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OBYWATELE WARSZAWY!
Rząd otrzymał wiadomości o zwycię
skim pochodzie armjl polskiej na flankę
Wroga, atakującego Warszawę.
Wojska nasze pod osobistom dowódz
twom Naczelnego Wodza osiągnęły już lLnję
Garwolin — Żelechów — Parczew.
Z północy donoszą o rozbiciu czterech
bolszewickich dywizji.

U progu stolicy rozgrywa się wielka
soena historyczna naszego dramatu narodo
wego. Wiadomości, które przychodzą z
frontu są dobre i napawają nas pełną i głę
boką otuchą. Od kilku dni Warszawa ina
czej wygląda. Zniknęła gdzieś Warszawka
* jej tanim hałasem, z jej papuzim bełko
tem, z jej pawim, jakże przygnębiającym
pomimo barw i kolorów ogromem pustych
słów i próżnych giestów. Nietylko dzieci
Zapełniają ogrody, w tkórych ćwiczą się ookotnicy. Cudzoziemcy przestają się dziWić, jak to czynili jeszcze miesiąc temu, że
tylu zdrowych, młodych mężczyzn spotyka
ją na ulicach . Spotykają ich obecnie pod
bronią, spotykają z opaskami na ramionach.
Jeżeli burżuazja zrozumiała niebezpieczeń
stwo i obowiązek, cóż dopiero mówić o kla
sie robotniczej! Ruszył robotnik nasz, ten
sam, co w roku 1905 i 1906, sam jeden wte
dy, szedł na olbrzymią armatę caratu, owia
ny tym samym idealizmem, tą samą wiarą
W słuszność sprawy, dla której życie swoje
niesie w ofierze. Jeden z wielkich budo
wniczych kościoła w piątym wieku naszej
ery mówił: gdzie skarb twój, tam i serce
twoje (ubi thesaurus tuus ibi et cor tuum).
Nasza klasa robotnicza, świadoma walki, w
eełkowitem poczuciu praw i obowiązków
swoich, niby naturalnym heljotropizmem
śledziona, zwróciła się w tej chwili całko
wicie w stronę obrany stolicy. Jej serce
jest tam, gdzie jest jej skarb najcenniejszy.
Skarb bezcenny
W chwili, gdy w najcięższej nocy nie
p r z y c h o d z iła

na świat, poczęta z

m iłości najczystszej i z ofiary bez granic,
nasza P o lsk a Parlja Socjalistyczna, założy
ciele jej już blisko trzydzieści lat temu wy
pisali n a jej kam iennych tablicach wyrazy:
iWalka z n ajazdem — Niepodległość całej,
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Na linjach obronnych przed Warszawą
zacięte ab. ;i nieprzyjacielskie krwawo od
parte.
Obywatele Warszawy! Wytężcie wszy
stkie siły celom niesienia pomocy naszemu
wojsku w jego bohaterskim wysiłku do
zwycięstwa.
Frezyajtiiu Rady Ministrów.
Dn. 16 sierpnia 1920 r.
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w niepodległe}, tylko w wolnej Ojczyźnie
można budować ten świat cudowny, w któ
rym nie będzie wyzysku, ani niewoli, ani
pasożytów, ani magnatów, gdzie wolny czło
wiek, z więzów stru niewoli wyzwolony, bę
dzie żył i pracował. Gdzie abożna praca
wszystkich, wsaysikim umożliwi korzysta
nie z dóbr kultury, dziś dostępnych tylko
nielicznym, przeważnie pasożytniczym tyl
ko grupom społecanytn. Tylko w warun
kach wolnej, całej, niepodległej Ojczyzny
można będzie dokonać tej zasadniczej prze
miany społecznej, która nazywać się będzie
rzeczpospolitą socjalistyczną.
„Gdzie skarb twój, tam i seroe twoje“.
Dlatego ginęli na szubienicach caratu naj
szlachetniejsi przedstawiciele świata robot
niczego: dla wolnej i niepodległej ojczyzny,
dla realizacji ideału ginęli Okrzeja, Kopiś,
Baron, Szulman. A obok nich ginęli przed
stawiciele inteligencji pracującej. Dla niej
tysiące szły w daleką drogę syberyjską, szły
na moki katorgi, na nędzę, na poniewierkę,
traciły życie i zdrowie. W końcu 1918 roku
ten ideal zaczynał się urzeczywistniać. W
bólach Wielkiej Wojny rodzić się zaczęła
Niepodległa Polska. Zdawało się niektó
rym, że była dziełem cudu nadprzyrodzone
go. Że podarowały ją nam nieba, te same,
co w bajce arabskiej pobożnemu Mahmedowi składały co dnia rano ziole jajo w turba
nie- Wielki poeta mówił, że zdobyć trzeba
to, co posiadać chcemy, że nie wystarcza ni
gdy sam fakt posiadania z łaski Boga czy
człowieka. Zdobyć, to znaczy walczyć. Dziś
toczy się walka o to, co nam dala wojna, co
nawet zapisane zostało w Wersalu i stwier
dzone podpisami najpewniejszymi, jakie
istniały przed rokiem na rynku politycznym
świata. Dziś toczy się walka o samo istnie
nie nasze, nie o takie, czy inne granice, o
linję tej czy innej rzeki, o samo istnienie

nasze, jako państwa wolnego, niezależnego,
niepodległego ani Wschodowi, ani Zacho
dowi. Nasza klasa robotnicza zrozumiała,
0 oo chodzi. Że nie chodzi o to, do kogo bę
dą należały łatyfundja Litwy i Ukrainy, że
nie chodzi o cukrownie Podola, o eksploa
tację lasów na Białej Rusi, ale że chodzi o
płomień nieśmiertelny Życia zbiorowego.
Zerwała się, aby go bronić, aby go wyrato
wać z potopu.
Nie powiedziała: „co nam do Hekuby!
Bliższa ciału koszula, niż kamizelka! Inte
res klasowy jest jedynym, który nas obcho
dzi! Interes walki z kapitałem jedynym,
który naa może do czynu pobudzić i do sze
regu powołać 1“ Ta klasa robotnicza pomi
mo wszystkich rozczarowań, jakie jej dały
naszą rządy burżuazyjne, klasowe, egoisty
czne, wyłączne i nieszczere, rządy biskupów
1 kapitalistów, obszarników w rodzaju dy
nast}! Grabskich, czy Seydów, ozy Śliwiń
skich, czy Sobańskich, ozy Sapiehów, czy
Skrzyńskich, spekulantów cukrowych w ro
dzaju Saczoniowiakiego i tych innych oo za
rządem stoją i mu radzą i czynami jego kie
rują, tych różnych monsignorów w fioletach
i karmazynach, — ta klasa robotnicza zro
zumiała cele i drogi dzisiejszej chwili histo
rycznej. Zrozumiała, jaką jej Historja wyzfttscza rolę i jakie drogi prowadzą do speł
nienia tej roli ofiarnej. Stanęła murem.
„Wolność albo śmierć!" mówią do na
rodu szeregi zdeterminowanej klasy robot
niczej. ,;
Klasa robotni cea broni dziś skarbu
swego z bronią w ręku- Broni Ojczyzny. Niepkwmą żyv -y ::: dzieję, że obronną wyj
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dzie z potrzeby ręką i że niedaleką jest
chwila, kiedy naród wolny od najazdu i od
wojny
leczyć rany swoje, zacznie
budować to, co zostało zniszczone, spalone,
unicestwione.
Gospodarz tej ziemi, chłop i robotnik,
powiedzą wtedy swoje ważkie, decydujące
słowo. Nie dadzą więcej rządzić Polską, nlb' szlacheckim przedstuleinim folwarkiem.
Myśl robotnicza, klasowo zorganizowana,
nie jest irv ~.ą eiedmmstego ani ośmnastego stulecia. Myśl ta wiąże się organicznie z
Zachodem. 1 Polska musi stać się ogni
wem w łańcuchu państw nowoczesnych, na
Prawie, na Wolności, na Równości opąrtem. Dziś nie czas wdawać się w bliższe
rozważanie tej przyszłej konstytucji, nowej,
powojennej Polski. Przyjdzie cliwita po te
mu odpowiednia. Dziś wystarczy powie
dzieć, że nie wyobrażamy sobie, aby ta Pol
ska po wojnie miała i mogła być Polską Pa
derewskich i Dmowskich, ich klijentów i sa
telitów.
Niechaj wiedzą ci, którzy nami rzą
dzą, że tak myślą ci, którzy dziś i jutro w
okopie, na niebezpiecznym posterunku w
polu — marzą o zwycięstwie! Zwycięstwo to
zaczyna się realizować w sposób zgoła nie
zwykły, fantastyczny, wprost cudowny.
Robotnik, życie dając, marzy! On speł
ni swój obowiązek do końca, nie oglądając
gir na ofiarę, królewską miarą bez rachun
ku dając krew i życie swoje- Niechaj pamię
tają o tern Marzeniu twórczem i czującem od,
którzy dziś losom Ojczyzny przewodzą.
R. K.
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o znańskiego*
(Korespondencja własna).

Gniezno, 12 sierpnia 1920 r.
Szano wni To warzy sze!
Zoazłej środy, 11 b. m., urządził tu Z. L. N.
wiec, na którym referował poseł Zamorski. Za
czął on ud słów, że „myśmy na wolność nie za
służyli, a uzyskaliśmy ją wskutek wypadków
dziejowych, ód nas zgoła niezależnych1-. Przed
stawiwszy krawędź przepaści, nad którą Pol
ska się znalazła, jął szukać przyczyn wszyst
kich m-ssŁCi-ęść i z łatwością je znalazł w błęd
nej pektynę wewnętrznej i zewnętrznej. Jako
źródł) wszelkiego zla, oczywiście przedstawił
rząd ludowy Moraczewakiego, który w pierw
szych miesiącach nawet nie zawiadomił
rządów państw europejskich o powstaniu pań
stwa polskiego, zato zaproszono do Warszawy
Kesslera.
Moraezewski i Wasilewski oddali Śląsk
Cieszyński Czechom. Gdy Lwów otoczyli Ukrahicy, dzieci i kobiety go broniły, Warszawa
była głucha na wol ir.te o pomoc, bo- musiała
tworzyć partyjną mili „ę, ula której było obu
wie, m undury, broń i wszystko. Lwów urato
wały bohaterskie pułki poznańskie.
Niepowodzeniom na froncie winien dyletantyzm i partyjność. Wyprawie na Kijów my
śmy (Zamorski i towarz.) byli przeciwni, ale

chcieli tego socjaliści, którzy z Petlurą zawarli
ugodę, oddając mu Gaucję wschodnią. Cieszyń
skie, Gdańsk, Mazury i Warmję, Wilno, Gro
dno, straciliśmy dzięki partyjności socjalistów.
W szeregi wojskowe dopuszczane były tylko
gazety partyjne, jak „Rząd i wojsko", „Naród"
oraz „K urjer Poranny",
Oto wyjątki z przemówienia p. Zamorskie
go. Dokładnych notatek nie mogłem porobić,
stojąc w ciżbie i zdała od światła. A szkoda.
Cała mowa p. Z. od początku do końca była jednem pasmem wściekłych ataków na Naczel
nika Państwa i randy dotychczasowe, z których,
żaden nie był dobrymi, bo nie był wyłącznie
endeckim. By sobie zdobyć aympatję i posłuch
tłumu, przeplatał p. Z. mowę swoją często po
chwałami ludu i wojeka wielkopolskiego, c a
oo stale ogłupiany lud nass jest bardzo wra
żliwy. To też wysłuchano go z wielką uwagą,
a gdy skończył, sala się zastrzęsła od okrzy
ków „niech żyje!" Tutejszy organ gnieźnień
skich paskarzy i bogo-o.czyźnianych robotni
ków podaje krótkie a przemilczające wiele dra
stycznych zwrotów’ p. Z., sprawozdanie. Gadzi
nowy ten świstek kłamie, pisząc o mnie, jako
bym był przeciwnikiem tworzenia arm ji ro
botniczej. Tak ograniczony nie jestem. Zato z
mocą piętnowałem szczucie jednej dzielnicy
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przeciw drugiej i wychwalanie wojsk poznań
skich, a dyskredytowanie innych. Szczególnie
ostro potępiłem podjazdy p. Z. przeciw Na
czelnikowi.
Niestety, sam jeden nie dałem sobie rady,
bo zakrzyczatiy, wywodów swych dokończyć
nie mogłem i kłamstw p. Z. sprostować mi nie
pozwolono.
IW jakim celu to piszę?
Oto powoduje m ną żal do Was, Szanowni
Towarzysze I (Był bowiem czas, że przy pomo
cy towarzyszy z innych dzielnic można było
Szersze kola ludu
zyskać dla naszej idei. Po
wiecie: uprawiajcie sami wasz grunt surowy,
my iu siebie mamy roboty dosyć. I do pewnego
stopnia macie rację. A jednak...
Wiecie, jak mało nas tu jest zdolnych do
pracy, a nie doceniacie dzikości pola, na którem pracować nam kazano. Bez słowa druko
wanego, bez częstszych zebrań, jakże można
żądać, by ten lud, będący pod przemożnym
wpływem kleru, szlachty i zacofanej inteligen
cji, m iał się uświadomić, 1 nową ideą się prze
jąć? Ten lud, którem u aż do końca wojny nie
mal, kaiąża, szlachta i inteligencja miejska ga
zety, książki 1 broszury przez nich samych do
bierane, darmo lub za cenę kosztów papieru
wciskała? Do tego lud nasz przyzwyczajony,
dziś m e kupi broszury, książki i gazety, o ile
się go w sposób inny do tego nie przekona. Lud
ten — mam na myśli lud roboczy — dziś nawet
bogo-ojczyżnianej bibuły nie wiele czyta, bo jej
darm o już nie dostaje. — J u t pod Prusakiem
pozakładano towarzystw bez liku, a prawne
wszystkie pod wezwaniem jakiegoś świętego.
I dziś skupia się te owieczki i ciągle oczy ich
się zwraca na niebezpieczeństwo zewnętrzne,
ale też i na większe wewnętrzne ze strony „ży
dów i za ich pieniądze podkopujących Polskę
socjalistów". Oprócz tego konfederacja Polska,
Zw. Lud. Nar., Polsk. Stron. Ludowe, Chrzęść.
Zw. Lud., Nar. Tartja Bob., no i Zjed-n. Za w.
Polskie, które także nam iętnie nas zwalcza, co
ćhwilę urządzają wiece, co raz to innych spro
wadzają mówców i posłów, a my nic. Wszak
od początku lutego nie mieliśmy tu w Gnieźnie
ani jednego publicznego zebrania.
Czemu? Bo oto, na urządzenie wiecu, t J.
większego zebrania, potrzeba pozwolenia
włada, potrzeba lokalu.
Pozwolenie, choć z trudem, jednak dostać
można. Lokalu — żadną m arą. Od czasu, jak
urządziłem wiec w luty, na którym przemawiał
tow. Czapiński, żaden właściciel sali nam do
dyspozycji stawić nie chciał. Pozostaje tedy ostateczność: zebranie pod golem niebem. Lec*
z tern także trudność. Najpierw na zebranie
pod golem niebem, według prawa o stowarzy
szeniach i zebraniach konieczno jest bezwarun
kowo pozwolenie władzy, a co gorsza, prawo
daje władzom daleko idące pełnomocnictwa na
udiaelenie lub nieudzieienie pozwolenia. No
i jakiegoś kaw ału gruntu na świecie pod ze
branie też potrzeba. Żaden z towarzyszy takie
go gruntu nie ma, burżuj go nie udzieli. I tyl
ko posłowie, mogący przemawiać wszędzie,
gdzie zechcą, na rynku, na ulicy, na dziedziń
cu szkoły i t. d. L>yluby w stanie zaradzić złe
mu. I dlatego, tak pożądanym byłby przyjazd
towarzyszy posłów, których nie widzieliśmy
od czasu pobytu tutaj tow. Czapińskiego.
Powiecie: Jeżeli tu gleba tak nie podatna,
to szkoda Wam trudu i zachodu, to poprostu
nie jesteśmy waroi lepszego jutra. Może i pra
wda. Ale i to Wiedzcie, że do złamania reakcji
Wielkopolska będzie potrzebna. A położenie
mimo wszystko beznadziejne nie jest. Niezado
wolenie z Istniejącego porządku, niechęć do

