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Warszawa, Sobota 11 Grudnia 1920 roku.
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5S się nonparelem (drobn. pism.)
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Dziś (1. U g ru d n ia o g. 5-ej p o p o ł. w lokalu Okręgowego Komitetu Ro
botniczego Al. J e r o z o lim s k ie 36 o d b ę d z ie s ię konfertaefa w a r s z a w s k a . To
w arzysze d e le g a c i p r o sz e n i s a o z g ła s z a n ie s ię punktualnie o o z n a c z o n e j g o 
dzinie z p ise m n e m i m a n d a ta m i od d z ie ln ic .
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Zwrócimy tu jeszcze uwagę na pewną
gen. Biskupskiego jest autentyczny. Nie ule
sprawę,
wielkiej dla Polski wagi. I u nas, i na
ga wszakże wątpliwości, ie rewelacja opiera
Węgrzech
istnieje dążenie do zawarcia sojuszu
się na faktach prawdziwych i jaskrawe rzuca
światło na machinacje sprzymierzonych mo polsko-węgierskiego. Obecny Rząd węgierski
narchistów rosyjskich, niemieckich i węgier wobec Polski występuje z wielkiemi czułościa
mi. Ale — jest to Rząd 'nietylko reakcyjny,
skich.
3)
Ukraińscy partyzanci będą bili się z Po
Wychodzący w Pradze czeskiej organ co-]
lecz monarchisly&iny, dążący do odbudowania
Dokumenty
te
są
szczególni
interesujące
■dzienny socjaiislów-rewolucjonistów „Wolia lakami.
4) Białorusini wejdą w porozumienie z d!a nas. Jak to zresztą nigdy dla nikogo — monarchji węgierskiej. Otóż dokumenty, ogło
JŁossii" ogłasza wielce sensacyjne dane o nOęprócz dla endeków — nie ulegało wątpliwo szone w „Woli Rossii**, mówią o ścisłem
diyjMLr®d®wym apisku monarchictnjm, obej Moskwą i będą się biii z Polakami.
(Biskupski ma tu na myśli reakcyjnych ści, monarchiści rosyjscy są najzacieklejszymi współdziałaniu monarchistów węgierskich s
m ującym trzy państw*: iŁasję, Nfemcy i V*ę
„Białorusinów** a właściwie Rosjan z Białoru wrogami Polski. Cały swój plan odbudowania monarchistami rosyjskimi i węgierskimi, a
fry.
więc o sojuszu, zwróconym przeciwko Polsce.
Wiosną b. r. — czytamy w wymietuon&m si, idących z Niemcami i kontrrewolucją ro „Wielkiej Rosji** w’ sojuszu z „Wielkiemi Niem
Czy dyplomacja polska wie coś o tern?
cami”
opierają
na
zagładzi©
Polski.
I
mieh
piśmie — główni uczestnicy zamachu Kappe- syjską).
Ozy
liczy się z tern? Czy zbadała tę sprawę?
slugzność
ci
panowie,
że
zwycięstwo
bolszewi
6) Po ustaleniu granic oficerowie Czerw©
jLudeadorfa zbiegli do Bawary. Tam odbywali
Czy
zwróciła uwagę na m ięd zy n aro d o w e kno
ków łączyli ściśle z nowym rozbiorem P°lski.
'liczne narady z udziałem Ludendorfa, pułk. nej armji, będący zwolennikami caratu, przy
wania
monarehistyczne, grożące Polsce widBauera, Trebitacfa-Lineolna, majora Stephana gotują się do powstania i do zaprowadzenia Taki byłby niewątpliwy skutek zwycięstwa
kiem niebezpieczeństwem?
bolszewickiego!
i in. W początkach maja odbył się zjazd mo dyktatury wojskowej.
6)
Wrangel
rozpocznie
ofensywę
w
poro
narchistów niemieckich w Regensburgu, aa
którym przyjęto program, opracowany przez zumieniu z „Wojennem Centrum**.
7) Armje państw centralnych, zagrożonych
5>ulk. Bauera. Po tym zjeździe Bauer i Treprzez
bolszewizm, napadną na armje komuni
bitseh udali się przez Wiedeń do Budapesztu.
styczne,
mając jako przednie straże rosyjskie
Tu weszli w bliskie stosunki z otoczeniem ad
białe
wojska.
m irała Horty ego. Bauer rozwinął plan wywo
Przytoczymy jeszcze punkt 11-ty, który Spór u m andat polski. — Spraw a Rosji so Pols-j© Ezesiaeaiia zawodowego. Towarzysz©
łania powstań monarehcanych w Wiedniu 1
zagraniczni, naogół mało oirjentujący się »
wieckiej a delegacja polska.
Berlinie, przyezem Czecho-Słowacja miała być mówi o ogłoszeniu sojuszu Rosji, Niemiec i
sprawach polskich, wtedy, na jesieni 1919 r.
sajęta przez wojska monarch! ezue. W planie Węgier, i punkt 12-ty o odbudowaniu mooarW końcu ubiegłego tygodnia wrócił z uie mieli pedstow nie wierzyć -p. Bernatowi
Londynu do Warszawy tow. pcs. Żuławski, czowi. Teinbardzisj, że p. Bematowicz spo
tym po raz pierwszy występuj© nazwisko ro chji w tych państwach.
wiadał się zo swych uczuć proletariackich,
Z memorjału gen. Biskupskiego podamy przewodniiezący delegacji polskich klasowych
syjskiego gea. Biskupskiego, dla którego na
wiele mówił o walce z burżuazją, którą rze
Jeszcze
informacie
że
®«e-iw8*enB®
rokowa-!
związków
zawód,
na
Kongresie
Międzynaror
leżało, według tego planu, sfabrykować dwa
komo „polskie” związki prowadzą, no i wresz
*.
**
* ”, ' '
j dowego Zrzeszenia Związków Zawodowych.
tisiljardy „dumiskich** rubli.
ala * przedstawicielami czerwonego general-]
£ Delegacja Kom. Centralnej, do której cie zaimponował liczbą zorganizowanych
21-go czerwca zjawił się w Budapeszcie nego sztabu (czerwonego napezór, w rzoezyini- 5wchodzili oprócz tow. Żuławskiego jeazoze członków, kiióra, jeżeli nawet wliczymy b. za
— b»aleg®> odbyły się w maju*4.
-tow. Al. Dębski i Adamek (z Górnego Sląsr bór pruski i Górny Śląsk, jest conajmaiej w
Biskupski. Na konferencji rosyjskich, węgier stości zaś ■
_
,
,
.
c
,
.
.
.
lica),
otrzymała w Biurze Międzynarodówki dwójnasób powiększona, — zadeklarował mia
skich i bawarskich monarchistów, która się
Reaancja „Woli Ro'
utrzymuje, ^e | Wyiąezny mandat reprezentowan a robotników nowicie, że „polskie** zwiąpki zawodowe li
odbyła S—13 iipca b. r., gea. Biskupski przed „gen. Biskupski otrzymał z kaucelarji wojen- j polskich. Druga delegacja polska z pp. B er czą coś koło 800-000 zorganizowanych człon
łożył swój memorjał.
nej H'criy‘ego 23 go lipca miljon koron. Kon- inatowicz&m, Simonem i pos. Hell'ch&m z N. ków.
Z biegiem czasu Biusro Międzjmarodówfei
^ c^&lo, reprezentująca t. zw. polskie
„Wolia Rossiii“ podaje ten memorjał w fereocja zatwierdziła piaedłożony przez niego |
zawodowej poinformowało się jednak w na
Związki
zawodowe
i
Zjednoczenie
zawodowe
przekładzie z francuskiego oryginału. Jako budżet, postanowiła dać mu zaliczkę i ułatwić yj b. zab. pruskim, składająca się aż z 7 roiu leżyty sposób o ruchu zawodowym w Połsc© i
Program gen. Biskupski stawia: odbudowanie drukowani© dnmskich rubli,
osób, dopuszczona została na Kongres jedynie przed Zjazdem londyńskim wystosowało za
proszenie na Zjazd do Komisji Centralnej
z głosem doradczym, w charakterze gościa.?
Wielkiej Rosji, wielkich Niemoc i Wielkich
*
*
*
Klasowych
Związków Zawodowych, która zx>
Wyjazd delegacji „polskich" związków
Węgier na podstawie m®narcbicznej. Koniecz
Oto najciekawsze szczegóły, zaczerpnięte
sta-Ia przyjęta w poczet członków Międzynaro
zawodowych
na
Kongres
Międzynarodówki
w
ny jest w tym celu wspólny czyn wojenny, z dwóch Nr. „WoB Rossa'* (z ó i 7-go grudnia
Londynie, był z wielu względów' niespodzian dówki. Ponieważ p. Bernatowicz w Waszyng
piątego też w stolicy jednego ze „sprzysiężo- r. b.).
ką. Jak wiadomo, działacze z Nar. Partji Ro tonie zgłosił w imieniu „polskich" związków
swój akces do Międzynarodówki, zo względów
*»ych“ państw ma być utworzone „centrum
Przypuszczamy, i® materjału tego dostar botniczej, kierujący „polsldemi” związkami kurtuazyjnych wysiano zaproszenie i do
zawodowemi
w
kraju
zawsze
przeciwsta^wiali
W®j{,nnc“, któremu będzie dopomagało „ec®- czył socjalbtom-rewohicjionistom rosyjskim
związków pp. Bernatowicza i Simona.
• am polityczne”, złożone z monarchistów ro R*ąd ezecho-gfowacki. Monarchiczn© dążenia się socjalisty,cariemu, klasowemu ruchowi za
Delegacja klasowych związków przybyła
syjskich. „Centrum wojenne*’ nawiąże stosun węgierski© są dla Czeeho-Słowaeji niezmier wodowemu, oskarżając klasowo związki p-rze- do Londynu na dwa dni przed praybyciem de
dewszystkiem o zdaadę Interesów' narodo
ki ag Ws2 jstkiemi żywiołami, biorąc&mi udział ni© niebezpieczne. W osiatn ch zaś czasach wych, o 'międzynasrodiowość i t- p. Kiedy je legacji „polskich** związków, która wyruszyła
W rosyjskiej wojnie domowej (zarówno czer- stało się zupełnie widocznem, że Rząd francu dnak p. Bernatowicz, przed kilkunastu miesią z Warszawy podobno poparta matorjalni©
■Bfonemi, jak i białemi, oraz separatystami) — ski popiera zarówno monarchistów węgier cami zetknął s:e na międzynarodowym kongre przez p. Peptowsidego i Min. Spraw Zagra
sie pracy w Waszyngtonie z przedstawiciela nicznych, wcześniej, aniżeli tow. Żuławski —
Oprócz tych, które idą
* Palską.
skich, jak i monarchiKŁUo-separatystyczny ruch mi zachodnio-europejskich zrzeszeń zawodo w drodze jednak oglądała Europę i spóźniła
bawarski. Otóż dia Czechów jest rzeczą bardzo wych — zapalał nagle miłością do Amster się de Londynu- Biuro Międzynarodówki uOgólny plan jest następujący:
Międzynarodówka zawodowej i ke- zaało mandaty tow. żuławskiego i tow. za
1) Czerwona amija likwiduje Polskę i od ważną skoinprom towanie tej polityki — przez damskiej
rzystając
z
tego, że Komisja Centralna Kia’•o wystarczając© i przyznaJo im praw© reprezen
wykazanie, że tego rodzaju ruchy opierają się
budowuje granice s 1914 t.
wych Związków Zaw. w Polsce nie wysłała towania związków zawodowych w Pol-soe (na
2) Armja Wrangla będzie się trzymała na sojuszu monarchistów rosyjski -h i nie swego przedstawiciela do Waszyngtonu, w Kongresie przyjęto jcko zasadę, że każdy ksroj
taktj Sc* obronnej do chwili odbudowania gia- mieckich i skierowane są przeciwko Eniencie- rozmowach z członkami biura Międzynaro może mieć tjdko jedną reprezentację).
Pp. Bernatowicz i Sinroo po preyjęćdrie
Trudno orzec stanowe®©, czy memorial dówki ©odął się za cqpieiententa jedynego w
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do L ondynu dow iedzieli się, ża mogą być pa
ł:(ingresie w ch arakterze guści, bez głosu d e
cydującego, który przyznany został klasowym
związkom. S ek retarz b iu ra zaproponow ał p.
Simonowi, aby „polski ©*“ z w '^ -^ i przystąpiły
do klasow ej centrali, i w tedy będą mogiy
mieć reprezentanta w Międzynarodówce.™
Koledzy p. Sim ona pokręcili się po Lon
d y n ie i przed zakończeniem Zjazdu wyjecha
li. W ytrw ał do końca Jedynie p. Simon, przy
słuchując się obcadiom Zjazdu.
*

