowość 1
Szczoteczki patentow ane do pa
znogei. Hurt. 1 d etal. Koopera
tywom, sklepom z n a c z n e
ustępstw a.
„S półka Sw ojska1*
Korawia 40, telefon 251-98._____
u /in i
miary 1 ciężurki przyjII Oy], rnuje do rep aracji I sternpiuwuuia. St. S zak altń sk i ui.
Polna 70. Ceny m zkie.
84 t l
U eztuczne, korony, wyjmoL<jll J wauie bezbolesne. Repa
racje, przeróbki zęuow ua pocze
kaniu. Ceny uizkie. Z akład den
tysty czny Tw arda 45, rug Złotej.
Jń h T sztuczne
Ljjuj

be*

podniebie-

nia, korony, mostki, prze

róbki. R eparacje na poczekaniu.
W ykonanie w ykw intne i sulidlie.
Ceny nizkie. G w a ra n c ja . Technik
d en ty sty cany, J. Tenenoaum , Sen a t o r s k a 2s.

___________ Jo - d

<***n k s i ą ż e c z k ę l e g i t y m a Żądać n a'eźy w-e w szystkich ap 
oy juą za Ni Di, z Roo m a j ą c y m się od tekach i suładaoh aptecznych.
botuiczej K o o p e r a t . „Promień*
o godzinie lu rano Szczegółowy sposób użycia przy
na imię Józefa U natowskiego,
kużdem orygina.neiu o p a k o z a m u
#
, ..
naucza EaHynii 6« udd.'i»i.I
M n iłs r ia “ aad u liliie. b alałaj- zam ieszkałego przy u l. Grzybow
liU yUuUG cc, n au k a gry zasa skiej Ni 62- Ł askaw y zn alazca
gdyż’o godz. 11 ra 
Żądać szczegółowych broszur.
w ciąg u jjj ioKcji Elsiit:raiiia 14-58 dniczej. N iecała lu —13.
3373 zechce zwrócić.
będzio uw ażane za
'•d *v

lY jid aw ea. N aczelna Lfada P clsfciej P a r tii S ec|A listj cznej.

w a

n m
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