klas panujących, nawet do kleru, coraz więcej
się wzmaga. Nie odmawiajete nam tylko po
mocy.
Pamiętam, gdy jeszcze nie byłem socjalistą,
jak esdecy niemieccy robili. Posłowie ich jeź
dzili często do najmniejszych gniazd ł niejedno
krotnie przed kilkudziesięciu słuchaczami tylko
przemawiali. Doraźnych korzyści nie było z togo
ale oni wytrwale w skałę uderzali, aż ją zdruz
gotali. Mam mocną nadzieję, że i u nas opoka
czarnosecińców w sutannie i kapitalistów ustą
pić będzie musiała, jeżeli młoty nasze bezu*
staniku w nią uderzać będą, lecz miotów musi
być więcej nie bylejakich.
Pr. B.
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świadcaalnie. Są to błędy organizacyjne, szał
biurokratyczny, drętw a furaiaitetyki, fatalnie
właśnie podgryzająca ową wymaganą „moc du
cha". Mocą ducha bowiem j«st u żołnierza
trwać na stanowisku, u oficera — nie tracić zi
mnej krwi, u wodza—ogarniać całość, lekarza
— natychmiast opatrywać, u sanitariusza —
pilnować chorych, u pro wianto wca—dbać o re 
gularny i zdrowy .posiłek, oraz o wodę przego
towaną.*
Moc ducha objawia się nie w kokardkach,
mundurach i mocnych słowach, ale w porząd
nym, spokojnym rozkładzie pracy. Shaw po
wiada, że na wojn ę potrzeba przedewezystldcm... czekolady, czyli dbałości o żywność.
Zapal bez żywności trwa najwyżej 34 godzin i
kończy się zwykle... czerwonką alho tyfusem

brzusznym. Organizacja sanitarna i prowianto
wa — to Y zwycięstwa i „mocy ducha".
Nie brak na.ru łudzi, ak brak nam organi
zator ów. Nie bruk mun środków potozehnyab
wszelkiego rodzaju, ale brak chłodnego rozsąd
ku, dokładności w koncepcji, samodzielnej i
twórczej inicjatywy, k{óiuby umiała plunąć na
obłęd b'urokrntyzmu, szalejący wszędzie.
Zbyt ważna jest chwila, ażeby komukol
wiek chciało się bawić w wytykanie dla przyje
mności wytykania. Ale ponieważ chwila ’jest
tak ważna, nie wolno nam milczeć o błędach,
które w % były zawsze i wszędzie, są i będą
przyczyną wszelkich niepowodzeń.
Uczmy się organiaować. Niewola zabiła w
has tę cechę wolnych narodów. Musimy ją w
sobie odnaleźć.
x
Zysław.

*****

E u s j sie i n u i i m t .
Człowiek chory umysłowo, deinontyk, do
konywa czynności zbędnych, bezcelowych, któ
re budzą w nas współczucie, wśród dzieci
śmiech,
W Mtnisterjum oświecenia pisze się okól
niki do szkól w miejscowościach zajętych przez
majźdźcę, pisze, wkłada starannie w koperty,
adresuje i pakuje do odpowiednich szuflad.
Robi się to z calem namaszczeniem w aracji,
która jak Syfilis zagnieździła się w centrach
naszej machiny biurokratycznej. Zaś jeżeli zja
wa się jakiś nauczyciel z Łomży, z Białegosto
ku, aby pobrać pcmtję, czy zasiłek, to mu się
odpowiada, że biuraiiftotm nic o tem niewiado
mo. Skąd on się wziął tutaj? — zdziwienie i
potrząsanie głową.
Jakaś organizacja rozesłała po pismach
notatkę patetyczną: „Na szańce!" Żeby kobie
ty pomagały żołnierzowi na froncie l t d . Pię
knie, ślicznie, słusznie. Ale nicchuo tylko któ
ra z tych kobiet 2jawi Się w odpowiedniej in
stytucji, to ją odsyłają od Annasza do Kaifasza,
rebią trudności, wreszcie zniechęcona tym ca
łym „bałaganem" jednostka opuszcza ręce.
Wiadomo mi np., że w jednam stowarzyszeniu
nauczycie teki em „-zarejestrowano" 400 nauczy
cielek, które wciąż czekają i czekają na „wez
wanie". Wezwanie żadne nie przychodzi. Lu
dzie wysyłający odezwy „na szańce" i inni i
urzędy i instytucje i jeszcze inni,!, winni pnzedewszystikiem zdusić, wykorzenić syfilis biu
rokratyczny, formalizm, oraz bezład, .panujący
wszędzie. Napoleon nakazywał, ażeby w wa
żnych sprawach budzono go nawet. Podział
pracy, spokojny rozkład jej, uprzejmość ora*
celowość każdego kroku musi cechować każdą
pracę gromadną. Inaczej są to pozory pracy,
babski rejwach albo hi&terja. Moc ducha, siła
woli, której wszyscy domagamy się od siebie,
która m a wspierać krwawą pracę żołnierza,
musi zaznaczyć się praedewszystkiem w spo
kojnym, celowym ladzie w>o wszystldem, oo «ię
robi. Inaczej wszelkie te prace są tylko szko
dliwe.
1
, !
, M
n l
i':
A dzieją e:q rzeczy jeszcze dziwniejsze i
straszne, a milczeć o nich nie wolno. W W ar
szawie jest mnóstwo lekarzy i lekarek, prze
znaczonych dawniej do walki z tyfusem na kre
sach. Dzisiaj siedzą oni beznzynnię, aczkol
wiek rwą się do pracy. Tymczasem „Pani Padere wolta" (nazwa pociągu pancernego) wozi
chorych na czerwonkę i tyfusowych pod opieką
jednego sanitariusza, którym jest... jeniec bol
szewicki! Zaś odpowiednie władze mówią, że
m ają aż nadto... lekarzy.
Wszystko załatwia się w biurach — niedo-

(od naszego korespondenta wojennego).
W miasteczku R,, miejscu postoju do
wództwa frontu południowo - wschodniego
spotkałem kolegów z Warszawy. Uradziliśmy
udać się przed dalszą podróżą na front do
sztabu dowództwa i tam zorientować się w
obecnej sytuacji m ilitarnej.
Po zameldowaniu się u szefa sztabu, puł
kownika Kutrzeby, cieszącego się opinją jed
nego z najlepszych oficerów sztabowych w na
szej armji, wprowadzono nas do gabinetu ge
nerała Rydza Śmigłego, dowódcy frontu. Po
zwykłych słowach powitania gen. Śmigły pro
wadzi nas do stołu, zasianego mapami i wska
zuje na llnję krzywą naszego frontu, objaśnia
dyslokację naszych oddziałów, podkreśla słabe
miejsca, plam dalszej akcji.
, Na szereg pytań drastycznych w związku
z odwrotem naszej arm ji, gen. śmigły odpowia
da spokojnie, z .pewnością siebie. Lekki uśmieoh nie schodzi mu z ust. Sytuacji bezna
dziejnej niema i być nie może. Na moim fron
cie cofamy się krok za krokiem. Sytuacja dzi
siejsza jest tego rodtzaju, że możemy nawet
rozpocząć kontrofensywę. Zależni jednak je
steśmy od całości frontu. Arm ja Budionnego
dla starego żołnierza nie byłaby niebezpiecz
ną, w młodym natomiast, o ile zna to r e się na
tyłach, budzi niepokój. Oddziały Budionnego w
zetknięciu z oddziałami naszej arm ji nie wy
trzymują naporu. Zresztą poszczególne dywizje
Budionnego mocno już ucierpiały".
Pytamy o nastrój wśród żokneray. G eneral
twierdzi, żo mylny jest pogląd, jakoby wojsko
stanowiło coś takiego, co może być oddzielo
ne, jako całość od społeczeństwu. Żołnierz to
cząstka społeczeństwa. Dotychczas społeczeń
stwo nie rozumiało tego, żołnierz był pozba
wiony żywego kontaktu zo społeczeństwem,
żył izolowany. To musi się skończyć. Oddziały
ochotnicze, cała akcja ochotnicza prowadzona
przez społeczeństwo posiada olbrzymie zna
czenie. To, eo społeczeństwo czyni musi się
odbić i odbije w sposób najbardziej dodatni na
nastroju żołnierza. Nastrój w kraju rod® na
strój na froncie.
Z żywej, wesołej twarzy gen. śmigłego
bil optymizm, który udzielił się i nam.
„Broszę Panów, cofanie się na Bug, cofnię
cie się nawet na linie Wisły nie świadczy je
szcze o klęsce, jest tylko świadectwem tego,
że nie okrzepliśmy należycie. Moment rozpo
częcia przez nas kontrofensywy będzie mo

mentem klęski bolszewików. 2 o tai« n ___
młody jest żołnierzem przede w«ŁysUuetn zdat
nym do ofensywy. 0 tym przedewszystkiom
trzeba pamiętać".
W końcu rozmowy gen. Śmigły nxhd nam
udać eię bardziej na południe, na północnowschodni odcinek Galicji. Tam rozegra się
ciekawa w alka z Budiennym. Celem naazej
podróży ma być anrnja gen. Raszewskiego,
m arszruta: Nowel — Włodzimierz Wołyński
i dalej w kierunku południowo - w schod n im ,
**
Dworzec. Na peronie tłum żołnierzy, naj
rozmaitszego gatunku Wszyscy czekają na
odpowiednie transporty. Miasto N. jest jednym
z bardziej ożywionych punktów węzłowych.
Komunikacja osobowa już nie istnieje.
Podróżuje się jedynie transportam i wojska
weml, które kursują tylko w m iarę potrzeby.
W kom rodzi o dworca komunikują
że transportu w kierunku Kowla niema i nie
wiadomo kiedy będois Może za godzinę, moi*
jutro. Musimy czekać.
Zbliżamy się do grupki żołnierzy. Szybiko
zawiązuje eię rozmowa. Żołnierz nic nie wie,
gazety gp nie dochodzą. Cała nasza propagan
da nie daje prawie znaku życia. Odpowiadamy
na pytania. Sypią się one, jak z rogu obfito
ści. Tłum rośnie. Znalazł się i ciekawy żan
darm.
„A x jakiego pan pisma" — pyta ciekawy
rad jo telegrafista,
Z „R obotnika" — odpowiadam.

„Jezu, ratujcie, toi to bolszewik" — od
skakuje odemnio żołnierz, robiąc tragicznie
teatralną minę.
Wśród żołnierzy śmiech.
Nie panie, ja przecież tak nie myślę — za
czyna pojednawczo wesoły radiotelegrafista.
Rozmowa się ożywia. Skać&emy z tematu
na temat. Żołnierze dopytują się o ochotników.
A ile Warszawa dała ochotnika? — pada
pytanie.
Zakłopotani /milczymy.
Oho, od nas ze Lwowa — chmara poszła—
chwali się jaluś lwowianin.
My, panie, wszyscy chcemy na frant —
ale trzymają nas na punktach zbornych po
parę tygodni. Później każą szukać pułków i
tak włóczymy się, jak jakie dziady sakra
menckie.

gjBBI
Z. W O JN A R O W SK A .

, (Dokument cywilny).
(Dokończenie).
A gawiedź przypatruje się, jak zwykle.
Jakaś ciemno ubrana toatrona pozwala
świętej łzie rozrzewnienia Upaść swobodnie na
książkę do nabożeństwa, zaś usta szemrzą:
O, Boże, jakie to litościwe osoby!
Ale obdarty posłaniec jest innego zdania;
—* O, wymyśliły set — powiada cynicznie.
Albo to żołnierz filę m a co jeść w ko
szarach?
A jakiś inny staruszek w maciejówce przy
staje i, szarpiąc Wąsa, mówi oburzony do sąsiada:
— A to wstyd!
— Na front, baby, wrzasnął jakiś oberwa
nie i skrył ślę w tłumie.
— Na Ironi! Tam żołnierz zmęczony 1 spra
gniony, a tu szttyrtyzębów nie potrzeba,
Mamusin czuje Się jakoś nieswojo, wypo
wiada wzniosłe aforyzmy na temat niedocenio
nych i niezrozumianych ofiar, a pańna Muta za
wzięcie flirtuje z Duslam.
Po dwuch godzinach pracy następuje od
w ró t ż pozycji punktu odżywczego, na którym
aż do wieczora zostaje zapewniona już % góry
rezerwa, pod poitseią dwuch polnych entuzja
stycznej powagi studentek, które krzątają się aż
do wieczora.
Po powrocie do domu panna Muta rzuca

ny Muty, wsuwając się wygodnie w głęboki fo
tel óbok kanapki.
— Cudownie! Wyobraź sobie godziny pły
nęły nam jak w m arzeniu, jak w śnie. Prze
dziwnie się bawiłam.

się, jak nieżywa, na kanapkę i poczytna sennie
oblizywać włosy, a nieodstępny Duś proponuje
„koci pyezaz&k"
— Nie będzie kociego pyszczka, — mówi
Muta.
— A 00 będzie, pyta Duś — klękając przy
kczetce.
— Będzie... będzie... będzie... (tu wyciąga
się włos najdłuższy),., będzie wycieczka!
— Co?
— Pojedz iomy na wycieczkę.
— Gdzie?
— Do Nałęczowa!
— Ależ ja za dwa dni chcę wrócić na front,
bo mi lekarz zdejmie jutro opatrunek.
— Mata urlop do lO-gy i Jesteś jeszcze o*
słabtony. Możesz iść na front i m cztery dni,
to i tak będzie prędzej, niż powinieneś, a Ja
chcę koniecznie pojechać do Nałęczowa. To bę
dzie ślicznie. Pojedate z nami ciocia Botkla i
będziemy się napawać blazkiem księżycowej
nocy.
<— A mama pozwoli?
— Mama też się wybiera na wycieczkę tyl
ko gdzieindztoj i z k'lri innym, — mówi Muta
2 cyniczną niewinnością. — Mama mi nie od
mówi.
Duś jeszcze eię namyśla, alo wobec etonsywy kociego pyszczka Wszystkie skrupuły rejterują.
Na drugi dzień rano Panna Muta, ciocia
Beńcia i Duś jadą pospiesznym w stronę Na
łęczów a.
III.

— Bluchaj, Dudu, kiedy ty nas obronisz?
“ ■ Właśni® f ■jeżdi&ffl fia front. Przyaiedłotn się pożegnać.
— Ja zaraz pójdę! — uśmiecha d ą Renia,
— A lei ty nam wenie nte przeszkadzasz •—
mówi Muta, u ra d zając przy głowie tylko oo oblteany wtorek.
— A gdzie mamcia, Muto?

— No,* i cóż? Jak ie się podróż udała —
pyta panna Itcnia. przyjaciółka serdeczna pan

— Mamcia pumht na seans spirytystyczny,
bardzo ciekawy. Jest podobno nowa medjum,

— A ciocia Bonda spała? — pyta filuter
nie Ren ia.
Muta wyciąga powoli wlo3 średniej długo
ści, oblizuje go, a później odpowiada z flegmą.
-“ Zawsze Spala wtedy, kiedy było potrze
ba.
Renia wybucha śmiechem.
-ę Chciałabym wiedzieć, ooby na to po
wiedział twój nu rzeczony.
— Mój narzeczony robi tera* siekankę t
bclśr.ew ków.
— A ozy już czytałaś ostatni komunikat?
Muta ziewa.
— Nie, przecież dopiero eo przyjechałam.
Wchodzi Duś.
*“ Dul, powiedz, jaki jest o etat ul komuni
kat?
— W yrków częściowo zajęty.

— Ale przecież to mala mieścina.