••
K ongres londyński awołany został d la za
dem onstrow ania stanow iska p ro letarjatu m ię
dzynarodow ego w spraw ach gospodarczych,
które były przedm iotem obrad konferencji
brukselskiej. Jednocześnie szło o p odkreśle
n ie stanow iska klasy robotniczej Zachodniej
E uropy w obec Rosji Sowieckiej. U nikano
w szelkich kw estji drażliw ych, któreby wywo
łać mogły nieporozum ienia n a Zjeździe i na
ruszyć jednolitość w ystąpień M iędzynarodów
k i Zawodowej w tak doniosłych spraw ach.
Pierw szy 1 centralny p u n k t porządku
dziennego ,.0 sytuacji św iatow ej 1 międzyna
rodowym ruchu zawodowym wywołał bardzo
ożywioną dyskusję w komisji. P u n k t tein ob
szernie referow ał t. Fiinmen (H olandja), któ
ry zaproponow ał dw ;e rezolucje, jedną o w al
ce z wszechświatową reakcją, d rugą przeciw
ko wojnie (rezolucje te ogłasza limy w ,,Robotniku"). Tow. Żuławski zab rał głos i ośwdadczyl, i e głosow anie za pierw szą rezolu
cją, k tóra zaw iera ustęp o niepopieraniu
w szelkiej akcji kontrrew olucyjnej, wymierzo
nej przeciwko Rosji Sow ieckiej, uzależnia od
przyjęcia drugiej, protestującej przeciwko
wszelkim próbom narzucenia nowych form ustroju politycznego siłą oręża, um ożliwiającej
w alkę obronną z najazdem. Po przem ów ie
n iu tow. Żuławskiego delegat niem iecki, któ
ry pierw otnie wypowiadał się przeciw drugiej
rezolucji, zm ienił swe stanow isko i naw et po
staw ił wniosek, aby dodać do uchwały wyra
zy ustroju politycznego i społecznego. Prze
ciwko d ru g 'e j rezolucji stanowczo występo
w ali tylko W łosi i Norwegowie.
Na plenarnem posłodzeniu K ongresu obi« rezolucje zostały uchw alone olbrzymią
w iększością głosów — przeciwko Wiochom i
Norwegom. Tow. Żuławski zap;sał się do gło
su, aby wyjaśnić 9'anowisko delegacji polskiej,
Jednak wobec zam knięcia dyskusji po prze
mówieniach referenta i dwóch mówców, prze
m aw iać nie mógł. W głosow aniu oświadczył
Btę kolejno za pierw szą, a później za drugą
uchw ałą.
Już po głosowaniu p. Si mor; widocznie
a łe poinform ow any o przebiegu dyskusji na
komisji us łował zabrać glos niby d la złożenia
ośw iadczenia w im ieniu delegacji polskiej,
ale do glosa n ie został dopuszczony, wobec
tego, i© delegacja polska w osobie tow. Żu
ław skiego już swą opinię wypowiedziała.
Spraw y polskie nie były poruszane na
kongresie. Nawet delegaci niemieccy podczas
dyskusji nad podziałem surowców i węgla
'Unikali- spraw y Górnego Śląska.
Uchwały K ongresu praw ta
w szystkie
przeszły jednogłośni o. Solidarność i yedinoli;
tość m iędzynarodow ego ruchu zawodowego
aoataly bandów dobitnie podkreślone.
#*
•
Delegaci z N. P. R., powróciwszy do k ra 
ju z niefortunnej wyprawy, w prasie siwej
sk ład ają „sprawozdanie** z kongresu. Prze
milczają n atu raln ie o swej kom prom itacji z
całą furją natom iast rzucają się na tow. Żu
ław skiego z racji jego rzekomego zaniedbania
spraw polskich n a kongresie.

GOTFRYD KELLER.

f ń fan i
Braciei osuwaj i patrz wstecz — czy
ha bies wokole;
A niech on cię tylko tknie, znajdziesz
się na dole.
Anioł Ślązaik,
ks. IV, 20&

Pątnik Cherub.,

Byl m ejakiś h rab ia Gebizo, który posia
da! przecudną żonę, wspaniały zam ek wraz z
m iastem , tudzież tyle okazałych bogactw, iż uchodz ł za jednego z aa.bogatszych i najsz zęiliw szych panów w kraju. Siawę tę widcezn e
przyjmowaJ z wdzięcznoś ią, n etylko bowiem
w 'ą ź urządzał olśniewające bale, na których
jego piękna i dobra inna, jako słońce, serca
gości rozgrzew ała, lecz upraw ia! pozatem w
•najszerszym zakresie dobroczynność chrześci
jańską.
Z akładał i obdarow yw ał klasztory i szpi
tale, zdobił kościoły i kapl.ee, ua wszystkie
zaś św ięta uroczyste odziewał, karm ił i poi]
w elką ilość biednych, nieraz calenii setkam i,
nie było zaś dnia, a niem al godziny, żeby
ehoć parę tuzinów ludzi nie przebywało na je
go dworze zamkowym, ucztując i wznosząc
chwałę gospodarza; inaczej bowiem siedziba

3) Zależnie od charakteru i wamiaków koooeeji, ustalony będzie dłuższy okres jej trwania
tak, by właścicielowi jej zapewnić możliwie wiel
ką kompensatę za ryzyko oraz za zaangażowane w
przedsiębiorstwie środki techniczne.
4) Rząd federacyjnej Republiki Sowietów po
ręcza, iż wloioay w przedsiębiorstwo majątek wła
ścicieli koncesji nie ulegnie ani uspo*ecanieniu,
ani konfiskacie, ani rekwizycji.
5) Właściciel koncesji będzie miał prawo
przyjmowania do przedsiębiorstwa swego robotni
Baby się u iow u pożarły między sobą o „pod
ków i urzędników na calem terytorjum Republiki,
w ieczorki taneczne**.
zgodnie z ustawami o piracy i specjalną umową,
...Chyba już id ą „czasy ostateczne'*!-..
gwarantującą przestrzeganie warunków pracy i
0 podw ieczorki, mój „Robie**, „taneczne**
zdrowia robotników.
Bab się podany z sobą „ende-Koia**-..Przecież to, braciei, o Szekspira woła,

S praw ozdanie
powyższe zadaje kłam
wszelkim insynuacjom pp. Bernatowiczów i
Simonów, pokryw ających oszczerstwem i prze
kręcaniem faktów swe niezadow olenie z po
wodu nieudalej próby przyłączenia się dio
M iędzynarodówki.

Chlaśnięcia.

A już przynajm niej o A rystofanal...
(Czy to jest czasem n ie spraw k a „onniana",*)
Fijoletow ej nosiciela mycki.
Co wszędzie wścibia nos swój jezuicki?.™
Oj, czuje tu taj duch m ój Ekscelencję 1...)
Babsziylom o to poszło, czy w adw encie
„Na cel'* urządzić można podwieczorek?.,.
K aauistyka, iście godna Tw orek!..,
...Gdy taka wszystkim nam doskw iera bieda,
Gdy na dzień inny odłożyć się nie d a,
„Wal** podwieczorek, bracie, bez gadania!.™
(Tego sam ego zdania jest i „Mania**,
Choć w kruchcie krzyżem codeień zrana pada,
Choć sam ksiądz Kaźm ierz przecie ją spow ia
da!...)
...Gdy katolicyzm czyjś jest już tak „w rzący",
Wszak podw ieczorek może być „siedzący**!...)
..iPocóż zatruw ać chlaśnlęciarslkie „sjesty"
Przez „ende-bab-skie" zjadł i we protesty,
Od których (świadczcie, czytelnicy „Roba"!)
Ludziom się tylko przew raca wątroba?.™
Lecz nleL -Szpilew icz — Neromowiezowa,
Za którą „m ycka" figlarnie się chowa,
Baba am bitna widać, drogi „Roibie",
Chce ©odzień Polsce przypom nieć o sobie!-..
W ięc „protestuje"-.™ W <valki wściekłym
wirze,
Baby się omal nie biorą za „pierze",
A my to wszystko czytamy w dziennikach,
Co ta k zdrożały w ulicznych „trafikach"!.™
...0, baby z „ende-Kólł!.. 0 , pax vobiaeum! ♦•)
Nałóżcie sobie, ach, kłódki na „pysku-m",
(O pam iętania te słowa wam „n :esę"!),
Głów n ie „zaw róćcie" nam byle bzdetesenę...
W acław Wolski.
•) Zam. Ol ma&nina,
**) Pokój z wami!

Ma mnimi
Koncosje przemysłowe w Rosji sowieckiej,
(S. P. B.). ,,L’Bumanitć" ogłasza dekret ro
syjskiego rządu sowietów, regulujący sprawę kon
cesji przemysłowych, udzielanych w Rosji kapita
listom zagranicznym Zgcdm-io z dekretem tym:
1) Właściciel koncesji otrzymywać będzie
przewidzianą w umowie część wytworów, oraz pra
wo przewozu za granicę.
2) W przypadku, gdy stosować będzie w wyż
szym stopniu ulepszenia techniczne, przyznane mu
będzie pierwszeństwo w fabrykacji maszyn, na ta
mowy specjalne, na większe dostawy i S. <1

jego, jakkolw iek była piękna, zdaw ałaby mu
s ę opustoszałą.
W szelako, przy tak bezgranicznej szczo
drobliwości, najw iększa naw et fortuna w koń
cu się wyczerpie, więc też doszło do tego, że
hrabia z bieg era czasu musiał zastawić wszyst
kie swe dobra, aby dogodzić popędowi do wielkopańskiej dobroczynności, a im bardziej się
zadłużał, tem-ei żarliw iej podw ajał swe dary i
św ięta dla żebraków , mniem ając, że w ten spo
sób zwróci znów ku so b ;e błogosławieństwo
niebios. Aż nakoniec zupełnie zubożał, a za
mek jego stal pustkam i i popadł w ru in ę;
bezcelowe i niedorzeczne fundacje i pisma donacyjne, których z daw nego nałogu nie prze
staw ał rozsyłać, narażały go jeno n a pośmiew sko, a jeśli mu się tu i owdzie udało przyuęcić do zam ku jak'egoś obdariusa, ten ciskał
mu śród drwiących wymysłów pod stopy chu
dą zupkę, którą go raczono, i znikał z oczu.
Jedno tytko nie uległo zn ra u ie : piękność
żony jego B ertrady; im puściej wyglądał dom,
tem snadź jaśniejszą ta piękność s ę stawała.
Również i łaskaw ość jej, miłość i dobroć były
tem większe, im bardziej ubożał G etrzo, tak
i zdawać się mogło, że wszelkie blogordawiedsiwo n ebios zaw arło się w tej białogłowie, ty
siące zaś mężczyzn zazdrościło hrabiem u tego
jedynego skarbu, który mu jeszcze pozostał.
3am on tylko nic z tego nie widział, a im bardz:ej czarująca B ertreda usiłowała rozweselić
go i ubóstwo jego osłodzić, tem-ci on mniej
klejnot ten cenił, popadł zaś w gorzką i upar
tą m elancbolję i ukrył się przed światem.

Tak samo „Vorwarta** występuje
propozycji En .en ty.

przeć;wk*

f m z i Smaki!
1 1s i i M m
(K orespondencja w łasna).