— Ta nie. Zajęto dopiero przedmieście,

przez które przemawia Napoleon i obiecuje
Polsce niezwłoczną pomoc.
r— Czy pan Saneokt tam bedzte?
— Oczywiście.
— No, to możecie eię doskonale pożegnać!
— mówi Renia i wstaje.
— Do widzenia, panie poruczniku! A pro
szę się dobrze sprawiać na froncie.
—■ O teraz napewno bolszewików pobije
my — sprężyna eię rozpręży.
— Jaka sprężyna?
— A to widzi pani tak, — mówi z zapar
łem Duś — każdy front to jak sprężyna: k ur
czy eię, kurczy do maximum, a później się rap
tem rozpręża. W czasie, kiedy my biliśmy bol
szewików, kiedy zdobyliśmy Kijów, to był mo
ment kurczenia się bolszewickiego frontu,
źntej sprężyna się rozpręża f aUą fizycznej k o
aieczuośd, wyparła nas nieco z pozycji, T e
raz znów kolejno my eię kurczymy, kurczymy,
fli raptom nastąpi chwila rozprężenia; front się
rozwinie z siłą i 'bolszewicy dostaną lanie.
(
— To bardzo ciekawa ta sprężynowa teorja! No, niechże eię pnnu powiedzie! Dowi
dzenia, poruczniku! Dowidzenia, Muto! Zo
baczymy się jutro na pojedzeniu. Ale, wiesz?.
Będę raytaó odezwy w kinematografie podcza*
antraktów, Mam straszną, tromę, bo wiesz, po
dobno Melek 1 Puf przeprowadzili agitację, że-,'
by kinematograf był nabity * powodu moich'
występów!... i Itotl1a Wybiegła, m/gając białe*
m l pończoszkami.
*
A
Muta, żegnając się z Dusiem prędko zapom nisia o wszystkich mniej nktuBlayah apro,
wach.
•*

in-, m

^ R O B O T I I N K “ w t o r e k , 17 sserpnia 1320 r.

Radjotelegrfista, rozgrzany rozmową, za<s7'na długi wyki ad na temat radjotelegrafu.
^lówi, jak poeta. Określa długość iskry radio
telegraficznej ua wszystkich stacjach europej
skich. Cieszy gię, jak dziecko.
Wszyscy słuchają.
Oho, panie, radiotelegrafiści to międizynatodówka. Jak mi jaki bolszewik przeszkadza
swej stacji, to ja go zwymyślam j zagrożę,
te o ile nie przestanie, to ja mu również będę
nabił bałagan. Panie, musi usłuchać!".
Tworzą się na peronie grupki gestykulu

jące.

■■ |

G-dziei ten popłoch — pytamy jeden dru
giego. Czem wytłumaczyć odwrót naszej artmji.
A może to już okres przełam ania się psychiki
żołnierza.
Mija godzina, dwie, dziesięć. Okropne są
te oczekiwania na transport. Wreszcie późno
W noc ruszamy w kierunku Kowla.
Lokomotywa z kilkoma tylko wagonami
Kliknie, jak błyskawica.
,
Po drodze spotykamy jeden nieprzerwany
Szmur pociągów ewakuacyjnych. Wszystko to
jeszcze resztki ewakuacyjne z Kijowa, Wilna...
*

* *

Kowel. Na stacji jakiś dziwny ruch. W
kierunku miasta idą kolumny piechoty, artylerji. Szukamy sztabu gen. Zielińskiego.
W odległym domu, już za miastem w ob
szernym budynku szkolnym mieści się sztab
II I Armjd.
Ze zdziwieniem dowiadujemy się, że Ko
wel zostanie opuszczony, żs dalsza nasza pod
róż na Włodzimierz Wołyński jest niemożliwa.
Musicie panowie wracać i jechać do arm ji
gen. Raszewskiego drogą okólną.
Cóż się stało? Przecież jeszcze wczoraj o
godz. 12 w południe nie było mowy o opu
szczeniu Kowla, wogóle tej linji.
O 12 w nocy jednak sytuacja się zmieni
ła — odpowiadają nam w sztabie. Na północy
lin ja Sto ch odu porwana.
Po dłuższej naradzie, co dalej czynić, czy
cofać się z armją, czy też wracać, zdecydowali
śmy się na to ostatnie.
Przechodzimy już miasto, wszędzie ideal
ny spokój. Ewakuacja planowa.
Powtarza się stara historia z oczekiwa
niem na transporty. Rozpoczynamy długą, dłu
gą drogę w kierunku Galicji.

L i s t y z P aryża.
(Korespondencja wł&ina).

Polska jest literalnie zblokowana przez 1 mężnym i godnym Lelewelów, a sprawiały
międzynarodowy proletariat, który niezależ wrażenie faktorów małomiasteczkowych, dzi
nie od sympatji, czy antypatji dla bolszewi- wić się nie będziemy, że nie potrafiliśmy zdo
tiniL robotników tego, czy innego kraju lub być sympatji demokracji ZachoduOdłamu, stoi po stronie czerwonej armji. Za
Ale to jeszcze nie wszystko. „Robotnik"
targ nasz z Sowietami został wyzyskany przez niejednokrotnie, a niedawno jeszcze w świet
kapitalistów całego świata, ich mężów stanu i nym artykule „Pod skrzydłami Nietoperza"
ich prasę, jako walka Polski nie tyle w obro zwrócił uwagę na oburzenie, panujące na Za
n ie jej granic i niepodległości, ile w obronie chodzie z powodu szalejącej w Polsce reakcji.
burżuazyjnego Zachodu przed bolszewicką A czy wieści, które dziś z kraju przychodzą,
Rosją i dla obalenia Rządu Sowietów. W prze są inne?! Czy polska reakcja przypuszcza, że
konaniu tern um acniała proletarjat Zachodu tu, czy w Londynie, czy w Ameryce, sfery de
Okoliczność, że Rząd polski daw ał przytułek mokratyczne nie są poinformowane o jej czy
ifeakcjonistom rosyjskim i wszystkim wysłan nach i czy reakcja ta nie powoduje pomimo
nikom Kolczaka, Denikina i W ran g k i że antypatji w sferach robotniczych dla bolsze
rząd ten nigdy ani oficjalnie, ani pól-oficjal- wizmu — sympatji dla niego, jako kontrastu
hie nie odżegnał się od narzucających mu się reakcji burżuazyjnej?
sojuszników, zbankrutowanych w opinji całej
Wojna Polski z Rosją uważana jest przez
demokracji.
Przed kilkom a jeszcze tygodniami, jak o socjalistów za wojnę kontrrewolucyjną i dla
tem doniósł pan Smogorzewski do „Eclaire", tego również, że wszystkie bloki narodowe upan Grabski porozumiewał się w Spa z Alek- tożsamiają walkę przeciw bolszewikom z wal
eińskim, byłym mieńszewikiem rosyjskim, ką przeciw socjalizmowi. Patrzą one na pobi
'Wysługującym się obecnie wrogowi dem okra- cie bolszewików, jak n a jedną ze swych wy
eji, wypędzonym z francuskiej partji socjali granych, aby potem z całą furją wziąć się do
stycznej, do której się wkręcił, a ostatnio, na socjalistów, naw et najwięcej ugodowych.
wniosek eserowca Ru bano w icza jednogłośnie
Bolszewicy z drugiej strony wyzyskują
wykluczonym z Kongresu 2-giej Międzynaro długoletnią blokadę, by różne niedom agania
dówki.
w Sowieckiej Rosji składać n a blokadę,
Łatwo więc sobie wyobrazić, Jakie wra przeprowadzoną przez im perjalizm Zachodu.
żenie o nas w takich warunkach mógł odnieść
Te wszystkie czynniki musimy wziąć pod
proletarjat Zachodu.
uwagę,
by zrozumieć blokadę ogł saoną w
Nawet eserzy z Kierońskim na czele, któ
rym przecież zależy na odbudowaniu Wielkiej stosunku do nas przez międzynarodowy pro
letarjat, powodujący się instynktem samoza
Rosji i na zniweczeniu bolszewizmu, wystę
chowawczym, gdyż uważa on, że cios zadany
powali z oałą energją przeciwko Denikinowi,
Kole żakowi 1 Wranglowi, chcącym wprowa bolszewikom, jest to cios wymierzony przcciw
dzić w Rosji niewolę gorszą od bolszewickiej. ko niemu. Niektórzy obrońcy Rosji Sowieckiej,
Natomiast w Komitecie Narodowym w Pary jak Paul Louis, w swem zacietrzewieniu do
żu, wśród pośladków, które on zostawił, znaj chodzą do takich absurdów, że dopuszczają
dywali oi panowie zawsze jaknajwiększe po naw et inwazję bolszewicką, by „wyzwolić"
proletarjat polski z okupacji kapitalistów i
parcie.
reakcjonistów polskich i zachodnio-europej
I jeżeli zechcemy bezstronnem okiem
objąć sytuację i historję naszych delegacji, skich.
Mamy jednak nadzieję, t e proletarjat
(czy to w Paryżu, czy w Londynie, czy w Śpa),
warszawski Okrzei, Barona i Mont willa, pier
które n ie umiały ani razu przemówić głosem

iw
Duś pojechał na front. Mutę ogarnęły stra
szne nudy.
Renia przychodziła rzadziej, bo zupełnie
sfilcowała na punkcie deklamowania odezw
<io publiczności podczas antraktów w kinem a
tografie- Widziała ją nawet kiedyś Muta na
takim występie. Miała popielatą suknię hafto
waną w srebrne różo i wspaniały kapelusz,
ale nogi rozstawiła tak szeroko, że Mutę ogar
nęła irytacja. Powiedziała jej to zaraz po
p r z e d s ta w ie n i u , alo Renia się odcięła, że nie
jest jakąś tam aktorzycą i występując dla
/Polski nie myśli o nogach. Mucie to zaimpono
w ało. Dla Polski! Mój Boże! Ona chciałaby
dyle z ro b ić dla Polski. Zawsze o tem myśli
gdy przechodzi koło „przodków" w salonie.
iWzięla nawet Sienkiewicza do czytania aby
się nauczyć działać pro publico bono, ale ta.k
jakoś sję staje, że ją najwięcej interesują Kmi
ciców e, albo Bohunowe, albo Januszów© zale
canki.
J
Czytając o m il ści, Muta czuje wielki przy
pływ sentymentu. Polska, narzeczony, mamcia,
[Duś i pan baukie: Z a m u ls k i, wszystko to
tw orzy w głowie Muty przedziwny melanż.
f
Polska to Mickiewicz, Wyspiański, Sienliklewioz, wojsko, dobra pod Kijowem, które
iitatko stracił przez chamów, Pożyczka Od,ro
j e n i a , znaczek Białego Krzyża, pewna poJWażna dama, usiłująca zmobilizować arysto'ikratki i posłać je na front, jako wytrwałe sio
stry miłosierdzia, ale rzecz się rozbiła o kroj
[uniformu. — jednrm słowem Polska to od

dwuch lał atrakcja o wielkich hasłach, która
zaczyna pachnieć krw ią i budzić lęk. Gdyby
nie Polska np., to tatuś może ni o straciłby ma
jątku i zamiast dwuch miljonów m iałby teraz
cztery.
Ach, Boże! dwa miljony, to przecież p ra
wię nędza- Tu w wyobraźni Muty zjawia się
długa, chuda postać bankiera Zamul3kiego.
Bankier jest brzydki, ma usta sine i odęte,
alo jest posiadaczom sześciu miljonów!
A Duś ma usta czerwone 1 słodkie.
A narzeczony ma piękno nazwisko, trochę
pieniędzy, ale jest bardzo poważny i nie lubi
dwuiznaczatków. Pan Zam niski nie starał się
jeszcze o rękę Muity, kiedy się zaręczyła z
Małohradzkim. Tatuś białych bucików giemzowyoh kupić nio chce, a przecież w płócien
nych trudno się pokazać w porządnym towa
rzystwie, albo na Nowym Śwtecie.
Tak myśli Muła i oblizuje wrlosy.
A w stołowym pokoju wszczął się gwarMuła nadstaw ia uszu.
— Jedziemy jutro o pierwszej z minuta
mi, dolatuje baso./y glos tatki. Już zamówi
łem posłańca, aby wykupił bilety.
Muta zrywa się i pędzi do stołowego.
Tam tatko, mamcia, ciocia Bońcia i bab
cia. Wszyscy ma-chają rękam i i wydają częste
okrzyki.
Tatko bardzo podniecony.
— Musimy jechać! Słyszycie? Ostrołęka
zaięta, lada chwila spadną nam na głowę. Już
mam potrzebne dukumenfy. Już ole .poże

sią swą osłoni W arszawę przed rajem sowiec
kim, przyniesionym na bagnetach czerwonej
arm ji z generałam i carskimi na czele.

Piotr Jan de Bercmger *).

Odezwy francuskiej partji socjalistycznej
syndykatów i angielskiej partji pracy — są
wam bez wątpienia już znane. Wszczęta zo
stała wytężona akcja przeciwko „im perjalistycznej i reakcyjnej Polsce".
Nie będziemy niewolniczo oglądali się za
tem, co postanowi w ostatniej chwili Lloyd
George, który obecnie jest wielkorządcą Eu
ropy, musimy jednak baczną zwrócić uwagę,
że Rząd jego zagrożony jest przez bezrobocie
w Anglji w razie czynniejszego poparcia Pol
ski, przez szerzące się w7 Irlandji powstanie i
niebezpieczeństwo bolszewickie w Persji, któ
re rozszerzyć się może na graniczące z nią —
Chiny, Afganistan i Indje, z któremi Anglja
związana jest tyloma interesam i. Wprawdzie
naw et bolszewicy nie wierzą, aby się w dale
kiej Azji przyjął bolszewizm, ale bołszewizmem w Azji nazywa się „rewolucyjna obrona
narodów", tak wydrwiwrana w Polsce przez
komunistów.
Niewiele nam pomoże oświadczenie Milleranda, że Niepodległość Polski została za
gwarantowana w Hythe, że będą zapewnione
jej granice zachodnie, nietylko przez wzgląd
na Polskę, ale i dla bezpieczeństwa całej Eu
ropy! Niemcy, jak widzimy, coraz więcej nie
pokoją zachodnią Europę, ale czemuż pano
wie z W ersalu zostawili im tyle broni i tylu
żołnierzy?
Na zakończenie dam wam mały wyciąg z
życzliwej lekcji, udzielonej dziś Polsce na ła
mach „Echo d e P aris" — przez samego gene
ra ła Castelnau. P. generał przyjaźnie, ale dość
nieprzyjem nie zarzuca nam, te Polacy winni
zapomnieć o prywacie, „cechującej anarchie
polską w 18-ym wieku", niesnaskach lokal
nych i niepowstrzymywanych apetytach do
władzy. Jeżeli nie utworzą „Świętej Jedno
ści", to nikt i nic pomódz im nie będzie w
stanie i mopa oblec w żałobę swą wolność.
G enerał Castelnau mimo to radzi wysłać aż
całą eskadrę lotniczą na pomoc Polsce.
W tym samym num erze korespondent z
Warszawy, pan Alfred Malon, tak, jak i inni
korespondenci, ostro krytykuje lekkomyślność
społeczeństwa, znajduje jednak słowa pochwa
ły dla... narodowej demokracji, która jedyna
pogodziła się z tem, że nie należy dążyć do
W ielkiej Polski i że polskie wojska powinny
być pod kontrolą generałów francuskich i że
narodowi demokraci byli przeciwni wysianiu
parlam entarjuszów do Mińska i oni właśnie
wpłynęli na przesłanie iskrówki, żądającej
warunków pokojowych od Sowietów".
Narodowa dem okracja nie zasypia gru
szek w popiele- Nawet w takich tragicznych
dla Polski chwilach myśli o tem, jakby na
wszelki wypadek zapewnić sobie odwrót. Za
wsze to samo: najpierw endecja, a potem Pol
ska.
Hioronimko.
0 sierpnia 1920 r.

Robotnicy popierajcie
swoje pismo codzienne!

gnałem w Straży Obywatelskiej. Wszyscy byli
rozrzewnieni. Ba! wiedzą, jak byłem czynny
i ilu obywateli zwerbowałem ku obroni© mia
sta!
Mamcia westchnęła patetycznie.
— Ach, mój <-rogi, tyle mam projektów,
związanych z obroną stolicy.*
-— Nie my jedni, serce, nie my jedni! —
agituje tatko (pewno mu to już weszło w na
łóg w Straży Obywatelskiej). I Brutuscy jadą i
Wnlinowsey i K wiato wscy i Son reki, bankier
Zamulski i wielu, wielu innych.

Widziałem — pokój zstępował ku ziemi,
Rozsiewał kłosy, brylanty i róże
I w stodkej ciszy skrzydłami złotemi
Rozpraszał groźne bega - wojny burze.
Ach! — mówił — równie waleczni rycerze:
Franku, Germanie, ‘B elgu i Bretonie!
Ludy! zawrzyjcie święte przymierze
I podajcie sobie dłonie.
Was pali duma i zemsty pragnienie,
W e snach ścigają nienaw ści mary.
Słuszniej rozdzielcie tej ziemie przestrzenie,
Dla wszystkich starczą Wszechmocnego dary.
Potęga krwawe okupy z was bierze,
Każe wam chwytać bratobójcze bronie—
Ludy! zawrzyjcie święte przymierze
I podajcie sobie dłonie.
Dc swych sąsiadów7 niesiecie pożogi,
Orkan sę szerzy, u was słychać jęki,
A gdy na chwilę przycichają trwogi,
Pług wam wypada z osłabionej ręki.
U waszych granic i kłosa nie zbierze,
Coby nie wykwitł na skrwawionem łonie...
Ludy! zawrzyjcie święte przymierze
I podajcie sobie dłonie.
W każdej krainie rozsiadł s !ę morderca
I śmie, wśród gruzów, pełen krwawej chwały,
Liczyć, przeliczać i rozdzielać serca,
Jakie przysądził mu tryumf zu hwały.
Wiecznie wam grożą miecz albo grabieże;
Któryż król stanąć Chce po waszej stronie?
Ludy! zawrzyjcie święte przymierze
I podajcie sobie dłonie.
Niech Mars nad wami rsrym mieczem nie
błyska,
Bratnie w swych krajach ustalajcie prawa,
Niech z waszej piersi źródło krwi nie tryska,
Co tylko króle niewdzięczne napawa.
Tyrani znikną, chciejcie tylko szczerze,
Szybko zagasa to, oo grozą płonie...
Ludy! zawrzyjcie święte przymierze
I podajcie sobie dłonie.
Nech wami rządzi wasza własna w^ola,
Na przeszłość rzućcie całun zapomnienia,
Przy dźwiękach liry uprawiajcie pola,
Sztuka niech wieczny pokój opromienia.
Tylko do Boga zanoś ńe pacierze,
Wieńcem mdości okolcie swe Skronie...
Ludy! zawrzyjcie święte przymierze
I podajcie sobie dłonie.
Te były słowa cichego anioła,
I król niejeden zadrżał z przerażenia.
Ludy! jest naród wśród wasizego kola,
Co przez stuletnie szarpany cierpienia;
Za waszą wolność dał s'e b 'e w ofierze —
Czyliż ma skonać w7 cierniowej koronie?
Ludy! zawrzyjcie święte przymierze
I podajcie mu swe dłonie.
Spolszczył 51. Rodo&
*)

Czytaj: Bcranie-

Ścisk, pisk, tumult, pamośó niezdror
stłoczonych ciał, cuchnąca eutouacja żądz.
Pomimo nakazu ograniczania ilości baj
żów olbrzymie skrzycie i kufry wędrują z w<
ków tragarzy do wagonów.
P anna Muta rzuca Zamulski emu pow!
czyste spojrzenia i w braku włosów oblizt
łody żkę róży.
Mamcia z ożywieniem rozmawia z San:
kim, tatko biega zziajany tu i tam, par trakt
jąc z konduktorami i tragarzami.

— I Sanocki i Zamulski, — powtarza
Mamcia machinalnie.—No, ale musisz dostać
pozwolenie na wywóz moioh klejnotów, bo po
dobno robią trudności.

Tylko ciocia B onda i b ab d a, oczekuj
pociągu, stoją spokojnie i godnie, jak di
czarne pomniki lepszej przeszłości.
Sygnał. Publiczność szturmem zdobyn
pociąg.
1 ji
i

— Dostanę, dostanę! — mówi tatko, po
cierając łysinę, alo a propos Zamulskiego,
deklarował mi gię wczoraj przy karłach o rękę
Muty.
i
j
,
— No i oo? podchwytuje żywo mamcia.

I ciągle przybywają nowd.
Pociąg zdaje się by ć żelaznym smolne
połykającym ludzi i k h m anatld; zamykai
drzwiczek wagonowych robi wrażeni© pot w
nego m laskania ozorem.

— Powiedziałem, żo pogadamy w drodze
do Krakowa. Nie chcę przecież woli mojej cór
ki krępować, mówi tatko chytrze i z ukosa
spogląda na Mutę.

Jeszcze jedno mlaśnięcie, gwizdek i
ciąg rusza.
'i
j

Trzeba budować szańce dalej.

A Muta wyciąga z koafiury długi, długi
włos, ogląda go pod światło i w milczeniu >bliizuje.

Na dworcu kolejowym Dante czułby się,
jak u siebie w piekle.

j

A tragarz w 6ineJ połatanej bluzie ode
spocone skronie i powiada:

,

— A, psiakrew 1 odjechało znów troc
tego burżujstwa, będzie zaraz v;e Warszaw
więcej czystego powietrza!...
I splunął.

Kr. 225
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RoSsotrafczy llom itef
Olsrony W arszaw y

Celem przyjścia z pomocą doraźną żołnie
rzowi, walczącemu n a ironcie, powstała pod
protektoratem m arszałka sejmu instytucja pod
nazwą „Pomoc sejmu żołnierzowi w polu“. In
stytucję tę tworzą członkowie sejm u ustawo
dawczego, oraz urzędnicy. (PAT.).
*
**

po d aje do w iadom ości, że zapis ochotników

Każdy z zapisanych do Rob. Kom. Obr.

do oddziałów obro n y W arszaw y odbyw a się

Warszawy ma następnego dnia zgłosić się

codziennie w godzinach

do Centralnego Biura (Jerozolim ska

od 9-ej runo do 8-ej wieczór
w następujących biurach

werbunkowych:

Chłodna 41 (dzielnica P. P. S.)
Solec 68

„

Grójecka 45

„

*

sprawy osobiste, jak to rodzinne, finansowe
i t. p., muszą być uprzednio załatwione.
Jest bardzo pożądane, by zgłaszający
się ochotnicy zabierali z sobą jedną zmia
nę bielizny, ręcznik, mydło, m iskę, manier

m

Kępna 15 (P raga)

56),

skąd wyruszy do obozu ćwiczeń. W szelkie

„

kę, nóż, łyżkę i widelec.

Oboźna 4 — (Uniwersytet Ludowy)
Bagatela 12a — (G ospoda robotnicza)
Chłodna 34 (Gospoda robotnicza)
Grochowska 35 — (Praga— labryka)

Towarzysze! Zapisujcie
niech wróg spotka
piersi

się

licznie i

się z żywym

robotniczych, o który

murom

rozbiją

się

wojska Brusiilowa.

W arecka 7 — (Centralny Wydz. WojDo broni! Za Niepodległość!

ikow y)
Al. Jerozolim ska 56 — (Centr. Biuro

ROB. KOM. OBR. WARSZAWY.

Rob. Kom. Obr. W arszawy).

MM M’lfilGl?

Im irszaif.

Sprawozdanie z działalności.
Na posiedzeniu w dniu dzisiejszym na
zastępcę przewodniczącego R. K. O. W. wyorano tow. Pużaka Kazimierza.
Z powodu ustąpiem a tow. Gromadzkiego
z kierownictwa Wydziału Opieki nad żołnie
rzem, zaproponowano objęcie tego stanowiska
tow. Czarkowskiemu Leonowi.
Polecono Wydziałowi Finansowemu rozto
czyć opiekę nad sekcjami fitnansowemd innych
wydziałów.
,
Wydział Opieki nad żołnierzem i ochotni
kiem przy Robotniczym Komitacie Obrany
Warszawy znajduj© się przy uL Jasnej, róg
Sienkiewicza w gmachu kina „Polonja“. Go
dziny urzędowania: 9 — 1 pp. i 5 — 7 wiecz.
Wydział opieki nad żołnierzem i ochotni
kiem, oraz ich rodzinami, wzywa do składa
nia ofiar osoby pryw atne i organizacje społecz
ne. Robotnicy! Niech pieniądze robotnicze idą
tylko na korzyść robotniczej instytucji. Zbie
rajcie składki i składajcie je do administracji
„Robotnika" do inaczej dyspozycji.
Zw. Polak. Mł. Soej. przystąpił do Kom.
Op. nad Rob. Żołn. i jego rodziną. Przytem Z.
P. M. S. zorganizował własne biuro zaciągowe
i wszystkie swoje członkinie do pracy postano
wił skierowywać.
— Biuro Werbunkowe Wydz. Op. nad rob.żołnierzem i jego rodziną, przy Z. P. M. S. mie
ści się w sekreiarjacie Związku (Al. Jerozo
limskie 56).
,
Posiedzenie Wydziału Propagandy (Al.
Jerozolimska 56) odbędzie się w’e wtorek o
godz. 5 p. p. Wszyscy przewodniczący sekcji
i tow. agitatorzy proszeni są o przybycie.
Wydział Propagandy prrv3i tow. Moczul
skiego, Bojanowskicgo i Amarowicza i zgło
szenie się dziś dn. 17 b. m. do Sekratarjatu
Wydziału w sprawio kontroli eaciągu.
POKWITOWANIA.

Na wiecu niedzielnym w teatrze Powszech
nym, Leszno, róg Żelaznej, zebrała tow. Kliroowa na Rob. Kom. Obr. W a m . mk. 684
fen. 50.
Złożono na R. K, 0. W. D-rowa Józefowa
Łuczyńska 56 rubli srebrem , 84 Mk. 50 fon.
srebrem 1 cub. 72 kop. miedzianych, | kor. 20
hal. austrjaokieh.
Dom handl. Szymon Goldberg
12 noży, 2 noże duże i 1 szerpak.

Za W olność! Za Socjalizm!

24 łyżek,

Tow. J. Żurawski zegarek złoty męski
wartości 10.000 — dla żołnierzy i oficerów 1-go
pułku Obrony Warszawy.
Od tow. Wichrowskłego a Nowego Brudna
Mk. 100, od Nimkl Frenkel Mk. 5, od Małżon
ków Żurawskich Mk. 2.000, od p. Maurycego
Ciechanowa Mk- l.OCO.
,
Związek Robotników Ziemnych pracują
cych przy okopach 2 % od zarobku Mk. 6000.
Tow. R. mydło, 2 paczki berbat 3\ 2 ręczniki,
kubek, łyżkę, łyżeczkę, 2 noże i 2 widelce.

[29 S. S. S. \t\ d n u it o l n?Si
Dowiadujemy się o dziwnych zaiste rze
czach..Oto na dworcu Kaliskim zgłosiło się 15
robotników gazowni miejskiej w celu niesienia
pomocy rannym żołnierzom, przybywającym
tamże.

Kandydatów przyjęto, i owszem. Ale ja
kież było ich zdumienie i zgorszenie, gdy w rę
czono im legitymacje członkowskie z S. S. S.
Robotnicy zgłosili się do służby dla ojczy
zny, w poczuciu swych obowiązków obywatel
skich, a tu nastawiła na nich swe sieci zdradli
we organizacja łamistrajków.
Na skargę zwróconą pod adresem urzędu
jącego n a dworcu kaliskim dr. Rosolowskiego
otrzymali odpowiedź, że całą sprawą zajmuje
się niejaki Kamiński, który w opisany sposób
werbuje człoków do Ś. S. S.
Zapytujemy rząd, jakim prawem instytucja
łamistrajkowa, pryw atne przedsiębiorstwo re 
akcjonistów burżuazyjno - mieszczańskich, sa
mowolnie zaciąga do swych szeregów ludzi,
którzy nie chcą mieć z nią nic wspólnego? Czy
S. S. S. otrzymała monopol na prowadzenie
prac sanitarnych, Oczekujemy wyjaśnienia-

Cen) wciąż wzrastają.
Hjeny wylazły z nor. Na żer.
Hjeny paskarskie, choć w ludzkiej skórze,
0 zwierzęcej jednak duszy, o dzikich instyn
ktach.
U bram stolicy wróg. Kanonadę arm at sły
chać w mieście. Przy dźwięku właśnie strza
łów armatnich, broniących stolicy przed wej
ściem wroga, spekulanci hurtownicy i detaliści,
właściciele sklepów kolonjalnych i aptek, pie
karze i rzeźnicy, przekupnie warzyw i ci, co
ziemniaki sprzedają — słowem wszyscy sprze
dający — rozpoczęli orgję podwyższania cen.
Skoro żołnierz - dezerter skazywany jest
na śmierć, skoro ten, co rozsiewa panikę rów
nież karze śmierci ulega, to na co zasługuje
spekulant, wogóle każdy, oo obecnie podwyż
sza ceny albo chowa towary?
Każda taka hjena w ludzkiej, a właściwie
w paskarskiej skórze, pozbawiając ludność w
chwilach przełomowych żywności, wzbudza pa
nikę, osłabia nasze siły, osłabia nasz front we
wnętrzny, osłabia naszą energię, godzi w życie
rodzin żołnierzy, walczących n a froncie za Oj
czyznę, żołnierzy, którzy za tę ojczyznę dają
swą krew, swe tycie.
Każdy paskarz, każdy podwyższający ceny
1 chowający towary, zasługuje na śmierć.
Cd czynników, do których kompetencji na
leży obrona stolicy, żądamy zastosowania jaknajostrzejszych środków n a sprzedawców, pod
wyższających ceny i chowających towary.
Opróżnić składy i zakamarki z pochowa
nych na pasek towarów, artykułów żywnościo
wych i najpierwszej potrzeby dla ludności.
Ustalić ceny. Za przekroczenie ich sądy
doraźne.
To są nakazy chwili, w której o byt Ojczy
zny chodzi.
Wł. W.

1
Z kancelarjd
ssmowej komunikują, ie
marszałek sejmu
Trompczyński udał się w
niedzielę, 15 b. m. na front 15-ej dywizji po
znańskiej, gdzie odwiedził 29-ty pułk piecho
ty t rozdzielił podarunki między żołn'erzy.
(PAT.).
*
W yrokiem sądu potowego doraźnego 14
dyw. piechoty wielkopolskiej z 13. 8. 1920 rw W arszawie zostali skazani na karę śmierci
przez rozstrzelanie za zbrodnię dezercji: 1)
Stanisław Ułasiuk, szer. 3 komp. 22 p. p. 2)
Józef Plicki, szer. 3 komp. 22 p. p.
Wyrok wykonano dnia 13 sierpnia 1920 r.

Dowództwo okręgu generalnego poznań
skiego kom unikuje: Wyrokiem sądu doraźne
go przy sądzie wojskowym okręgu generalne
go poznańskiego dn. 14 b. m. zasądzeni zosta
li: 1) Erich Bock z B ralina za upraw ianie
szpiegostwa n a rzecz Niemiec, przyjmowanie
szpiegów niemieckich u siebie i udzielanie im
pomocy, oraz nam aw ianie innych osób do
szpiegostwa na karę śmierci przez rozstrzela
nie. 2) Szeregowiec Jerzy Geppert z kompanji sztabowej D. O. G. za zbrodnię zdrady wo
jennej, której się dopuścił przez zabieranie z
ekspedycji D. O. G. ściśle poufnych i tajnych
pism, i za przesyłanie k-h szpiegowi niemiec
kiemu Bockowi z Bralina — na wydalenie z
wojska, utratę obywatelskich praw honoro
wych i k arę śmierci przez rozstrzelanie. Oby
dwa wyroki wykonano dnia 15 sierpnia b. r.
0 godzinie 7 rano. (PAT.).

kmu

ciosu. Zdaje się, jakoby MiUerand i Lloyd George(pierwszy wierny polityce Clemenceau, *
drugi polityce Churchilla), sami wybrali chwi
lę i miejsce dla niezwykłej klęski.
Upadek Warszawy, będący kwestją go
dzin (ii), przygotowuje pokój w Mińsku. Ko
misarze Indowi obiecali uszanować niepodle
głość Polski w jej granicach etnograficznych,
ale nie zobowiązali się utrzymać u w ładaj ka
sty feodalnej kleru rzymskiego, ujarzmiającego
masy polskie".