W ostatnich czterech' tygodniach odbyły
się w Zag.ębiu Dąbrow sktom , a nnaJiowio-eJ
w Klim ontowie, Olkuszu, Yvoibromiu, Ogro*
d zień eu , F orębie, Wysok ej, Piaskach, Bobro
wnikach, Dobiesaow^cach, Kluczach, iNiwce,
Sławkowie, Zagórzu, w Sosnowcu — kop. Re
n a rd , w Dąbrow o ua Kopalniach: Koszelew i
Flora, wiece polityczne, na których głównym
tem atem była spiaw a Senatu. Na wiecach tych
l iii
referow ali tow. tow. F ranek i S.
„Red.aer TageMatt". Należy zwrócić uwagę
Po w yjaśnieniu' sytuacji politycznej tak ze
na moment psychologiczny. Zupełnie inne uczucia
wnętrznej ja k w ew nętrznej naszego krajU,
ożywiają człowieka, gdy ma zobaczyć starą ojczy
j szczególnie w apraw ie narzucenia klasie pra
znę. Rodzące zobaczą się s synami i córkami lip.
cującej izby uprzywilejowanych panów*, stoją
Tymczasem gdy glosowanie będzie w obcem miej
cej ponad wybranymi przedstaw icielam i na
scu, brakuje właśnie lego nastroju, nic nie ciąg
nie do przyjazdu, baieuta wybrała Kolouiję—naj rodu, zgromadzeni n a tych wiecach w liczbie
droższą część Niemiec — niewielu z emigrantów dziesiątków tysięcy protestow ali jednom yślnie
będzie uiog-o ponos-ć koszta podróży i utrzyma i jaknajenergiczniej przeciwko utw orzeniu tej
wyższej izby.
nia, w Nadreoji.
Popraw ki staw iane w Komisji Konstytu
„Tiigliche Rundschau* wyraża nadzieję, te te
wszystkie glosy prasy skłonią rząd do odrzucenia cyjnej przez ks. Kolulę uważali zebrani za pro
wokację ludu pracującego.
projekt u Enteute'y.
Zebrani oświadczyli, ie będą popierać
jjGcnnafflja'* pisze: „Jesteśmy pewni, te przy
glosowaniu na G. Śląsku m j*zą być zachowane te wnioski posłów P. P. S. ażeby spraw a Senatu
samo przepisy co i dla Szlezwigj, Prus W. i Z. była przekazana nowemu sejmowi, który bę
Dlatego też musimy protestować przeciwko wszy dzie wyb erany pod hasłam i: „za" lub „pi.M*stkim zarządzeniom, które mają na oelu podział niw" Senatow i. Z ebrani wszędzie oświad ■zy-Jt
uprawnionych do glosowania bądź to teryiorjatay, gotowość podtrzym ania czynnie naszych w sej
mie walczących posłów. Zebrani uczestnicy
bądź ped względem tenuinu**.
„Die Post**: „Zupełnie słusznie podnosi się wieców przestrzegają reakcję polską przed
w prasie, że Śląsk Jest dla Niemiec kweatją życia zamachami na wolności i praw a obyw atelskie
i przyszłości. Nie mamy najmniejszej racji ustę klasy pracującej i oświad za ją, ii nie pozwolą
pować En tencie, która za.wsie powoi uje się na ar narzucić sobie nowych kajdan przez sejm, któ
tykuły traktatu pokojowego, w tym wypadku, gdy ry bynajm niej nie odźw ierciadia rzeczywiste
go stosunku politycznego w kraju.
został się jeden artykuł pomyślny dla nas**.
Precz z Senalem ! Precz ze wszystkiemi
„Berliner Boiwaieit**: „Jest rzeczą uderza
jącą. że Enteata teraz zabrała glos w sprawie e- przywilejami, to jest hasło polskiego proleta*
migrantów, kiedy patrzyła już od miesiąca na rjatul
przygotowania nasze do sprowadzenia emigrantów
Jo o.jczyzmy na dzień glosowania, Jako na raecz
zupełnie naturalną. Zdaje się, że Aljanci mają
info-rmacje, io Polacy siią przeszkodzą ©migran
tom w glosowaniu. Ale chyba Eutenta posiada do
syć siły do utrzymania porządku. Należy pamię
Dnia 10 b. m. w Minieterjum bpiaw Wewnę
tać, że w czasie ostatnich rozruchów Włosi sto
sunkowo bardzo malemi silami uspokoili polskie trznych odtiyia się koniereucja w skrawach apny
powalanie w po w. Rybnickim. Trzeba tytko chcieć wizacyyuych i Ihuiosowych w Lodzi.
Obecni byli Minister Spraw Wewnętrznych,
utrzymać spokój".
Skulski,
Minister Aprowizacji, p. Śliwiński, p.
„Leipsiger Tagebla#" pisze: „Protesty, pod
Czapski
z
Mieiaierjum
Komunikacji, p. dr. UoniyS.
niesione w Niemczech przeciw projektowi angielsko-fraacusko-włoskiomu powinny zwrócić uwagę ski z Minisiorjum skarbu i Szef Sekcji Podnlko.
i poza granicami Niemiec. Koalicji i światu całe wej, p. birkeuweder, Z ramienia Magistratu w
mu już teraz należy powiedzieć, ie Niemcy nigdy Lodzi Prezydent tow. Bzowski i wice-prczydcnt
i w żadnym wypadku uie uznają plebiscytu na G. ob. Wojewódzki i Rlocman.
Iow, Bżowski podkreślił, że fatalny ata® aproŚląsku, prowadzonego według obecnych projek
wiaacyjmy i przetrzymywauie nowych projektów
tów**.
„Magdołmrger Zcit": „Nie mamy siły, aby o- podatkowych Magistratu przez władze nadzorcze
depraeć gwałt, ale gdy chcą znowu popełnić gwałt doprowadza gospodarkę komunalną do ruiny,
nad nami, to nie potrzebujemy uświęcać tego Lódż nie pragnie zapomóg rządowych, prognię tyl
swoją zgodą. Pod tym względem są wszyscy ko utatw.emia w sprawach nowych projek,ów po*
dętkowych.
Niemcy jednomyślni".
Wice-prezydent Klocman zaznaczył, że miasto
„Hamburger Nachrielifen": „Zawsze gniewna
i wroga En tent a naraz zrobiła słodkie oblicze i zamyka swój budżet w roku bieżącym sumą 250
wyciąga aksamitną rękę: ale pod tym przyjaciel iniljcnów marek. Na drodze powiększenia wpły
skim wyglądem ukrywa się fałsz i pazury. Rząd wów podatkowych na potrzeby miejskie miasto
napo.yka na znaczne przeszkody ze stromy wład*
niemiecki może tylko odrzucić te projekty".
„Ost. Morgenpost" z d. 4 grudnia podaje krót nadzorczych, które zatwierdzają statuty podatko
kie wezwanie o sk’adfcj na rzecz Ślązaków, pod we w iak wolnem tempie, ie jeszcze przed ołrzypisane przez prezydenta Rzeszy Eberta i kancle nianiem zatwierdzonych stawek, stawki już lak
dalece odbiegają od zmienionych warunków, że
rza Fehrenbacha.
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Gdy razu pewnego zaśw itał jeden a owych , woźnik, jako że go przedtem nigdzie nie zau
wspaniałych ranków wielkanocnych, w które ważył; dość, że teraz oto był, jedyny raz ude
Jaw niej zwykł byt przyglądać się radosnym rzył wiosłem i niebaw em wylądował tuż przed
gromadom ludzi, wędrujących do jego zamczy rycerzem , a zanim ternu myśl błysnąć mogła,
ska, wstydz i się upadku swego tak bardzo, zapytał go, czemu się na św iat krzywi, jak
że nie miał naw et odwagi pójść do kościoła, półtora nieszczęsna. Ponieważ nieznajomy, poi z rozpaczą myślał o tem , jak te piękne sło in m o nader pięknej powierzchowności, m iał
neczne dni przepędzi. Napróżno żona wśród wokół ust i oczu jakowy ś rys gruntow nego nie
perlistych łez i y, uśmiechem na ustach prosi zadowolenia, obudziło to ufność w hrabim , to
ła go, by s 'ę nie m artw ił i z otuchą do ko też, nie tając się, wylał przed nu n wszystkie
ścioła z nią poszedł; szorstko odepchnął ją, cierpienia i cały swój gniew .
wstał i uniknął, by kryć się w lasach, a i Wiel
„Głupcem jesteś", rzekł ua to ć ir ; „po
kanoc przeminie.
g a d asz bowiem skarb, większy, niż wszystko,
Biegł górami ! dolinam i, aż znalazł s 'ę w
prastarej dziczy, gdz’e brodate jodły-olbrzymy
okalały jezioro, klótego głąb odbijała potężne
owe drzew a w całej ich długości, tak ii wszyst
ko wydawało się czarne i posępne. Z em ię wo
kół jeziora gęsto po kry wał jakiś dziwny o d łu 
gich frendzlach mech, w którym ni kroku nie
było słychać.
Tutaj usadowił się Gebizo i sierdził 9 'ę
aa Boga z powodu nędznego swego losu, któ
ry nie pozwalał mu naw et nasyc;ć dostatecz
nie własnego głodu po tem, jak tysiące ludzi
z ra ii"śd ą nakarm ił, a pozalem jeszcze za je
go lizyny m ih sie rn e cdpłacił mu szyderstwem
i niewdzięcznością sw ula.
Nim się sp strzegł, ujrzał w pośrodku je
ziora czółne, w nieui zaś — rosłego jakiegoś
mężcz...znę Poniew aż jez'oro było n ie w id k ę
i łatwo się okiem przejrzeć dało, nie mógł te
dy pojąć Gebizo, sk ąd się nagle wziął pnę*

coś stracił. Gdybym ja mial twą żonę, ani
myślałbym troskać się o jakiekolw iek boga
ctwa, kościoły i klasztory, albo o wszelkich
żebraków na św iecieł"
„D aj mi znów wszystkie te rzeczy, a mo
żesz sobie zato wz ąć moją żonę!" odrzekł Ge*
bizo, śm iejąc się gorzko, tam ten zaś zawoła!
i błyskawicznym p jśp iech em : „Zgoda! Po
szukaj pod poduszką swej żony, a znajdziesz
tyle, że starczy ci przez cale tycie na budowa*
uie oodz.’en klasztoru i karm ienie tysiąca lu
dzi, chociażbyś selnego się roku doczekał! A
za to sprow adź mi żonę swoją tu na to miej
sce, niechybnie w wie-zór przed dniem W ał'
purgj‘1"
(D. c. n.).

(Przełożył A llred Tom).

3

„ B O B O T N I i?**, s o b o t a , 11 grudnia 1 9 2 0 u

Nr. 837

K raj zn ajduje się w oiężkiem położeniu apronależałoby ponow nie w ystępow ać o M a n g przed
wizacyjunm. Zapasy się wyczerpują. Zboże obce
staw ionych siaw ek.
uadchodzi z trudnością. Należy się przygotować
P rzem ysł łódzki przy m iliardow ych obrotach,
na chw ile ciężkie. U.ód jest przyczyną inw azji bol
( zyskach wciąż doznaje zo strony M m isterjuw
szew ickiej i b rak u sekw estru.
łla m llu i Przem yślu o p iek i przed rzekom ą „zabor
D r. G ordyuski z Min. S k arb u żądał, ażeby pła- i
czością" ze strony w ładz komunalnych, chociaż aie
ce urzędników m iejskich w Łodzi były zrów nane
uczuiby tych oi-ar, których wym aga od niego do
z* plącą urzędników państwowych.
b ro m iasta.
W ojew oda łódzki K am ieński p o p arł postulaty
D odatek do zasadniczego p o datku przem ysło
p
rzedstaw
icieli m. Łodzi, staw iając jednocześnie
w ego n ie obciąża przem ysłu p raw ie wcale, gdyż
w niosek, ażeby w ładze nadzorcze zaakceptow ały
W >%
tegu podatku w pływ a od handlu, a M iedw ie
projekt Komisji Statystycznej w Łodzi, która ba
1 %
od przem ysłu. Uzyskanie możności śociąguiędając
wzrost cen, w prow adzi system atyczność do
cia przem ysłu do podatku kom unalnego p e st dla
sp raw podwyżkowych i zawodowych.
Lodzi sp raw ą pierw szorzędnej wagi i bez w pro
Rząd przyrzekł udzielić zaliczki, upow ażniając
w adzenia tego podatku Zarząd Miejski Die będzie
M ag istrat w Łodzi do przedstaw ienia now ych p ro 
iw możności uporządkow ania spraw finansowych.
jektów podatkow ych.
W szystkie źródła podatkow e w ym ienione w d e
k recie o akarbowośei gmin m iejskich zostały wy.
C harakterystyczne było stanow isko szefa sek
zyskane jednak podatki dotychczasowe m e pokry
cji podatkow ej, który oświadczył, że przem ysłu odałkow ać nie można, a to z tych przyczyn, ie
wają naw et 25% ogólnych wydatków m iejskich.
jm w ypow iedział się w ustaw ie przem ysłow ej
Dopóki to nie nastąp i, nie można się spodzie
w ać zm niejszenia deficytów , k tóro z konieczności
przeciw jakiem ukołw iekbądź opodatkow aniu p rze
pajfatw o pokryw ać m usi.
mysłu.
Polecam y to uw adze naszych postów..,
Oh. Wojewódzki referow ał o przyczynach sta
Stw ierdzić trzeba, że w iele ustaw uchwalo
łe j zwyżki w ydatków miejskich.
M inister Skulski w odpow iedzi zaznaczył, i e
nych przez przem ysłowców przechodzi bezkrytycz
w polityce kom unalnej Rząd stoi na stanow isku
nie w S ejm ie, co jest przyczyną bezsilności w ładz
ścisłego w spółdziałania, rozum iejąc,H e Łódź po ra
kom unalnych wobec potentatów przem ysłow ych i
bunkow ej polityce okupanekiej pow raca do iycia.
deficytów budżetowych.
Sam ow ystarczalność m iast jest podw aliną polityki
R ząd, n ie pozwalając n a opodatkow anie p rz e 
kom unalnej i w lej drodze Mimisterjum S praw We
mysłu. pow iększa deficyt państwow y, bo musi s
w nętrznych popierać będzie energicznie usilowa*
konieczności pokryw ać niedobory m iast naszych.
n ia sam orządów .
A lbo rząd w inien w nieść odpow iednie p ro jek 
M inister SliwhU k! w yraził zdziw ienie (!), t e
ty podatkow e, albo też frakcje robotnicze winny
Lód* produkując tow ary dla R um unji, W ęgier, .
w ystąpić z odpow iednim projektem gospodarczym.
krajów bałkańskich, n ie sta ra się o gospodarkę
Czekamy.
Ja n *
w ym ienną.