Popisy posła Dąbala.
Poseł Tomasz Dąbal nie należy w Sejmie
do żadnego z klubów, lecz kroczy luzem, two
rząc wespół z ks. Okoniem „stronnictwo" rady
kalno - chłopskie. O ile ks. Okoń wystąpie
niami swerni dawał dowody usilnej pracy po
selskiej i istotnie przy każdej sposobności star
wal w obroni© nędzarzy ditopskkh, o tyle dru
ga połowa stronnictwa — pos. Dąbal — rzad
ko kiedy dawał o sobie znak życia. Tak trwalo do dnia 24-go lipca, kiedy odbyto się ostat
nie posiedzenie Sejmu, na którem złażono oświadczenie stronmetw politycznych wobec no
woutworzonego rządu koalicyjnego.
Pos. Dąoal wymedytował, ie nadeszła
chwila, w której można wypłynąć na azersze
wedy polityki bieżącej i że nazwiako Dąbala
może nabrać rozgłosu europejskiego. Zdobył
się tedy na oświadczenie, w którem bardzo ostro n ap;ętnow-ał dotychczasową politykę rzą
du polskiego, odmówił zaufania nowemu rzą
dowi i zażądał utworzenia rządu robotni czowłościańskiego, który jedynie dać może rękoj
mię skutecznej obrany kraju ł gruntownych
przeobrażeń społecznych.
Oświadczenie to niewiele różniło saę oo do
treści od oświadczenia klubu P. P. S., zdradza
ło jeno zupełną nieodpowiedzialność polityazną autora, na którą może sobie spokojnie po
zwolić p. Dąbal, ale nie P. P. S.
Ośwadczene p. Dąbala nie zwróciłoby ni
czyjej uwagi, gdyby p. marszałkowi Sejmu nie
była przyszła do głowy choć skreślenia „niebez
piecznego" rzekomo ustępu ze stenogramu sej
mowego i gdyby p. Dąbalowi nie przyświecał,
jak już wspomnieliśmy, zamiar zdobycia sławy.
Przez to, że mówki jego nie podarło w pr»sle, 1 te ją skrócono w stenogramie, p. Dąbal
zrozumiał, że wygłosił coś niezwykle epokowe
go, czego w żaden sposób nie wolno zataić
przed ludzkością. I oto mowa ta ukazuje się
w brzmieniu do downem najpierw w polskim
tygodniku komunistycznym „Świt" w Wiedniu,
następnie w komunistycznej „Rot© Fahne“
wiedeńskiej, później w komunistycznej „Kore
spondencji polskiej" (po niemiecku i po Iranciu-ku) w tymże Wiedniu. A z trzy pisma w jednem mieś-ie przedrukowały genjalne prze
mówienie sławnego już pos. Dąbala. A ie
zdobył już sławę, świadczą hymorystyczne ko
mentarze tejże prasy wiedeńskiej o mowie p.
Dąbala, a przedewszystkiem groteskowy, aż do
bezmyślności artykuł wspomnianej
„Rote
Fahne", w którem p. Dąbala nazwano pol
skim... Liebknechtem. Już to komuniści nie
grzeszą skromnością, gdy idzie o oczernianie
Polski i o popieranie prób wcielania jej do
esdecko - sowieckiej Rosji.
P. Dąbal został więc przez noc Liebknech
tem. Winszujemy mu szczerze pięknej karjery. Chcielibyśmy jednak, aby zdobywszy sła
wę zachował nieco bezstronności dla swych b.
kolegów sejmowych z klubu P. P. S.
Pan Dąbal bowiem pasując się na Llebknechta, oskarża także towarzyszy naszych, że
w Sejmie podczas jego przemówienia przery
wali mu, rzucali nań przekleństwa i omal nie
pobili go. Jest to nieprawda. Mówić zaś nie
prawdę uchodziłby może Dąbalowi, lecz n ie
przystoi Liebknechtowi.
Następnie p. Dąbal - Liebknecht twierdei,
ie nadesłał na ręce tow. Perlą list polecony a
protestem przeciwko wykreśleniu ustępu ze
swego przemówienia przez p. marszałka i ie
listu tego „Robotnik" nie chciał umieści A
Otóż listu poleconego ani tow. Peri,
Redakcja nasza nie otrzymała. Otrzymaliśmy
nntoniast list, wręczony nam osobiście prze* p.
Dąbala, pisany ołówkiem i zawierający mnó
stwo błędów językowych. W lici© tym p. Dąbal pros’! o ogłoszenie w piśm ie naszym ustępu skreślonego przez p. marszałka.
Nie umieściliśmy tego listu, ponieważ za
wiera nieznaczny ustęp mowy pana Dąbcla ,mało wartościowy i niezrozumiały w oderwaniu od reszty przemówienia. Podaliśmy
natomiast wzmiankę o nadesłanym nam liście
f proteście przeciwko postępowaniu p. marszał
ka, które uważamy za bezprawne i zbyteczne.

Pk
wolski.

Niebeenpieczeństwo, w jakiem m ak-da
się Polska, zwróciło na nią oczy całego świata.
Teraz dopiero dowiedziano się właściwie o jej
istnieniu i o roli, jaką ona odegrać może wr
chwili obecnej. Prasa zagraniczna przepełnio
na jest artykułami o Polsce, o jej położeniu wewnętrznem, o położeniu na froncie, o nastroju
w armji i u ludności i t. p.
Trudno przytoczyć choćby pobieżnie część
głosów prasy zagranicznej. Możemy tylko krót
ko informować o niektórych jej opinjach.
Z góiy zaznaczyć trzeba, że opinja zagra
nicy podzielana jest na trzy odłamy. Jeden z
lich jes; be/względnie wrogi Polsce, nie ukry
wa swego zadowolenia z jej porażek i cieszy się
już na myśl, że może zniknąć z karty Europy.
Do tego odłamu należy prasa komunistyczna
wszystkich krajów, prasa niemiecka (prawie
wszystkich odcieni), prasa czeska, prasa lewioowo-socjalistyozaa, sprzyjająca bolszewikom,
wierząca ślepo w ich rewolucyjność i w ich „wy
zwoleńcze" hasła. Do tej grupy należy też pra
sa skrajnie reakcyjna, monarchistyczna, która
„zwątpiła" w rolę Polski, jako przedmurza „cy
wilizacji" na W srln dzie i której zaczyna już
bardz:ej imponować kozactwo moskiewskie,
zwłaszca, gdy na czele armji sowieckiej kroczą
generałowie carscy, a w bl ższej lub dalszej
perspektywie uśnreeha się możliwość odrodze
nia wszechreakcji europejskiej, której zadatka
mi są Węgry, junkry m oskie, Wrangel no i
„głowari" czerwonej armji.
Drugi odłam opinji i prasy, niezibyt liczny,
jest przyjazny Polsce, chciałby ją przeciwstawić
jako „barjerę", zarówno Rosji bolszewickiej,
jak też Niemcom, niezadowolony jest z dwu
znacznej polityki Lloyd George‘a. Odłam ten
najwięcej liczy zwolenników we Francji, mniej
znacznie w Anglji i Ameryce.
Wreszcie trzeci odłam, z którym najwięcej
liczyć się należy, stoi na gruncie traktatu wer
salskiego, chce utrzymania Polski w granicach
etnograficznych, występuje wrogo przeciwko
chęciom Polski rozszerzenia się poza granice
etnograficzne, ale też przeciwko najazdowi Ro
sji bolszewickiej na ziemie polskie. Kierunek
ten, nie żywiący względem Polski ani sympatji,
ani też niechęci i dążący do pokoju europej
skiego ma najwięcej szans opanowania opinji
Zachodu i jest wyrazem poględów sfer robot
niczych (nie komunistycznych), socjalistycznych
1 radykalnych
A teraz kilka prób ?. prasy zagranicznej.
„Twnps“ w numerze % d. 11 b. m. podaje
wrażenia i Warszawy nowego swego korespondenta, p. Mazióre. Korespondencja ta wypadła
niezbyt przychylnie dla Polski. Autor stwier
dza uderzający kontrast między spokojuem, wesołem życiem stolicy, a niebezpieczeństwem,
zagrażającym krajowi, między eleganckimi
mundurami oficerów, a bosymi często żołnie
rzami. Nasuwają mu się wspomnienia z 1914 r.
z początku wojny we Francji, zdaje mu się, ja
koby Polska przeżywała obecnie chwile, prze
żyte 6 lat temu we Francji. Drażnią go białe
sukienki pań warszawskich, przepełnienie ka
wiarń, parki sielankowe, spacerujące po ulicath W arsza\__
W angielskim „The Star“ przyjaźnie dla
Polski usposobiony Rothay Reynolds, b. kores
pondent „Daily News", stwierdza, że sejm pol
aki jest bardziej demokratyczny, aniżeli parla
ment angielski. Przytoczą skład sejmu, prze
wagę posłów chłopskich, wspomina o uchwale
reformy rolnej i upaństwowieniu lasów (tę ostatmą reformę porównywa do unarodowienia
kopalń w Anglji) i kończy swą korespondencję
uwagą, ie sejm nasz więcej zasługuje na nazwę
parlam entu pracowników, aniżeli sowiet w Mo
skwie.
Dochodzi nas wiadom ość, że zmarł w szpi
Pan Paul Louis z „Humanhe", który od
talu wolskim znakomity i zasłużony uezonję
chwili zmiany losu na froncie polsko-rosyjskim
Ignacy Radliński. Artykuł poświęcany Jego
znęca się nad Polską w każdym ze swych ar szlachetnemu żywotowi i Jego zasługom nau
tykułów, pisze w numerze z dnia 10 sierpnia.
kowym podamy jutro.
j
„Armja raerwona i dyplomacja czerwona są
Dziś, dzieląc się z czytelnikami tą smutną
jednakowo zwycięskie. Poprzez imperjalizm
wiadomością, komunikujemy, że pogrzeb wyj
polski, francusko-angielski imperjalizm doznał dzie dziś w południe ze szpit&la wolskiego.
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Gdańsk, 16 sierpnia.
(P. A. T.). Dzisiejsze pisma donoęzą z Ko
penhagi: Wedle dziennika ,,Izwiestja“ rząd
sowietów stosuje bezwzględny tero r wobec
wszystkich polskich właścicieli ziemskich, jako
też wobec Polaków, któ-rzy brali udział w
walkach przeciw Rosji sowieckiej. Dalej za
rządził rząd sowiecki konfiskatę wszystkich
produktów rolnych oraz broni, znajdującej się
w posiadaniu ludności polskiej. We wszystkich
miastach i miasteczkach polskich zakwatero
wano wolska czerwone dla utrzymania po
rządku.

łwi^Si K iM 'ti. S to rn JpO iltltijth
u l. W o ls k a 4 4 - t e ! . 7 7 -5 0 , 77 -5 3 i 0 2 - J7.

Adres telegr.: „Warszawa-Spółdzielca".

Warszawa, 16 sierpnia.
W szy stk ie S to w arzy szen ia, k tó re i
(P. A. T
Komunikat Sztabu Generalne
go W. P. z dnia 16 sierpnia 1920 r.
ja k ie g o k o lw ie k p o w odu nie m ogą sk o m u 
Front północny;
nikow ać się z C e n tralą w W arszaw ie, po
Zapoczątkowana przez generała Sikorw inny zw racać się o lu s tra c ję oraz z z a 
sk ;ego kontrakcja naszej armji północnej, po
potrzebow aniem n a to w ary do O ddziału
mimo nader trudnych warunków, rozwija się i
Z. R. S. S. w Łodzi, u l. W ólczańska 77.
w dalszym ciągu nader pomyślnie.
Nie bacząc na ciężkie straty i zacięty opór
K o m ite t N a czeln y .
przeciwnika, który przeciwstawił naszym silom
w tym rejonie a£ 10 dywizji, oddziały armji pół
nocnej na całej lmji posuwają się naprzód. Dnia
zmierzającym do rozwiązania pokojowego. Nie
Wiedeń, 18 sierpjuia.
16 b. m. odzyskano po ciężkich walkach Cie
(P. A. T.). „Neue Freie Presse" zamiesz możemy jednak współdziałać w rozszerzeniu
chanów. Nieprzyjaciel w poszczególnych punk cza następującą informację z dnia 15 b. m.t rokowań pokojwych aż do rozmiarów konfe
rencji pokojowej, która prawdopodobnie wy
tach rozpoczął już gorączkowy odwrót. Lotnicy Wczoraj około godz. JO-ej weszły do Działdo
wa (Soldau) wojska rosyjskie. Zastępca b u r dałaby dw a rezultaty: uznanie rządu bolsze
nasi, których współdziałanie daje świetne re 
mistrza, Niemiec, otrzymał od komisarza so wickiego 1 rozkawałkowanie Rosji.
zultaty, ostrzeliwują cofające się kolumny wieckiego rozkaz, aby objął samorząd miasta
Nie wątpimy, że odnowiona, wolna ł zje
przeciwnika, potęgując w nich popłoch. Liczba i utworzył komitet obywatelski z warunkiem , dnoczona Rosja odegra znowu rolę kierującą
że do tego komitetu nie może należeć żaden na świacie. Wszystkie żywotne zagadnienia
j-eńców znaczna.
rosyjskie, szczególnie te, które dotyczą
Rezultaty te dają się już odczuwać nader Polak. Burmistrz m iasta wyraził radość z
powodu uwolnienia miasta z pod nieznośne zwierzchnictwa nad dawuemi obszarami rosyjdodatnio w arm ji naszej, broniącej stolicy,
go teroru ostatnich miesięcy. W odpowiedzi akiemi, powinny być na razie, o ile to jest
gdyż nacisk od północy w kierunku na Zegrze komisarz sowiecki, podnosząc rękę. jak do możliwe, nierozstrzygnięte. Z tego powodu
i Dembe osłab bardzo znacznie.
przysięgi, oświadczył: Przyrzekam, że nie o- rząd Stanów Zjednoczonych odmówił uznania
Gwałtowne walki natomiast miały m iej puścimy tego niemieckiego kraju, dopóki nie niezawisłości państw bałtyckich. Stany Zje
dnoczone również nie zgodziły się na decyzję
sce w ciągu całego dnia 15 i 16-go w rejonie będzie on Znowu Niemcom zwrócony.
Rady Najwyższej w Paryżu co do uznania n ie 
Radzymina, oraz na odcinku południowym
zawisłości tak zw. republiki gruzińskiej i Azerbeidżanu.
przyczółka, bronionym przez dzielne wojska
Londyn, 16 sierpnia.
W dalszym ciągu nota wyraża nadzieję,
poznańskie. Oddziały nasze, prowadzone pod
(P. A. T.). (Havas). „Tim es“ podaje wia że Rosja znajdzie sposób i drogę, aby okazać
Radzyminem osobiście przez generałów Rząd- domość, jakoby Radek-Sobelson miał być wy
swoją wolę i c®le. Streszczając stanowisko
kowskiego i Żeligowskiego, oraz pułkownika znaczony na przewodniczącego sowieckiej de St. Zjednoczonych, nota powiada: rząd Sta
Burharda, parokrotnie przechodziły do walki legacji rozejmowej, która udała się do Mińska. nów Zjednoczonych przyjąłby z zadowoleniem
Wiedeń, 16 sierpnia.
do wiadomości oświadczenie państw sprzy
wręcz, paraliżując całkowicie ataki nieprzyja
(P. A. T.). „Telegraphen Compagnie“ do mierzonych i zaprzyjaźnionych, któreby gwa
ciela. W rezultacie nietylko że zdołano utrzy nosi z Kopenhagi: Trocki przybył do Mińska
mać w caolści nakazaną linję obronną, lecz w i będzie prowadzić rokowania pokojowe, któ rantowały poszanowanie nietylko terytorjów,
ale i prawdziwych granic Rosji, ściśle biorąc,
poszczególnych punktach samorzutnie posu re mają się rozpocząć w poniedziałek.
granice te powinny obejmować całą daw ną
nięto się nawet naprzód. Zdobyto znaczniejszą
Rosję z wyjątkiem Finlandji, Polski i tych ob
szarów, które stanowią część państw a arm eń
liczbę jeńców i ujęto dowódcę brygady oraz ko
Wiedeń, 16 sierpnia.
skiego. Powinno być uchwalone, że przekro
m isarza bolszewickiego. Ze szczególnem uzna
(P. A. T.). Biuro Karesp. donosi z Kopen czenie w ten sposób wytyczonej linji granicz
niem należy podkreślić bohaterską śmierć ks. hagi: Jak podaje „Daily News", Kamienie w
nej przez Polskę lub przez inne państwo nie
kapelana Ignacego Skorupki z 8-ej dywizji pie telegraficznie zawiadomił swój rząd, ie jest będzie dozwolone. Tylko w ten sposób można
choty, który w stule i z krzyżem w ręku przo bezwarunkowo koniecznem, aby rząd sowietów będzie wytrącić rządowi bolszewickiemu fał
trzymał się bardzo ściśle ogłoszonych warun szywy, ale skuteczny apel do nacjonalizmu ro
dował atakującym oddziałom.
ków
pokojowych
syjskiego.
Front środkowy;
Nota kończy się słowami: gdy naród ro
W dniu 16-ym arm je frontu środkowego
syjski będzie zabezpieczony przed niebezpie
rozpoczęły kontrofensywę w większym stylu
Kómgswusterhausen, 15 sierpnia.
czeństwem inwazji i jakiegokolwiek pogwał
pod bezpośredniem kierownictwem Naczelnego
(P. A. T.). (Kadjo). Donoszą z Berlina: w cenia jego obszarów, wystąpi wówczas napeWodza. Po gwałtownym marszu ponad 40 Raciborzu Związek pracowników kolejowych wno przeciwko filozofji społecznej, która
kim. z linji Wieprza już w południe oddziały zatrzyma! rano transport oddziałów francu przynosi ujmę jego honorowi i przeciwko teoskich. Pooząg przesunięto na tor boczny i od rji, która go gnębi. Podane wyżej linje wy
14-ej dywizji osiągnęły Garwolin, osaczając w dano pod straż robotników związku. Zatrzyma
tyczne mogą liczyć na poparcie Stanów Zje
ten sposób nieprzyjaciela, który pod Maciejo no również pociągi transportowe, idące ze sta dnoczonych.
wicami próbował przeprawić się przez Wisłę. cji Tworków i Annaberg. Pracownicy żądają,
aby w czasie wojny rosyjsko-polskiej nie odby
Zdobycz już dotychczas znaczna.
Waszyngton, 15 sierpnia.
Prawe skrzydło 4 ej armji, przełamując o- wały się żadne przesunięcia wojsk koalicyj
nych, pozostających n a Górnym Śląsku.
(P. A. T.). (Havas). W odpowiedzi na
pór nieprzyjaciela pod Kockiem, zdobyło jedno
zapytania dziennikarzy oo do uznania rządu
działo, 14 karabinów maszynowych i około 200
gen. Wrangla, sekretarz stanu oświadczył, ie
jeńców. Armje postępują w walkach azybko
florsea, 15 sierpnia.
uznanie to nie będzie w sprzeczności z nienaprzód.
(P. A. T.). (Radjo). Wczoraj odbyła się w dawnem oświadczeniem Stanów Zjednoczo
Londynie konferencja związków zawodowych i nych, o ile gen. Wramgeł będzie w możności
Front południowy;
partji pracy. Zebranie przyjęło z zadowoleniem stworzyć rzad stały i oparty na większości n a 
Celem wyrzucenia oddziałów nieprzyja
do wiadomości oświadczenie rządu rosyjskiego, rodu rosyjskiego.
cielskich, które pod Sokalem i między Kamion że chce on zachować pełną niepodległość Pol
ką Słrumiłowńką a Buskiem przeszły na lewy ski i przyjęło jednomyślnie rezolucję, potępia
brzeg Bugu, zarządzono kontrakcję.
jącą zamiar wystąpienia zbrojnego na lądzie
W iedeń, 16 sierpnia.
(P. A. T.). Biuro koresp. donosi z Paryża:
Na północ od Złoczowa, Zborowa i wzdłuż lub morzu przeciwko Rosji Sowieckiej. Mówcy
jednak zaznaczyli, że Konferencja, zajmując ta Odpowiedź Stanów Zjednoczonych, jaka b ę
Stry.py odparto lokalne ataki nieprzyjaciela.
kie stanowisko Bezy na to, że Rosja działa w dzie przysłana na notę francuską, stwierdzi
Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich.
dobrej wierze.
zgodę Stanów Zjednoczonych na zasady, wy
Sztab Generalny.
rażone w nocie francuskiej w spraw ie rosyj
skiej. Wiadomości, Jakie otrzymano w Paryżu
z Waszyngtonu, twierdzą jednak, te Stany
Zjednoczone oświadczą w tej odpowiedzi, i t
Lublin, 18 sierpnia.
Lyon,
15
sierpnia.
nie
mogoą uznać w chwili obecnej rządu
(■ P A. T.). „Ziemia Lubelska" wydała
(P. A- T.). (Radjo). Komisje międzyso Wrangla.
wieczorem nadzwyezajuy dodatek o klęsce bol
szewików pod Hrubieszowem, Dorohuskiem o- jusznicze opuszczają tereny plebiscytowe. Zo
raz na linji rzeki Wieprza. Próba siorsaw an'a stało ogłoszone, że komisja okręgu kwidzyń
Lyon, 15 sierpnia^
przez nieprzyjaciela linji Wieprza w rejonie skiego odjechała 13 sierpnia. Komisja olsztyń
(P- A. T.). (Radjo). Dyplomatyczne p e r
Górki
Ożarów, została ogniem artylerji i ska odjeżdża 16-go. W tym samym czasie od
karabinów maszynowych przez nas całkowicie będzie się oddanie władzy w ręce władz nie traktacje ciągnęły się przez całą sobotę na
udaremniona. Nieprzyjaciel wycofuje się na mieckich. Ta formalność jest stosunkowo ła przemian w Paryżu ł Londynie, mając na ce
wschód. Miejscowości Gródek i Kaznów zo twa do przeprowadzenia, gdyż w przeciwień lu porozum ienie się w kwestji polsko-rosyj
stały' zdobyte w brawurowym ataku przez od stwie do tego, co było uchwalone dla Górnego skiej. Nowem zdarzeniem jest, i e przynaj
działy grupy Kozera. Nieprzyjaciel został wy Śląska, komisje plebiscytowe na terytorjum mniej w Paryżu przedstawiciele Stanów Zje
party z owych miejscowości w zupełnym po Prus wschodnich odgrywały rolę czysto ad dnoczonych i Włoch brali udział w pertrakta
płochu. Oddziały generała Ra lacho wieża, po ministracyjną, która pozwalała na istnienie cjach. Paleotogue widywał się z Harrisonem ,
zostałe na tyłach nieprzyjaciela, rozwijają e- praw ie że całego systemu niem ieckiej admini charge d'affaires Stanów Zjednoczonych, am
nergiczną d ziałalność, paraliżując wszelką ak stracji.
basadorem włoskim, h rabią Bonin Lon garem
cję zaczepną nieprzyjaciela. Nad Bugiem bry
i ambasadorem angielskim, lordem Derby.
gada piechoty w dzielnym natarciu zajęła I)uWedług pism francuskich charakterystyka sy
rohów i Świerże. Dokonano wypadu na wschód
tuacji jest to, że cztery mocarstwa, których’
od rzeki Bugu do Lubomia- Na odcinku dywizji
przedstawiciele obradowali, rozdzieliły się na
ukraińskiej zajęto po ciężkiej walce CzernieWiedeń, 15 sierpnia.
dwa obozy, z Jednej strony Francja i Amejów. Następnie wyparto nieprzyjaciela z Pobo(P. A. T.). Biuro korespondencyjne dono rvka, które, jak wiadomo, podpisały wsnólną
iiowic i W olkow isin, D yw izja legionów po zażar si: na zapytanie rządu włoskiego, jakie stano deklarację w kwestji sowietów, których nie
tej walce odebrała Hrubieszów, zadając nie wisko zajmują Stany Zjednoczone w spruwie "bea uznawać, z drugiej zaś strony Anglia i
przyjacielowi wielkie straty w zabitych i ran polsko-rosyjskiej, rząd Stanów Zjednoczonych Włochy, które nie życzą sobie zrywać z bol
nych. Wzięto jeńców z 7-ej dywizji baszkir* odpowiedział obszerną notą, w której między szewikami. Jednak daie się zauważyć, że perekiej i z 25-ej brygady jazdy. Nasze straty innem-t zaznacza: rząd i naród St. Zjedn, ży traktacie w Paryżu i Londvnle odbywały etę
znikome. Powyższą wiadomość redakcja v^ie- czą sobie niezawisłości politycznej i nietykal urzy doskonaleni nastroju. Wzajemne przyjazmi Lubelskiej otrzymała od oddziału drugiego ności teryturjalnej Polski. St. Zjednoczone bę ne usposobienie obradujacvch pozwalało spo
sekcji polityczno - prasowej Dowództwa fron- dą dążyły do osiągnięcia tego celu wszelkiemi dziewać się, że bardzo prędko dojdzie do kom
środkami. Nie mamy nic przeciwko krokom, pletnego porozumienia.
itu południowo - wschodniego.
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Iloisca, 15 sierpnia.
(P. A. T.)'. (Radio). W przeciwieństwie do
.wczorajszych pogłosek, dochodzą dziś wiado
mości, że nie jest umówione spotkanie między
Milierandem a Lloyd Georgem. Prem jer an
gielski wyjechał nawet na krótki odpoczynek
na wieś. Gazety donoszą, że Francja nie proiponnje ani nie zamierza wysyłać pomocy
gen. y/ranglowi.

llasi Gesrp

aa

Hfwciasatk

Paryż, 16 sierpnia.
* (P. A. T.)\ (Havas). W edług doniesień z
Londynu, o ile sytuacja zagraniczna na to po
zwoli, Lloyd George uda się do Ldcerny w do.
18 b. m-, gdzie między innem i spotka się z Faysałem oraz z rozmaitemi delegacjami.

I ite s itt l l s l l w ledwie?
Paryż, 15 sierpnia.
(P. A. T.)'. (Havas). „Lo Temęps" donosi,
że rząd nie otrzymał dotychczas potwierdze
nia wiadomości, zawartej w depeszy, jaką otrzymał „New York H erald" z Londynu, a
w edług której r z ą l w los Id mianował jakoby
markiza dclla Torretta włoskim ambasadorem
w Moskwie.

Grćcj i SeiDasia w AiSiaflParyż, 15 sierpnia.
(P. A. T.). (Havas). Ja k donoszą z Rzymu,
prasa tamtejsza zamieszcza informacje o posu
waniu się wojsk greckich i serbskich na tarytorjum albańskiem. Serbowie zajęli podobno
Alassio i zdążają do Skutari, Grecy zaś wysa
dzili na ląd swe oddziały pod Chimara.

lalElj bikM l
Praga, 16 sierpnia.
(P. A. T.). Dzienniki donoszą, że technik
niemiecki nazwiskiem Gustaw Leuthner zdołał
skonstruować maszt, zaopatrzony kolczastemi
kulam i, przy pomocy którego użytkuje dla ce
lów praktycznych elektryczność z powietrza.
Maszty te sięgają 12-tu metrów wysokości, na
pięcie wynosi 300 do 1500 volt. Narazie za
stosował Leuthner uzyskaną elektryczność do
żarówek i aparatów alarmowych.

Zebrania dzielnicowe:
We wtorek dni. lTsierpnia b. r. o godz. 7
w. (Chłodna) 41) odbędzie się zebranie człon
ków dzielnicy Jerozolimskiej. Sprawy bardzo
ważne.
We wtorek dn. 17 b. m. o godz. 7 wiecz.
(Al. Jerozolimskie 53) odbędzie się zebranie
członków dzielnicy śródm iejskiej , sprawy b.
ważne.
We w torek dn. 17b. m. o godz. 7 w. (So
lec 68) odbędzie się zebranie członków Po
wiśla. Sprawy b. ważneWe środę dn. 18 b. m. o godz. 5 i pół w.
(Bagatela 12-a Gos,poda Robotnicza) odbędzie
się zebranie członków dzielnicy Mokotów.
Sprawy b. ważne.
We czwartek dn. 19 b. m. o godz. 7 w.
(Kępna 15) odbędaio się zebranie członków
dzielnicy Praskiej. Sprawy b. ważne.
We czwartek dn. 19 b. m. o godz. 6 w.
(Al. Jerozolimska 56) odbędzie się zebranie
członków P. P- S. — pracowników poczty, te
legrafu i telefonów. Sprawy b. ważne.
W sobotę dn. 21 b. m. o godz. 7 w. (Gró
jecka 45/36) odbędzie się zebranie członków
dzielni-cy Ochota. Sprawy b. ważnie.
W sobotę dn. 21 b. m- o godz. 5 p. p. (Bu
dowlana róg Białołęckiej) odbędzie się zebra
nie członków dzielnicy Bródno. Sprawy b.
ważne.

Lisii

aMi i .

Sz. Towarzyszu!
Pro-szę o ogłuszanie poniższych słów kilku:
Przyjeżdżam z Pomorza, gdzie bawiłem
przez tydzień i do-kąd pisma warszawskie
wcale nie, albo tylko rzadko dochodzą.
Znajomi a wracają się do mnie z zapyta
niami o wńadomośeaa-eh, które o m nie podała
„Rzeczpospolita", a za nią może inne pisma.
Ze zdumieniem dowiaduję się, jakobym m iał
wystąpić przeciwko nowemu pismu drukowa
nemu w drukarni „Ro-botnika", o którego po
jawieniu się nie miałem najmniejszego po
jęcia. Cala ta wiadomość o ile mnie dotyczy,
jest wyssana z palca.
Dalej obdarzyła mnie „Rzeczpospolita" urzędem propagandy polskiej w państwie niemieckiem. I o tym urzędzie, rzekomo mi po
wierzonym, ani ja, ani interpelowany pnzezemnie kompetentny urząd nic nie wie. W Niem
czech tego roku ani razu nie byłem, niczego
tam nie publikowałem, stosunków żadnych
tam nie -podtrzymuję.
Skąd więc te wiadomości? Albo ktoś po
kpiwa sobie z redakcji i podaje jej wiadomo
ści zmyślone, albo mają one służyć stałemu nie
pokojeniu opinji publicznej, która wiecznie
poruszana wiadomościami zmyślonemi, traci
wogóle możność orjentowania się i łatwiej za
nos daje się wodzić.
Herman Diamond.
Szanowny Towarzyszu Redaktorze!

IMmr t t i s z ? P. P. i
na

p.

1921.

Z końcem października ukaże się w iel
ki ilustrowany Kalendarz Robotniczy P. P.
S. na rok 1921. Na treść kalendarza zło
żą się: artykuły społeczno - polityczne i
popularno - naukowe, wspomnienia^ uczest
ników walk o niepodległość i socjalizm, no
w ele i w iersze, obfita kronika ruchu partyjnego, zawodowego, spółdzielczego i -nil*
turalno - oświatowego. Kalendarz Robot
niczy zawierać będzie dział humoryptyczno - satyryczny, oraz szereg ilustracji.
Redakcję Kalendarza Robotniczego,
objęli tow. tow. F. Perl i J. Sochacki.

Lyon, 16 sierpnia.
(P. A. Tj. (Radjo). Oficjalna inauguracjaigrzysk o lim pijskich w Antwerpji nastąpiła w
sobotę po południu przy świetnej pogodzie i
przy udziale licznych tłumów publiczności. Bel
gijski król osobiście ogłosił rozpoczęcie siódmej
olimpjady naszej ery. Rządy były reprezento
wane przez ambasadorów lub specjalnych wy
słanników.

Prosimy towarzyszy7 o nadsyłanie arty
kułów i wspom nień, zaś organizacje robot
nicze o dostarczenie redakcji Kalendarza
danych informacyjnych o swej działalności,
oraz fotografji, ilustrujących ważniejsze
wydarzenia w ruchu robotniczym.
Termin do nadsyłania wszelkich materjałów — 15 września.