W niosek ten został dostatecznie poparty, poczem w giiisowauu imlfcuneui i&s g.osaiui przeęiw
l&i w niosek odraczający pos-a O sieckiego przy
ję t a

Sprawa ograniczenia spożycia m ięsa.

N astępnie p. Szymczak przedstaw ił spraw ozda
nie kom isji aprow izucyjnej o aag-ym w niosku p.
Piechoty w spraw ie ograniczenia spożycia m ięsa.
K om isja w nosi:
W zywa się rząd, aby natychm iast w prow adzi!
zakaz spożyw ania i sprzedaw ania m ięsa w p o n ie.
dzia.ki i piątki, z uw zględnieniem wojska, górni*
ków i ludzi pracujących w kopalniach.
Prócz tego kom isja zaleca do przyjęcia d w ie
rezolucje p. M rozowskiego: 1) Wzywa mię rząd ,
aby dążył energicznie do w yzyskania dla arm ii (
ludności ubogiej tej w ielkiej ilości ryb m orskich, ■
którą może dostarczyć Pom orze, aby ułatw ił do*
staw ę tego produktu do m iast i miejscowości prze
mysłowych, a nadto aby zaopiekow ał się rybołów
stw em na t zw. wodach dzikich, rzekach i jM p*
rach, 2) aby skorzystał w sw ojej porze z w iększej
podaży żywego inw entarza na rynku, w celu czy
nienia zapasów w postaci konserw mięsnych.
P . ks. S u rk iew icz p o p iera rezolucję p. Mro
żę w sk'ego.
To w. A rciszewski zgodziłby się w tedy tylko
na w niosek przedstaw iony przez kom isję, gdyby
Istniał monopol państwowy ua mięso. Dziś, gdy
m ięso jest w wolnym h andlu — tylko bogaci lu
dzie mogą robić zapasy na p arę dni. a ludność uboga nie m iałaby się czem żywić, poniew aż ryby,
masło, jaja, slon.na, kasza i t. p. są rów nież dro
gie. Sw ego czasu staw ialiśm y w niosek, aby wpro
wadzić dostaw ę mięsa dla miast, arm ji i środo,
wiek przem ysłowych, lecz ten wniosek został oba*
lony. M iuisierjuin rolnictwa proponow ało ustaw ę
~
*
.
zobowiązującą właścicieli ziemskich do hodowa
na pew nej rlości sztuk bydła w stosunku do po
siadanej ziemi, to powiększyłoby slau bydła i by.
loby Jedyuą drogą do zaradzenia brakom .
Mówca i jego stronnictw o będą głosować prze
ciw wnioskowi.
P. C iuiw ertydfeJ sprzeciw ia się rów nież w nio
skowi k o m isji
^
W glosow aniu Sejm odrzucił w niosek komiajL
P rzystąpiono do spraw ozdania Komisji o nag’ym w niosku pos. Gdyka w spraw ie kontyngent*
m ięsnego. *
adwokatem reakcji sejmowej, zgrabnie chce
P. W asilew ski: W niosek tea prow adziłby. Je
całą-sprawę zatuszować. P r # aas^ępuern więc
żeli nie be&pośrednio, to pośrednio do zw iększa
głosowaniu imieunem, skromnie zwraca uwa
na spożycia mięsa. Gdy by się lak stało, to w przegę posłom, że należy urażać aby kartki s'ę
ciągu 4-ch lat Zjedlibyśiujr wszystko bydło, jak ie w
nie.~ sklejały. Dziwna rzecz, że aż 5 c u po
kraju (wsiadamy. Dlatego Komisja A prowizucyjns
słom, — wszystkim z prawicy, skleiły się kart
uchw aliła zaproponow ać Sejm ów; przejść do po
ki.
rządku dziennego nad w nioskiem pos’a G dyka.
Wstyd! Walczyć ucz-iwetbi środkami każ
Pog, Piotrow ski motywuje swą rezolucję wzyw
demu wolno. Walka za pomocą kłamstw i o*
w ającą Rząd do przedstaw ienia ustawy o kontynszustwa — jest hańbą, skandalem, który uieg c n ^ L in ię sn y m .
lylko musi być napiętnowany, ale przedeP . O suchow ski m otywuje sw ą rezolucję, k tó ra
wszystkern ukarany.
b rz m i:
panu Marszałkowi xnie wolno okrywać
Wzywa sfę Rząd, aby na potrzeby arm ii m ię
swym yrzędem choćby nawet najbl ższych
so nabyw ano uie p n e z rekw izycję, lecz w woluym
przyjaciół — jeśli zostało popełnione oszustwo.
h andlu na targach, w pierwszym rzędzie za po
A to trzeba stwierdzić, musi być przeprowa średnictw em kooperatyw wywórców.
dzone ścisłe śledztwo, uwaga ogólnikowa, że
P . Gdyk w ystępuje przeciw ko w olnem u han
kartki się .skleiły, m e wystarcza.
dlowi.
Charakterystycznem jest również te p.
Po końcowem przem ów ieniu spraw ozdaw cy
Marszałek nie uważał za stosowne sprostować
W asilew skiego na w niosek p, Gdyka przystąpiono
wyniku głosowania. Powiedział tylko, że „kil do im iennego glosow ania nad rezolucją w i^ c a z ^
ku" posłów oddało podwójne kartki.
Ści Komisji.
Natychmiast po posiedzeniu p. PubanoM arszałek: Zwracam t^wagę, łe w p o p m d wicz zwrócił się do klubów z propozycją zwo niem glosowaniu k ilk a pnxlńw oddało po dw ie
łania posiedzenia komisji konstytucyjnej w k artk i, zdaje się (?) skutkiem tego, że k artk i o h idniu dzis-ejszytu- Tak mu pilno do senatu.
kow ane były zlepione (!). (G los z lew icy: Którzy
Stanowcza odmowa większości klubów ostu postów ie?). To w tej chw ili zupełnie obojętne.
dziła senatorskie namiętności p. DubanowiW yn’k g'osovvamia ąad sprąw ą kontyngentu:
cza. Posiedzenie komisji odbędzie się tedy w 208 głosów oiwiadc7.yto się za wnioskiem kom isji,
przyszłą środę.
to jest za przejściem do porządku dziennego nad
Poza tem Izba zfjęła się sprawą kontyn*
w nioskiem p. Gdyka, przeciw byto 6? głosów. Tera
gentu mięsa. Prawica wystąpiła przeciwko
sam em upadł w niosek mn ejszoścL W niosek p. 0 kontyngentowi, a poparta przez stronnictwa
stachow skiego zos'at przyjęty.
włościańskie, kontyngent ulrąc-ła. Prze iw k o
Przystąpiono do spraw ozdania kom isji roból
kontyngentowi głosowali prawicowi posłowie- puhlicznyeh w przedm iocie proiektu ustaw y o bumiejscy, składając tem świadectwo, te wystę dow ie i utrzym aniu dróg publicznych w Rzpltej
pują wbrew interesom swyeb wyborców —
P olskiej.
ludności miejskiej. Utrącenie wniosku o usta*
Spraw ozdawca p. K ędzior podnosi, że projekt
now'eniu kontyngentu mięsa jest jednym z ten był potrzebny przede w szy stklem dla b. zabo
kroków prawicy, zmierzających do wygłodzenia
ru rosyjskiego, gdzie niem a ustaw y, któraby mo
miast.
gła się stać dla M inister jem Robót Publiczuych in
•
•
•
strum entem dla rozwini ęcia jego działalności.
P oczątek a goj*. 4 min. 30.
M inister R»bót Publicznych Narutowicz: S pra
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Obrady Sejmowe.
Sesja trzecia. — Fos edzenie 195.