Chlaśnięcia.

Rada Delegatów Fabryk Wojskowych. Posie
dzenie odbędzie się dziś o godz. 7-ej wlecz, w lo
kalu Rady, Jerozolimska 56.
(Z cyklu „W Botanice").
Baczność! Delegaci i mężowie zaufania wszyst
. Nie czas dzisiaj na sjesty... Zresztą niema po
kich
fabryk i warsztatów metalowych. W czwartek,
czetn
Tak bardzo ich odbywać... Jednak nałóg stary 19 b. m., o godz. 7 w. odbędzie się ogólne zebra
Znów mnie kiedyś zapędzi! między te chojary, nie w Zw. Metal., Leszno 53.
Prosimy o przybycie z książeczkami członkow

Chwila zadumy.

Buki, dęby, jesiony, co w 3lońcu uroczem
Sierpniowego południa nowemi mnie czary
Więżą, pijaka marzeń... Więc w zadumie
kroczę,
śród chwiejących się sennie w alei drzew cieni,
Wietrząc w powietrzu cierpki zapaszek jesieni...

skiemu

Sckretarjat Zw. Metal., Leszno 53, wzywa
wszystkich członków Zarządu na posiedzenie, ma
jące się odbyć dn. 18 b, m„ t. j. w środę o godz.
7 wiecz.
Z. P. M. S. Zarząd prosi kolegów-żokiierzy o
Jest chwila, co poprzedza w Polsce babio M o, przestanie dokładnych swych adresów do Wydz.
(Móżnaby ją od biedy nazwać babią wiosną), Opieki nad Rob.-Żołn. Kino „Polon ja", Jasna, róg

Gdy przyroda, choć jeszcze jest w zieleń bogatą,
Już jest jednak przeczuciem jesieni żałosną,
Gdy wszystko się okryje zżółkły oh liści szatą,
Które w babiego lata srebrnej przęczy posną,
(Niby, nie przymierzając, na jakim odczycie),
Śniąc tajem nie bajkowe przyszłych wiosen
życie!.,.
...A mnie się dusza w łaśnie sennie rozmiłośnia
Ku tym przejściom, odcieniom, co są, jak opalu
Tęczenie... I, ach, gdy bym się nie bał skandalu
Od „Roba", piałbym na cześć babi-ego przed. i ■. ’ ,
włośnia,
(O bzów, majowych liści przeczuciowym
żalu...)',
Bo mnie Muza Wierzyńskich tajnie rozzazdrośnia,
Bo mi żal, że tak mieszkam na Parnasie
„kątem",
Żem jest może Poezji śmiesznym mastedontem!...

...I tak- idę „marzenny" klown śród Epopei,
(Gdy Polsce są niezbędne serca, dusze silne),
Śród cieniów od gałęzi bajecznej rozchwiei,
Roniąc łzy nad opresją Ojczyzny — bezsilne!...
O czem Wam pisać jeszcze?... Goś mi się nie
klei...
Marzy dziś wyjątkowo są mi nieprzychylne,
Czkając, aż w spiż mocny stężeje ma dusza,
Aż w piersi mej zakiipi war... hymn Tyrteusza!...
Wacław Wolski.

Racz Szanowny Redaktorze pomieścić w swem
poczytnem piśmie poniższe sprostowanie, mające
na ceJu przywrócenie czci prezesowi Związku za-w.
prac. tramwajowych Polski.
„W dniu 2 sierpnia r. b. zamieszczona była w
Robotniku" wielce krzywdząca wzmianka o prezesie wa-rsz. oddziału Zw. zaw. prac. tramwajowych
Polski, Bo-gackim, wobec czego my, jako najbliżsi
jego towarzysze, scharakteryzowa-liśćmy jego dzia
łalność. Przedewszystkiem rozwinął szeroką agitację
za wykupywaniem pożyczki państwowej, która dala
rezultat wspaniały, gdyż tramwajarze dali z górą 5
miljonów mk. Następnie przeprowadził uchwalę obowiązującą tramwajarzy, iż dwa wolne dnie w
miesiącu oddają na rodziny tych, którzy poszli do
wojska z poboru i w-stąpili do armji na ochotnika.
Miesiąc temu dużo naszych towarzyszy tramwajarzy,
na skutek agitacji Bogackiego, wstąpiło do armji
ochotniczej i są już obecnie na froncie; blisko poto
wa pracowników powołana jest z ostatniego poboru,
wobec czego do armji robotniczej obrony Warsza
wy można było zwerbować niewielką liczbę ludzi i
to przy zatamowaniu ruchu normalnego. Główną
przyczyną niechętnego zapisywania się ochotników
do obrony Warszawy jest prowokacyjna działalność
S. S. S., która zamiast w krytycznej dla stolicy chwi
li werbować ochotników do obrony stolicy, werbuje
ich na tramwaje, do gazowni i do instytucji użytecz
ności publicznej, prowokując swoją działalnością
klasę robotniczą tramwajarzy.
Wobec powyższego, klasa pracująca musi mieś
zwrócone oczy na dwa fronty, jeden przeciwko bol
szewikom!, drugi dla obrony swego warsztatu pracy.
Im, to jest S. S. S„ przypisać należy, że reaultat osiągnięty w formowaniu armji ochotniczej obrony
Warszawy, nie jest tak dobry, jakim-by mógł być w
innych warunkach.
Następuje 9 podpisów.
(Redakcja „Robotnika", umieszczając list po
wyższy, zastrzega sobie gto* w tej sprawie).

Głosj Gzjtelnikiw;
Szanowny Panie Redaktorze!

Zdawaćby się mogło, iż chwila obecna naj
mniej się nadaje do szerzenia wszelkiego rodzaju
antagonizmów musowych. Dzieje się jednak inaczej.
W godzinach porannych kilka punktów na
chodnikach ulicy Marszałkowskiej staje się arena
mi walk między ludnością ckrześciadską i żydow
ską, a to dzięki nieudolnej interwencji władz czy
Sienkiewicza.
Straży Obywatelskiej.
Dziś mianowicie przed składem Spiessa (Mar
szałkowska nr. 153) skupiło się w celu nabycia aa127-25.
iiia r s z a fk o w B k a 142,
haryny kilkaset kobiet obu wyznań.
B ordynator ldin. szp. św. Łazarza. Chor. weZgrupowano je, nie wiem na jakiej zasadzie, w
ner.. sk-ory i inoezo-płciowo. Przyjm uje do 12 dwuch „ogonkach", do których wkrótce dołączył
rano i od 5 do 8 wiecz.
ó"3
się trzeci — męski. Oczywiście nie jest to ani de
mokratycznie, ani praktycznie, gdyż do utrzymania
porządku musiano użyć jednego pracownika składu,
(choroby dzieci powrócił. Przyjm uje 5—6.
jednego żandarma, oraz członka Str. Obyw. —
f i o i a S9. Telefon 64-76.
przytem ruch normalny musiał się z zatamowaniem
trotuaru, przenieść na jezdnię.
Porządek zaś zasadzał się na tem. że najprzód
Czasop!sma nadesłane.
jako najsilniejsza dostała się kolej męska do skła
„Przymierze", tygodnik poświęcony sprawom du, potym puszczano po jednej żydówce na 15 chrze
narodowości, wyzwolonych z niewoli naszych zabor ścijanek. Te pierwsze oczywiście niezadowolone,
ców, a dążący do wytworzenia pomiędzy temi naro zgrupowano się ciaśniej, hałaśliwie domagając się
dowościami łączności w celu wspólnego utrzymania uszanowania ich praw.
To znów dało niesłuszny powód do wystąpie
utrwalenia- bytu niepodległego. Pierwszy numer
zawiera poza wstępnym artykułem* wyjaśniającym nia młodzika z opaską Str. Obywatelskiej na ra
genezę, cele i zasady czasopisma, jeden artykuł pió mieniu, który nawiasem mówiąc sam sobie wyna
ra Łotysza, poświęcony omówieniu sytuacji politycz lazł służbę w tym miejscu jak to mówiŁ Chłopak
nej Łotwy, drugi artykuł Ukraińca z pod znaku Pe- ton w sposób niesłychanie grubijariski chwytał
łhiry, broniący przymierza polsko-ukraińskiego, tłoczące się żydówki, odrzucał je pięściami
trzeci wreszcie pióra Kubańca, opisujący dzieje wal i szturchał.
Otóż chciałbym wiedzieć: ^
ki kozackiej przeciw bokzewizunowi z jednej strony,
1. Z czyjego rozporządzenia ludność Warszawy,
centralistycznym tendencj-o-m Denikina z drugiej. W
dziale „Malerjaly do spraw wyzwolenia narodów", w obee potrzeb aprowizacyjmych segreguje się weI
zamieszczony został przekład traktatu pokojowego dług wyznali;
2. Czy każdy sklep ma prawo ustalać normę ?
pomiędzy Rosją sowiecką a Gruzją, mocno tę ostat
stosunek zaspa' ajania tych potrzeb, między ludno,
nią upokarzający,
ścią chrzęści ańskb i żydowską!
Tygodnik wart poparcia

B r. L eszssy ń sk i
Dr. F eliks Saciis

Nr. 22S.

„ I t O B O T N INK" w t o r e k , 17 sierpnia 1920 r.
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Cześć poległym bohaterom T
3. Czy Komenda Straży Obywatelskiej daje in
strukcje swym członkom, względem należytego
traktowania ludności i czy pozwala im szukać służ
by tam gdzie ją zechcą znaleźć (nawet policjant
tylko wtedy pełni swe obowiązki, gdy ma opaskę
służbową).
Następnie dowiadujemy się od rozgoryczonej
ludności, że takie „porządki" panują wogóle przed
każdą instytucją rozdzielczą miejską, czy nawet rzą
dową.
r
,
Jeżeli by nawet tak było to Rada Obrony Mia
sta natychmiast powinna podobny obywaj zmienić,
dając jedną, wapólną kolej dla cywilnych i tylko
w razie potrzeby drugą dla woj&kowycll, szanują*
tch, drogi obeonie, czas i siły.
. Łąc-.ę wyrtzy szacunku J. R.
Szanowny Towarzyszu Redaktor** I
Do biura w erbunkow ego Straży obywatelskiej
mieszczącego się przy uh Cieplej, zgłosił się p. A.
Besser (Miedziana 14), ofiarując tej instytucji
swój csas 1 pracę, Pan B, przedstawił wymagane
poręczenia i dowody, a le ni* ttwtal przyjęty do
Straży Ob. Motywów żadnych ni* przytoczono. Najp rawdopodobniejszym jest motyw, że p. Besser jest
w y z n an ia mojżeeaowego.
Należy zaznaczyć, ii p, Beaser cieszy eię najlep
szą opioją, pracując honorow e w k ilk u instytucjach
dobroczynnych. Nie jest tes p, B, W wieku poboro

BocSiniak: Jan
Cham ski H enryk
G łow iń sk i Bruno
P ajo h el Henryk
P ią tk o w s k i B r o n isła w
L ebeit Mbc h a ł
C iiróst Anion!
K udelski K acper
BoiymeK B on ifacy
Matyja S ta n is ła w
W alczak F r a n o is z e k
K oziik Sylwran
A lbrech t B o lesła w
K o k o ciń sk i M ie c z y sła w
P a li s z e w s k i £ u ;,e..ju sz
G łod ow ski Edward
Bonto Antoni
M adzycki J ó z e f
L itw iński J ó z e f
Zardocki Jan
M a lis z e w s k i S ta n isła w
S o b ie sk i S ta n is ła w
Brzes&i A le k s a n d e r
B u ó k o w sk i Z ygm unt
l lz ik ie w ic z F r a n c is z e k
Ł a c h e c k i Z d z is ła w
K ow a k o w sk i Antoni
Elart F e lik s
G órski MUchał
K ordow ski S t a n is ła w
K u c ie r z y ń s k i S ta n isła w
S u le k S t e f a n
W r ze sień S ta n is ła w
Z ió łk o w s k i J ó z e f
tofiórnowski W ładysław

IfittrovK I b lslw t 11 psllo siani*.

ś. f

p.

Ryszard Zapolski-Sotrnar
kapitan i d ow ód ca I baonu W ilsńakiego pułku s tr z e lc ó w p ie r w s z s j
d y w iz ji L iiew sito-fchałoriiskiej, la t 27(
I

i. f P

Józef juachovicz
p o d o h o rą ty W ileńskiego pułku s tr s e lc ó w p ie r w sz e j dyw izji L itew sko*
B iałorusk iej) la t 24,
polegli w walce pod. Radzym inem w dniu 14 b. m. i r obronie W arszaw y.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się da. 17 b. ta. o godz. 10 rano w koście
le garnizonow ym (ul. D ługa 15).
W yprowadzeni* zwłok nastąpi zoraa po nabożeństw ie z tegoż kościoła
na cm entarz powązkowski.

O ficerow ie i s z e r e g o w i
W ileń sk iego P ułku S t r z e l c ó w .

wym.

Endeckie praktyki do*}*ć drogo ju i nas koszto
wały i, kto jak kto, ale kiityibcja jak Straż obywa
telska Bie powinaa w takiej chwili, jak obecna, od
rzucać ofiarow aną pracę. Tembacdaiej, że dla g o to
wąsej młodzieży drzw i S traży Obyw, stoją otw orem ,
co n ie powinno mieć miejsca, gdyż od eifOukft Srr.
Ob., mającego wciąż styczność % puMlc&fiośścią, wy
m agań# są takt, um iarkow anie i spraw iedliw ość w
sądach, czego od 12-lctlliego ChtopćjJ Wymagać nie
m ożna.
W iem naw et, 54 do Straży Obywatelskiej zdo*
Ir.ly się już wcisnąć jednostki niepożądane. Do
św iadczenie, nabyte przy organizacji S tr. Obyw. w
latach 1914 i 19(5 powinno być W całej pełni przez
obecne tsy tw ik i kierow nicze W ykorzystane, by zno
wu n ie zaszła potrzeba pfztfiltrowaiafft cftsego skła
du stra ż y O byw atelskiej.
Ni* w yznanie, pochodzenie lub przynależność
partyjna, a jedynie uczciwość, solidarność, takt S
poczucie obywatelski© powinny być eaytMi.kami decydującethi p fiy kwftMkOWWiU do Straży Obywa
telskiej.
e
Rac* przyjąć Towarzyszu - R edaktorze s a p ó w

nteai* szacunku

Tow. fioman B.

Oskarżał Naczelnika Państwa o edradę i

Kronika.
W ezw anie n a ćwiczenia 2, B i 4 p. p. 0
Ochotnicze pułki 2, 3 i 4
Obrony W arszaw y (w szystkie kom pan je) ćwi
czą się na placu wyścigowym (w ejście od Poli
techniki) codziennie od godz. 17-ej (5 po poi.).

brony W arszaw y.

0 tej godzinie punktualnie ‘w inni #ię sta
wić wszyscy ochotnicy w prost h a placu wyści
gowymZnajom ym ochotnikom
m iejsce j oaas zbiórki.

podaw ać ustnie

Dowództwo oddziałów obrony Warszawy.

o w ydaw anie m iljonów n a szkodę Państwa.
P a k t niesłychany. W czw artek, 12 sie rp 
nia, fooslala odd an a do cenzury prew encyjnej
w k o m isa rja d e rzą d u jednodniów ka żydow
ska k ieru n k u socjal. „ F e ra jn ig te" pod tytu
łem „D er S ztrat"; ale gdy p-nna G elbborn i
p. Bottlberg Zgłosili się db cenzury, aby do
wiedzieć się o rezultacie, zostali aresztow ani!
A resztow anie ludzi, oddających sw oie p i
smo do cenzury, te fałd niesłychany n aw et w
dziejach cenzury carskiej.
C ena deputatu robotniczego. K om isja
Kwalifikacyjna do spraw dodatkow ej aprow i
zacji robuthlczej w sprostow aniu Ogłoszenia,
zamieszczonego w dniu 15 b. m., zaw iadam ia,
iż należność za d ep u ta t jednom iesięczny wy
nosi: mk. 12B ten.
(m arek sto dw adzieścia
trzy i fenlgów dziew ięćdziesiąt), hie fcaś m arek
153,90, jak m yinie poprzednio podano.