Głosowanie w sprawie Senatu odroczone.
Wczoraj o gudz. 1-ej po poi zebrał się
konwent Seaj-orow pod przewodnictwem p.
^ja r»7Hlkfl. P. Marszałek oświadczył, ie od
mr.elu posłów słyszał propozycję odłożenia
glosowania w spiaw ie Senatu
Wobec tego
poddaje lę s p r a w ę rozwadze konwentu. P.
Malakidwicz powtórzył swoje oświadczenie,
złożone one|daj w izbie, ie wn osku p - Ma
ślanki w sprawne Senatu komisja konstytucyj
na wcale nie rozpatrywała, co narusza zasady
parlamentarne. Wobec tego § 35 i 36 projek
tu konstytucji należy ra* jeszcze odesłać do
komisji.
Za odroczeniąm glosowania —* przytacza
ją* jtża e, bardzo poważue m-ty wy — wypo
wiedzieli się przedstaw .cele klubów: Pracy
konstytucyjnej .(ł-edw ow icz), Mieszczańskiego
(Roasel), P. S. L. P asta (Dębski i Osiecki), P.
S. L. „Wyzwolenia“ i P. S. L. lewicy (SUtpińczycy), N. P. R. (Chądzyński), lo w . Barlickt
oświadczył w imieniu Z. P- P- S., ie jego klub
zgadza się na odroczenie.
Natoin ast przedstawiciele reakcji: Od
endeków Dubanowicz, od Narodowego Zjed*
noczen a ludowego (jłąbiuski (ach, proszę wy
baczyli niewinną i bez znaczenia zresztą omył
kę: Gląbiński od endeków, Dubanowicz od
N. Zjedn. lud.), Sosiński i Czerniewski od
Chrz- Dem. — zgodnie oświadczyli, ie koniecz*
n'e, ale to koniecznie muszą mieć na „gwiazd
kę" — Senat.
Marszałek skonstatował, łe większość klu
bów oświadczyła się za zdjęciem z porządku
dziennego glosowania w sprawie senalu.
Endecy, chadecy i Dubauowicz-Teodorowiez oświadczyli jednak, że nie zgadzają się
na to 1 że rozstrzygnąć musi glosowanie w ple
num.
Wobec tego, i e konwent Senjorów nie
rozstrzyga spraw większością głosów — musia
ła nastąpić „próba sił" w Sejmie.
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Wczoraj komplet Sejmu, jak to bywa w
chwilach ważnych, przedstawiał się imponu
jący. Na sali 361 posłów obecnych.
Mimo pomyślnych dla lewicy wyników obrad konwentu &eujorów — niepodobna było
przed głosowaniem stwierdzić, czy osławiony
senat powędruje do komisji jeszcze raz. Roz
strzygnie kiika głosów.
Glosowaui© uatl wuiostoem pos. Ma’akiewicza duje ceuUowg-lewieowym stronnictwom
większość kilku g id ó w . Wniosek ten jednak
jeszcze nie rozstrzyga kwestji.
Pos. Osiecki slaw>a wniosek* aby glosouranie nad dalszemi artykułami konstytucji
odroczyć. Tow. Mura-zcwski żąda imiennego
glosowania.
Marszalek komunikuje wynik głosowania:
183 za wnioskiem p. Osieckiego, 182 przeciw.
Jeden glos zdecydował!
Po kilkunastu minutach rozchodzi się z
szybkością błyskawicy wiadomość o fakcie
•wprost niesłychanym. Okazuje się, żą 5 c»u
posłów , zwolenników senatu, oddało podwój
ne kartki — że wn osek pos. Os;eck’ego prze
szedł 183 głosami przedwko 178-iu.
Pan Marszalek, który jest już z „urzędu" ł

In terp elacja w nieśli między innym i: tow.
Ł ańcucki w sp raw ie defraudacji i nadużycia służ
bowego starosty biłgorajskiego, tow. Moraeaewska
w sp raw ie zarządzeń krzywdzących pracow nice
cyw ilue D. O. G, na Pomorzu.
S p raw a Seuatu.
Pierwszym punktem porzJ^łku dziennego było
glosow anie na<l Konstytucją. Przedewszyslikiem
glosowano nad w nioskiem posła M atakiewicza ow ezwanie Komisji Konstytucyjnej, aby ośw iadczy,
la, jak ie zajęła stano w i slm w spraw ie wniosku p<jsla M aślanki do a rt. 36-go.
.
W niosek ten przyjęło 1*9 glosami przeciw

174.
P. Osiecki. S ądzę5 £e w następstw ie przyjęcia
w niosku pos*® Ma tak ie wicza powinniśmy wstrzy
mać sę także od glosow ania nad dalszem i arty k u 
łam i, które pozosiają w ścisłym związku z tą spra
wą. Dlatego wnoszę o odroczenie glosowania tak
że nad pozostalem i artykułam i Konstytucji.
p . Dubanowicz przem aw ia przeciwko wnio
skow i pos. Osieckiego.
Tow. M orocsewski: Proponu'ę im ienne glosow anie nad w nioek'em o . Os.eokiego.

w ozdanie Komisji i projekt ustawy są tak w yczer
pujące, że ograniczę się do uw ag ogólnych. Gospo
darka drogow a jest zupełnie zia ua ziem iach
w schodu.ch mniej zla. ale zaw sze jeszcze zla w b.
Kongresówce, oiezadaw alająca w Malopolsce; aj**
dynie w b. zaborze pruskim można lą nazwać za*
daw a'ającą. Projekt rządowy był w ynikiem dlu*
gich prac i ankieL U stawa ta niew ątpliw ie bę
dzie początkiem uow ej ery w polskiej gospodarce
drogow ej.
G ospodarka ta m usi być ujednostajniona J o>
lepszoua, a le stopniowo bez w -strząśaeć s i>
w zględaieniem właściwości każ-lej dzielnicy. Cho
dzi o to. aby polska droga i polski most n ie były
już sy n o n im em zlej drogi i złego mostu.
Istniejące drogi bilo należy doprow adzić do
takiego stanu, aby samochody osobow e 1 ciężaro*
we na w ielką skalę mogły niem i jeździć, a tgjrie
cale pociągi drogow e poruszane traktoram i, służą
ce do masowego p w e wozu ciężarów (ISrawo). Co
się tyczy mostów, to trzeba odbudow ać i przebu
dow ać nin»ej więcej BO km. m ostu, w tem ze 40
w ielkich mostów na D niestrze, Rugu. N arw i Wi
śle i Niemnie. Oczywiście są to roboty na szereg
łaś. Drugie® w ielkiem zadaniem je st rozszerze-
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ada «l®ci dróg bitych przynajmniej do takiego staau gęstości, jaki jest w byłym aa borze pruskim.
Ha to tjraeba będzie W b. Kongresówce i Malopołsee wybudować około 47.000 km. nowych dróg bi
tych, a na ziemiach wschód nich celem uzyska nia
połowy gęstości, jaka jest w b. zaborze pruskim,
łraoba około 20.000 km. nowych dróg biiych. Jest
ta zadanie na lat kilkadziesiąt. Trze ciem zadaniem
jest polepszenie sieci dróg drugorzędnych, grunto
wych.
W najbliższym czasie wpłynie do sejmu wnio
sek o ustalenie na ziemiach wschodnich, które bę
dą przyłączone do państwa na mocy traktatu po
kojowego, sieci dróg państwowych. Dalej oznaj
miam, te Mioisterjum opracowało już ustawę o
policji drogowej, takie na podstawie ankiet. Obie
iatawy dziś przedłożone i ustawa o policji drogo
wej, będą stanowiły całkowicie ramy ustawodaw
stwa drogowego, opracowanie zaś szczegółów bęb i e rzeczą samorządów miejscowych.
Sprawozdawca drugiej ustawy: o dostarczeniu
Ira k ó w przewozowych do budowy | utrzymania
4*6g 1 mostów, p. Ilrycktewie*:
Komisja przyjęła projekt rządowy tej ustawy
a matami zmianami, głównie stylistycznemi z w y
jąSkiem a r t 5, który analogicznie jak art. 33 poprzodu ej ustawy został, zmieniony (w obu usta
wach chodzi o zwolnienie od świadczeń drogo
wych). Prócz tego w porozumieniu z Ministerjum
Skarbu Komisja wnosi o skreślenie art. 10 (o ma
teriałach do budowy).
Przemawiają jeszcze w lej sprawie pas. Pio
trowski i Wójcik.
; Izba przyjęła obydwie ustawy w drugiem i
trzeci©m czytaniu.
Sprawozdania o ustawie lekarskiej spadły z
porządku dziennego. Miało się odbyć trzecie czy
tanie ustaw o przejęciu na własność państwa zie
mi, która ma być nadana żołnierzom, Marszałek
zawiadomił, że tę uslawę na życzenie Rządu ode
słano do komisji rolnej.
Do komisji odesłano wniosek nagły p. p. S. w
•prawie marży policyjnych na zdemobilizowanych
żołnierzy w Warszawie.
Następne posiedzenie w najbliższy wiórek o
godz. 4. Na porządku dziennym oprócz ustaw lekarakkh oprawa dekretu o lokatorach.
G’egowanle imienne w sprawie wniosku p. Osieekiege aa odroczeniem glosowania nad konstytucją.
Przeciw wnioskowi glosowali następujący po•knrie:
Ks. Adamski, dr. Adam, Arcichowslki, Balio
ko, Bigońald, Biliński, ks. Blizióski, Bochenek, B>
janowski, ks. Bolt, Bresiński, Brodziak, Brownoford, Brun, Brzosko, Buczny, Chad ryś, dr. Ch’apowski. ks. Chrzanowski, Cieśla, Czemiewski, Czetwertyńsbi, ks. Dachówski, Daczko, Dembiński,
Dubanowico, Dola, Dymowski Tadeusz d>r„ koDoeundoki, dr. Falkowski, Fiołka^ Frachowiak,
Gdyk, Gąbidskł, Godek, Góralski, G rabki St.,
Grabakt \Vł„ Grabski Władysław—Gniezno. Gradowaki, Gumowski, Hal ban, ks. Halka, Ha racz,
Baalbacłi, Haelke, Hryrkiewicz, Idziok. I mi Ilkowski,
Jeb’onowsk’, Jakubowski J-, Jakubowski T., Jasiuko wica, Junga, Kaczmarek, ks. Kaczyński, Kamińrid, ks. Klos. Knast, Kotas, ks. Kotula, Kowalewski,
Kruszyński, Kędzierski, Krzywkowski, ks. Kupezyńsk1, ku. Kurzawski, Kuśmierek, Kwasek, Kwiat
kowski, Lasota, Lewandowski, ks. Londniu, ks. Lubokści, Ltldecke, ks. Lutosławski, ks. Łosiński, Łoś,
ks. Maciejewicz, ks Madej, Maj, Majewski, ks. Ma
liński, Marek Michał, Merweg, Ma rylski. Mazur,
Makoteki, ks. Makowski, r. Meisener, Michalak,
Mieczkowski, Miedziński, Mierzejewski, Moczydłow
ska, Mrożęwski, Mystkowski, ks. Nowakowski, 0pala, Orzechowski, Paczóski, Piechota, Piotrowski.
Adam, Piotrowski Ant„ Piotrowski Józef, PoklewsklJ Ponikjewfki, Potoczek, Pragacz, Puławski,
Pu*k1c, Radzdszewski, Ramotorski, Roiła. dr. Rottermund, Równiciki, Rudniki, Rząd,i Sawicki, Seyda M„ Seyda Z„ Sędzimir, Sikora, Skarbek, Skuleki. Skup. ks. Sobolewefld, Sokotnieka, Sofco'owaki,
Soityk, Sosin‘łki, Spleet Johan, Staniszkis, ks.
Starkiewicz, Śtaszyński, ks. Slycliel, ks. Styczyński,
Sullgowskl, ks. Suliński, Swatowsiki, ks. Sykulski,
ks. Szraęsnowicz, Szewczyk, S/.perna A-, Szperna
S„ SzyfoiDo, Szymański S-, Szymborski, Szvmczak,
Srótko, świda. Tabaezyński, hr, Tarnowski, k«Teodorow'cz, Thomas A., Thomas I-, Tomaszewski,
dr. Trzciński. Tuchofka, Tutaj, Ty'man, Ulowi ez.
'Walisiak, Wiohlińskt, Wierzbicki, k s Witkowsld,
Włodek, WojrtaHćaki. ks. Wojnarowie*, ks. Wróblewstkl, Za'ęski, dr. Załuska. Zamorski, Znr trawlera,
Zyritowski, Żebrowski Żero. (Razem 178).
Za wnioskiem