Zbrodnicza agitacja. Jak nam komuni
kują, w niedzielę ubiegłą w końeiele Wszyst
kich świętych k*iądx wygłaszający kazanie
(jakoby anaay ks, Godlewski) w sposób nie
dychanie namiętny, oszczerczy i demagogicz
Ruch kolejowy. Warszawska Dyrekcja Kolei
ny wystąpił przeciwko H«**ltilkowi Państwa, uprasza o wydrukowani© w aajbliżezetn wydawni
mówiąc: o, jemu to zawdzięczać należy, ie ctwie wzmianki następującej.
bolszewicy znaleźli się pod Warszawą,
W celu hpoi-ządkowania przeweai osób woj-

I \ r . ZZJ5.

,H O B 0 T N I K" w t o r e k, 17 sierp n ia 19*20 r.

8.

— Pray zbiegu Alei Ujazdowskich i placu
Por. Edward Krzyżanowski, false Władysław
Trzech Krzyży samochód najechał na 65 letnią MaErmontowicz z 6 bał. 6 p. a. p. za zbrodnię dezer rję Ziomkową, wyrobn-cę, którą ze z-amaną prawą
cji, szer. Ignacy Berent z 62 p. p. za zbrodnię plą ręką przewiozło pogotowie do szpitala św. Ducha,
drowania. Wyroki powyższe zostały wykonane.
(m) Tragiczny pościg. W czasie pościgu za de(m) Ruch uliczny. Komendant Policji polecił aerterami przy ul. Ordona, róg Elekcyjno], na Woil,
biorący udział w -pościgu policjant z 22-go komisa
organom policyjnym pilnie baczyć, aby zarządzenie riatu potknął się i w czasie upadku spowodował
komisarza rządu na m. et. Warszawę w przedmio wystrzał z rewolweru. Kula ugodzi a w tył gowy
cie ograniczenia ruchu ulicznego było ściśle prze i wyszła poniżej oka przechodzącego 15-lełniego
Tadeusza Barańskiego (Ordona nr. 10). Pogotowi©
strzegane.
przewiozło ch opca w stanie ciężkim do szpitala
Przejśeio przez most Kierbedzia. Komisarjat Dzieciątka Jezus.
(m) Zderzenie tramwaju z dorożką, Przed do
Rządu komunikuje, ii, z rozporządzenia w.adz woj
skowych, przejście przez most Kierbedzia jest do mem nr. 61 pray ul. Zfotej tramwaj Linji „okólnej
zderzył się z dorożką, powożoną przez Wincentego
puszczalne tylko dla osób, które posiadają dowód Scybiacki©i»o (Węgierska nr. 9), który spadł z ko
osobisty (tymczasowy dowód osobisty, paszport o- zia i potłukł się ogólnie. Poszwankowanego prze
wieziono do szpitala Dzieciątka Jezus.
kupacyjmy, legitymację urzędniczą i t. p.).
Specjalne przepustki na przejście mostu nie są
wymagaine.
Teatr i Muzyka.
(an) 0 naprawę bruku. Z powodu rozkopania
Teatr Bagatela: „Rębcn“, krotochwila w 4 aktach
środka jezdni dla układania torów szynowych dla
Vebera i Gorsse a.
nowej linji tramwajowej na ul. R a d ż y mińskiej,
Dyrekcja Bagateli wznowiła jedną z lepszych fars
przejazd jest zbyt utrudniony. Wobec czego komi
sarz rządu wydał zarządzenie, aby roboty brukar francuskiej spółki autorskiej Vebera i Gorsse‘a p. t.
skie zostały natychmiast przerwane i ulica dopro „Bęben", Miły, pogodny uśmiech, niefrasobliwy
wadzona do tego stanu, aby ruch kołowy mógł się humor rozkapryszonego bębna, zakochanego w
swym mistrzu, malarzu Delanoyhr, znalazł w pan
na niej odbywać bez przeszkód,
nie Aleksandrze Leszczyńskiej wykonawczynię b.
(m) ZamLaięeie jadłodajni. Z powodu gotowa
dobrą. Dużo wdzięku, nerwu i swobody było w
nia zup na okopach dla wojska polskiego przez I
jej grze, pozbawionej jednak rutyny (oczywiści©
jadłodajnię miejską (Aleje Jerozolimski© nr. 57),
nś© z jej winy ze względu na pierwsze kroki na
kuchnia dla osób cywilnych z dniem wczorajszym
scenie).' Jej partnerem był p. Gasiński. jak zwykle,
została zamknięta aż do odwołania.
w rolach zakłopotanych malarzy, świetny. Szkoda
(a) Podatek od ogłoszeń. Magistrat postanowił jednak, że w ostatniej scenie aktu 4-go pamięć mu
zatwierdzić projekt statutu o podatku od ogłoszeń nie dopisała. Piotrusiem byt p. Staszewski, -naj
w m. st. Warszawie celem wprowadzenia go tytu zupełniej jednak nadający saę do ról dramatycz
łem próby i przedstawić Radzie Miejskiej. Para nych. Alcydesem zaś Norsld (po Fertnerze), w mia
graf 1 określa, że wszystkie ogłoszenia podawane rę komicznym i wesołym. W epizodach wyróżniali
do pism i wydawnictw, ukazujących się w Warsza się p-p. Jarsaewska, Trapez© (komisarz). Jarszewwie, podlegają opodatkowaniu na rzecz miasta w eld i Szymborska. Powaga chwila wytrąciła jednak
wysokości 5 proc. od sumy brutto; należność za o- z równowagi wykonawców, zaś słuchaczom nie po
głoszenie, nalepione na słupach w murach miasta, zwoliła śmiać się.
M. L.
plakaty, ogłoszenia- i nekrologi, podlegają opodat
kowaniu za pomocą naklejania na nich marek miej
skich w stosunku do rozmiaru i zajętego miejsca
Teatr „Miraż*1.
po 20 , 40 i 60 ten.; od podatku wolne są og’oraePremjera składała się z 2-aktowego przeglądu
nia: a) wyborcze, państwowe i komunalne, b) ma
Andrzeja Własta p. t. „Można zaczynać!*1 W akcd©
jąc© na celu poszukiwani© pracy zarobkowej.
I-ym toczy się w klubach poselskich dysputa na
(a) Nadużycia urzędników pocartowyrh, Mimi- temat stworzenia nowego gabinetu, na którego cze
sterjum poczt i telegrafów ustanowiło specjalne le staj© Fajtel (czyli Baytel), mąż „opatrznościowy"
przepisy dla przyjmowania i wydawania adresa enludecji W akcie 2-im występuje pan Patek. W
tom paczek, zawierających towary pierwszej po przeglądzie Włosia dużo jest melodyjnej muzyki i
trzeby, wyłączni© z wolnego obrotu. Rozporządze zgrabnej piosenki, nieco jednak za mało satyry.
ni© to miało na celu współudział instytucji poczto Artyści natomiast stworzyli doskonale zgrany ze
Przed’uienie konkursu na pieśń pochodową wych w walc© z paskarstwem. Okazało się jednak, spół. Na pierwsze miejsce wybili się: Dowmunł,
żołnierską. Wobec słabego wyniku konkursu na ż© urzędnicy pocztowi z całą świadomością w ce Artówna (Dudziński), Kowalska, Madziarówna, Za
pieśń pochodową żołnierską, ogłoszonego przez Od lach zysków osobistych popierali szkodliwą dzia rzycka i reżyser Grodnickl. Z all wokalnych: Bie
dział II Inspektoratu Generalnego Armji Ochotni łalność paskarzy, przyjmując od nich do przesyła lecka, obdarzona pięknym, lirycznym, szlachetnie
czej termin nadsyłania prac zostaje przedłużony do nia paczki z fałszywemi deklaracjami, wydając je brzmiącym sopranem, Hanusa oraz W ikarska.
dnia 22 sierpnia g. 12 w południe, z zastrzeżeniem, osobom, występującym pod zmyślone mi nazwiska Świetną parę tancerzy tworzą: Luziński i Makaroże po tym terminie ostatecznym nie będą przyjmo mi, udzielając wszelkiej pomocy totaim przemytni wa, zaś Nowicka wraz z Han-uszom wykonała i ty 
wane rękopisy nadesłane pocztą, choćby data stem kom. Winni tych nadużyć obecnie zostali -pociągnię ciem taniec apaszów. Dekoracje pędzla a-rt.-mala
rza Galewskiego należą do udatnych. a orkiestra
pla pocztowego odpowiadała dacie terminu osta ci do surowej odpowiedzialności.
teczni ego.
Brutalny żandarm. W niedzielę między godz. pod batutą p. Jaworskiego brzmiała b. dobra©.
Rękopisy składać należy w Oddziale II G. J. 2—3 po południu p. K. zjawiła się w szpitalu
n
A. O. (Bagatela 15) na ręce adjutaula Szefa Od Ujazdowskim w celu wręczenia paczki ran
działu, ppor. Rogowicza.
nemu żolmiereowi, krewnemu z Lodzi, Gdy p.
Teatr Polski. Dziś ostatnie przedstawieni©
Sąd Doraźny zasądził wyrokami z dnia 13. VIII K. oddala owoce, których ni© wolno WTęcaać cho Klubu Kawalerów". ,
Jutro inauguracyjne przedstawtente z cyklu
1920 r. azer. Nerynga Zygmunta z 5 p. art. poi., sy rym, zjawił się żandarm i w brutalny sposób za
na Konstantego i Marjanmy, szer. Rogalę Czesława czął wymyślać na przybyłą od żydówek, radząc jej poświęconego propagandzie i roz/rywce żołnierski oj
z 5 p. a. p„ syna Franciszka i Agaty, szer. Wró iść na Nalewki, a na zwróconą pod swym adresem ,,Zabobonu czyli Krakowiaków i Górali".
Teart Mały. Dziś ostatni raz „Kochankowie".
blewskiego Jana z 5 p. a. p., syna Szymona i A- uwagę, żeby zachowywał się przyzwoiciej, omal ni©
Jutro przedstawienie zawieszone.
gnć-eszki i szer. Alt mana Abrahama Ch-ila z plut. pobił p. K.
Sprawa powyżsaa oparła się w komisarjacie,
W czwartek premjera nowej amerykańskiej kotechn. sap., syna Meszka i Szaidli — wszystkich na
medji wojennej p. t. Klaiudjusz'.
zbrodnię dezercji z par. 69 i 71 K. K. W. na wy gdzie spisano protokół.
Czyż ni© można pouczyć różnych indywiduów,
Teatr Nowości. Dziś „Królowa kinematografu".
dalenie z wojska i karę śmierci przez rozstrzela
ż© ranny żołnierz ma prawo do opieki i względów, Jutro „Księżna Czardaszka". Początek o godz. wpół
nie.
Wyroki powyższe wykonano w dniu 13. VIII niezależni© od tego; jakiego jest wyznania?
do 7-ej.
Teatr Praski. Dziś i jutro dramat patriotyczny
1920 r. o godz. 19 m. 45 na Cytadeli w Warszawie.
(m) W y p a d k i sam ochodow e. Na ul. Żelaznej
r pobliżu Ceglanej samochód wojskowy praejecha. G. Zapolskiej „Tamten".
Wyroki sądu doraźnego. Wyrokami Sądu Do w
68-tetóego Teodora Śmieszko, piwowara, który uTeatr Powszechny. Dziś i jutro „Tajemniczy
raźnego w Wołkowysku z dnia 19. VII. b. r. ska legł potłuczeniu głowy i lewej ręki. Opatrzył go le
Dżems".
zani zostali na karę śmierci przez rozstrzelanie:
karz -pogotowia.

skowych i umikinięcia ni eporozumień i tarć pray
wspólnym praejeżdzie cywilny cli i wojskowych,
Dyrekcja Warszawska, poczynając od dnia 17 sierp
nia uruchamia oddzielne pociągi dla wyłącznego
przewozu wojskowych tale oficerów, jak żołnierzy,
m stronę Krakowa, Poznania, Bydgoszczy i Tczewa,
Pociągi te odchodzić będą z Dworca Gdańskiego
(według następującego rozkładu: poc. Nr. 25 do
Krakowa o godz. 18.45, poc. Nr. 503 do Poznania
o godz. 21.10; poc. Nr. 415 do Tczewa przez Toruń
ł Bydgoszcz o godz. 23.20. Pociągi powrotne praeenacaone również dla podróżnych wojskowych,
przybywać będą na tenże Dworzec Gdański z Kra
kowa około godz. 7, z Tczewa około godz. 7.30 i z
Poznania około godz. 8.30.
Na pociągi wyżej wskazane tak na stacjach po
czątkowych, jak na stacjach pośrednich nie będą
przyjmowane do przewozu osoby cywilne, a tylko
wyłącznie wojskowi, których przewóz innemi po
ciągami, przeznaczonymi dla osób cywilnych nie
będzie sbuteczniany.
(m) Spis poborowych'. Komendant policji polecił,
aby należycie wype’nione spisy mężczyzn wrodzo
nych w latach 1885, 1886, 1887, 18S8 i 1889 były
przesiane pod osobistą odpowiedzialnością komisa
rzy do właściwych powiatowych komend uzupeł
nień w nieprzekraczalnym term inie do dnia 18-go
b. m.
(m) Świadczenia wojenne. Na zasadzie rOzpołząd.zenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ż dn.
4 sierpnia r. b. w celu zabezpieczenia prawidłowe
go ruchu na prywatnych kolejkach wązko-torowych,
Komendant Policji polecił nie pociągać do osobi
stych świadczeń przy robotach fortyfikacyjnych
pracowników i funkejonarjuszów kolejek podjazdo
wych.
Sekcja Sanitarna Oddziału Wojskowego przy
Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej
Polskiej organizuje czołówkę sanitarną. Inwalidzi
felczerzy i sanitariusze bezwzględnie mają się sta
wić do rejestracji w biurze werbunkowem przy
Związku, Żelazna 75. Obywa teł e-wtaśoiciele koni i
wozów nieobjętych rekwizycją proszeni są o zgła
szanie takowych dla potrzeb czołówki. Nadmienia
się przytem, że osoby, które zgłoszą się z końmi i
wozami na życzenie będą mogły pełnić służbę pray
czołówce w charakterze woźniców.
Inwalidów wojennych, mogących pełnić służbę
sanitarną w szpitalach miejscowych, wzywa się do
bezzwłocznego zarejestrowania sig w biurze wer
bunkowem przy Związku, Żelazna 75.
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[ fiStOSZEhlit DHIIBHŁ j
Chrariki ślubne złote. sreL dldL ul brne, pierścionki,
kolczyki, zegarki. Ceny bardzo
niskie. P rzyjm uje reperacje ta 
nio, dobrze. Z egarm istrz Gutm acher, Smocza 21, m. 23.
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nich,
płaszczy,
io. Hoża 54,
sukien, bluzek, tanio,
m. 2.

21 Mowy Ś w i a t 21

bezpłatnie. W ladomosć: Leszno 19, nu 22, od 1—3
i od 7 - 8 .
_ _ _

El.
od w ażn ik i i miary ste m p lo 
w a n e p o leca po c en a ch fa
brycznych Pracow nia T-wa
„M IERN IK ” K oszykow a 67,
te le fo n 143-48. U skutecznia
reperacje i stem p low an ie.

u„Leonara44

6701

ś w i n i
szynach kursa
Sekulowiez. 2óraw ia 42. W ykła
dy dla każdego oddzielnie. Z a
miejscowym listow nie.
6506

Odbito w drukarni „Robotnika". Warecka 7.

P r o śb y

apelacje w spraw ach
poDorowych, i inne do
ąpŚHl Władz i Sądów, spraw y
'M tilt karne wojskowe, prowin
cjonalne tanio, porauy o eksm i
sjach i podwyżkach dwio m ar
ki. K a i c i l a r j a obroń
cy, L e a r n j 43, n i, C, Hen
ryk. Tclafan 171-12.
6694
R e d a k to r Naczelny dr. Feliks P er|