glosowali następujący posło

wi*:
Anusz, AroiszewsldL, BagińskL, Baranowski,
Bardel, Barlicki, Bednarczyk, Blyakosa, Bobek,
Bobrowski, Bochenek, Bojko, Boruń, dr. Brejski,
Bryl, Bujak, Burakowski, dr. Buzek, Chądzyńska,
Chudy, Cianeara, Czapiński, dr. Cwikowski. Da
szyński, Dąbal, Dębski, dr. Diamaod, Dobrowolski,
Dreszer, Durczak, Duro, Dyla. Dymowski, Dzikow
ski, Dziubińska, Erdman, Festrekiewica, Firhna,
Fijrlkowski, Gajewski. Galik, Galiński, Ga’lka, Ga
wlikowski, Gębo rek, Górny, Górski, Grlinbaum,
Kantor, Karli ko wski, Kasiński, Kędzior. Ktelak,
dr. Kiernik, Klemensiewicz, Kołiszer, Kosmowska,
Ko tui a, Kowalczuk. Koiliwski, Kramarczuk, Kuła
kowski, Kunicki, Kurach, Kurczak, Kwiecień, Leiwy, dr. Lieiberman, Lisiecki, Łańcucki, Łaekuda,
Madej, Majcher, Makuch, Marchut, McrgoL dr. Ma
rek, Maślanka, Matakiewicz, Matusz. Michalak, Mlsio!«V. Mizera, Moraczewska. MOraczewski, Mróz,
Nader, Nawrocki, Niedbalski, Niedzla'kowski, Niewiński. Nowicki, Nureik, ks. Okoń, Osiecki, Osta-

chowaki, Palonka, Pączek, Perl, Rataj, Rauch, Reder, Reger, Kejdych, Rudnik, Rudziński E„ drSchipper, Seib, Smolą, Smulikowski, Sobek, Spiokennan, Stapiński, Starzyński, dr. Steinhaue, Steslowiez, Stępień, Stolarski, Strzębalskl, Sudoł, SzaIrainek, Szozerkowski, Szuugiel, Szymański, Śliwiń
ski, Ś.iiegula, Średnlaw^ki, Świniarski, Tabor, Tatarcz&k, Toczek, Tomaszewski, Tomczak, dr. Wa
chowiak, Walczuk, Walerom, Wasilewski, Waszkie
wicz, Weber, dr. Weinzacher, Wilczkowiakowo,
Winiarczyk, Witkowski, Witos, Wojtaszek, Woźnicki, Wójcik, WróbeL, Wysocki, Zaleski, Zawaoa,
Ziemięcki, Żuławski. Razem 183.

Sronika sejmowa.
Z KOMISJI OCHRONY PRACY.
W spraw ie robotników? rolnych.
Komisja Ochrony Pracy n a posiedzeniu z
dnia 10 grudnia 1020 uchw aliła, wniesiony
przez rząd, projekt zm-auy artykułów 6, 7, i
14 ustawy z dnia 1 sierpuia 1919 r. o załatw ia
niu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodaw
cami, a pracow nikam i rolnym i. Zm iana do
tyczy jedynie wysokości grzywien, jak ie mogą
być nakładane n a pracodawców lub pracowni
ków albo ich delegatów za uchylanie się od udziału w wyborach do Komisji Rozjem zych,
w naradach zwoływanych przez inspektora
pracy lu b w pracach sam ^chże Komisji Roz
jemczych. Grzywny te w edług uchwalonego
projektu będą powiększone dziesięciokrotnie.
Z wywodów referenta posła tow. Żuław
skiego i m inistra p. Pepłowskiego oraz kilku
innych posłów okazało się, ie obszarnicy, na
leżący do „Związku Ziemian**, nie barząc n a
grożące na wiosnę niebezpieczeństwo wielkich
strajków ro ln jc h , mogących zadać krajow i
śm iertelny c o s i zepchnąć go w otchłań nędzy
aprowizacyjnej i anarchji gospodarczej, z k tó 
rej ratu n k u już nie byłoby, rozmyślnie i złośli
wie sabotują wszelkie próby ugodowego załat
wienia. sporów, wynikających między nim i a
służbą folwarczną.
Aby konieo lęm u położyć należało grzyw
ny n a opornych poda eść. Ootateczuie kom isja
projekt rządowy bez zmian żadnych uchwali
ła. Zanim jed u ak do tego przyszło, m usiała
wytrzymać długą obstrukcyjną m owę posła
Bojauowskiego, reprezentującego interesy ob*
szarn k ó w i ich „Zwjazku Ziemian**.
Poseł Rojanov.skij» nie um iejąc znaleźć
żadnych argum entów rzeczowych, ani w obro
ni® anarchizujących obszarników, a tem mniej
przeciwko projektow anej zmianie, chwycił się
wypróbowanej metody obrzucania podejrzen ami i nieskontrolow anem i z pałoa wyssanemi oskarżeniam i swoich przeciwników. Go
dzinę całą odczytywał tedy niesłychanie nudny
i monotonny zbiór, znanych już z pism obszarniczyeh i z przem ówień sejmowych luendeków
(np. p. Zam orskiego), bajek o tem, ja k : to nie
którzy członkowie lub funkcjonariusze „Związ
ku Zawodowego Robotników Rolnych Rzeczy
pospolitej Polskiej** dopuścili się rzekomo w
czasie inwazji bolszewickiej zdrady kraju, bo
wzięli udział w t. zw. „Rewkomach** i t. p.
W końcu zwrócił przewodniczący poseł
Reger uwagę p. Bojanow skiem u, ie po pierw 
sze nie nfclcży to do rzeczy, a powtóre, ie nie
przystoi posłowi pod zasłoną n etykałności po
selskiej podnosić takie oskarżenia przeciwko
osobom nieobecnym i nie mogącym zarzutów
im czynionych odeprzeć.
Posłow ie Ziemięcki i Żuław ski pouczyli
p. Bojanowskiego, ie podniesione przez niego
fakta, chociażby były praw dziw e, niczego
nie dow odzą; P. P. S. i Zw. Zawód. Rob. Rol
nych stały i stoją niew zruszenie rta stanowi
sku państwowości polskiej i w obroni® tej
państwowości poniosły najw iększe ofiary. Je 
żeli część służby folwarcznej w Polsce zbłą
dziła, to wina za to spada w piefwszym rzę
dzie na obszarników, którzy z tej służby —
przez swój wyzysk i n'eludzkie obchodzenie
się i nią •— uczynili wrogów swoich i wrogów
Polski.
Po tej odpraw ie p. Bojanowski skrom nie
przycichł.
'

Ercn&a polityczna:
Wczoraj) R ada Min strów ukończyła dysku
sję ogólną nad program em Rządu. Do omó
w ienia pozostały tylko szczegóły.
Możjiwem jest, te jeszcze przed ćw’*ętami

Rząd w ystąpi przez Sejm em ze swym progi*
mam.
••
• M uusterjum przemysłowców.
D ow iadujem y się, te w dniach najbll#
szych m a być podpinana nom inacja p. B a t*
glji na podsekretarza stanu w Min. P rzem y
słu i Handlu- P. B ałtaglja, jako znany azero*
ko w Galicji „adw uhat przemysłu**, godaii® u*
zupełni p. Przaiuowski ego.
„Polska Spółka Akc. H andlu Zew nętrz
nego “, której p. P rzam w sk i jest udziałowcom
łącz/de tp wszystkimi (byłymi m inistram i han
dlu i przemysłu (z jednym w yjątkiem ob.
Iwanowskiego) otrzym ała od Rządu ojbrzym>e koncesjo, równające się praw ie, że m<?no.
pojotr] na handel z« Wschodem. P, Przanow^
ski tody, jako m inister przem ysłu j handlu,
będeiie robił interesy z sobą samym, jako z udziałowoem „Spółki Akc. H andlu Z ew nętonego**- '
*

. **
P. Śliwiński, jako ..hialorjinn* niewinne jagnię**
I
agrarne.
Prezydijinn Rady Ministrów wyjaśnia:
1) Ministerjum Aprowizacji nie prowadzi sa
modzielnej poląyki aprowizacyjnej, lens jest wyko
nawcą Ustawy z dnia 9 lipca r. b., powstałej r« mo
cy porozumienia się stronnictw i uchwalonej jedno
głośnie przez Sejm.
2) Przeżywany obecnie kryzys żywnościowy
powstał wskutek ogólnego nieurodzaju zbóż chlebo
wych z powodu strat, poniesionych przez rolnictwo
podczas inwazji bolszewickiej, oraz z powodu tru
dności komunikacyjnych.
8) Natychmiast po odparciu nieprzyjaciela,
Ministerjum AjTowizacji wobeo niedoboru środków
żywnościowych przystąpiło do zakupów zagranic*
oych w miarę roaporaądżalnych finansów.
4) Wysoka cena zboża krajowego wypływa 1
kosztów produkcji i z faktycznego braku zboża, ce
na zaś zakupów zagranicznych zależy od stanu na
szej waluty.
8) Minister Aprowizacji nie oznacza ceny na
ńboże kontyngentowe samodzielnie, lecz w porozu
mieniu z Ministrem Rolnictwa, który przede wszystkiem jest powołany do ustalenia kosztów produkcji
rolniczej.
*
**
R ada Ministrów na posiedzeniu dn ia 9 b.
m. wysłuchała program u demobilizacji, prted*
staw ioaego przez Ministra Spraw Wojskowych
i po przeprow adzeniu dyskusji przyjęła zasa
dy, m ające stanownć podstaw ę dla przeprow a
dzenia demobilizacji na najbliższą przyszłość.
Ponadto Rada Ministrów powzięła uchwa
łę w przdemiocie upow ażnienia Komisji Tym
czasowej do w y d a n a zarządzenia o aprowiza
cji na rok gospodarczy 1920/21 dla ziem, przy
znanych Polsce zo Śląska Cieszyńskiego, oraz
przyjęła projekt ustawy, zmieniającej niektóre
postanow ienia ustaw o postępowaniu sądowem
ęywilnem, obowiązujących w b. dzielnicy apslrja c k e j.
W reszcie R ada Ministrów zajm owała się
spraw ą pomocy dla zdemobilizowanych aka
demików i zała tk iła szereg wniosków Mini
stra Skarbu w przedm iocie zalcupna nierucho
mości przez cudzoziemców. (PA T ).
•*
•
W czoraj odbył się w Belw ederze ak t w rę
czenia na uroczystej audiencji listów uw ierzytel
niających przez pierw«zego Posła Nadzwy zajnego i M inistra Upełnomocn onepo H olender
skiego, barona von Asbeck. (PA T).
«
*•

Delegacja litew ska w 'Warszawie.
W .zoraj przybyła do W arszawy delegacja
litew ska. W skład delegacji wchodzą pp.:
Slangajtis — w iceprezes sejinu kow ieńskiego
(ludowiec), ks. Jurgutis, prof. seniinarjum du
chownego (chadek), Z enejbs — dyr. kursów
naukowych i Digris (s.-d.).
W poniedziałek deleghcja zostanie przy
jętą przez min. Sapiehę.
•**
W dniach najbliższych wyjadą do Rzymu
ks. arc. T eodorow icz, i ks. biskup Sapieha.
Wyjazd te n jest w związku z polityką rzym
ską, zwróconą przeciwko interesom ludu oś J
polskiej n a U. Śląsku.
•
i
•«
Poa. Zagórski, członek N. P. R., który
przed kilku dn atni wyjechał do W estfalji zo
stał tam aresztowany przez władze niem iec
kie.

Wolna m Gdańsji.
EXPOSE NOWEGO RZĄDU

GDAŃSKIEGO.

Gdańsk, 10 grudnia.
(E. E.). Na dzisiejszein posiedzeniu rady
wolnego m. G dańska, nowy rząd przedstaw ił
swój program . W stosunku do Polski rząd za
m ierza oprzeć się na konwencji z dnia 15 li
stopada. Rząd wyraża nadzieję, te konwencja
ta stanowić będzie podstaw ę przyjaznych stosunków sąsiedzkich pomiędzy oou państw am i.
Rząd gdański ze swojej strony zapew nia, ie
<Utrzyma warunków konwencji. W dalszym
ciągu expose rządowego om awiane są układy,
któie mają być zaw ąrte w czasie najkrótszym,
jak przejęci* części kolei przez Polskę, spra-

w-a zaopatryw ania G dańska w żywność, s p r *
wa przynależuości państwowej. Oddzielny ustęp expose podkreśla z naciskiem św ięty o*
bowiązek rządu gdańskiego utrzym ania n ie 
mieckiego charakteru miasta.
PO DZIAŁ TEK W RZĄ D ZIE GDAŃSKIM.
G dańsk, 10 grudnia.
(PA T ). S enat gdański dokonał następu
jącego podziału pra y. Prezydent senatu obej
mie naczelne kierownictwo i zastępstw o spraw
zagranicznych** (I), senator Scbim m er obe.m te
spraw y w ew nętrzne, senator S tru ik — s p r*
wy oświatowe, senator Leske — ro b o ty pt*

n
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S e ] m Ustawodawczy.
Z m arł dnia f Grudnia I92S rok u , praoijfw szjf la t 3*.
N abożeństwo Żałobne odbędzie się w sobotę, dn. 11 b m. o godz. 9 1 pół reno
A lek san d ro .
Zaraz po nabożeństw ie wyprowadzenie zwłok na Dwo
rzec Giówny, pogrzeb zaś na cm entarzu parafialnym w Kom piuie ziemi Łowickiej w po n ie
działek dn. 13 b. m. o godz. 11 1 pól przed połud.

w kościele GOtnvm -w

gwCitfa I92P li

— W lutym ma nastąpić śmiano ordynacji
wyborczej we Włoszech.
— Interwencja B&rtji Pracy w Irlandii nie
powiodła się.
— Sprawa podwyżki płacy dla urzędników w
Niemczech doprowadzi prawdopodobnie do prze
silenia gabinetowego.
— Take Joueseu wysłał do Moskwy notę, w
której stwierdza, £e zawsze przestrzegał neutral

^liczne, prof. Noe — przedsiębiorstwa

pań- sanitarne i kościelne, senator F rank — admi•twowe, senator Szwarc — sprawy socjalne, nisjUację i przejściowo finanse.

Sprawa Wileńszczyznt*.
m arynarki, a który ma się udać lta Litwę, Jest
go.ów do wyjazdu. Termin tego wyjazdu bę
dzie oznaczony łącznie z wyjazdem innych od
działów cudzozi eute kich,
KROCIOWE PENSJE ŻOŁNIERZY SKANDY
NAWSKICH.
Sztokholm, 10 grudnia.
(E. E.) Jak wysokiemi będą żoidy żołnie
rzy skandynawskich, wy praw innych do Wil
na, dać może wyobrażenie ustalenia w y n ag ro 
dzeń dla kontyngentu szwedzkiego. Strzelec
pierwszej klasy otrzyma 467 koron miesięcz
nic, drugiej — 333 kor., zwykły szeregowiec
313 kor. Nadto bezpłatnie żywność i uzbroje
nie. W zamianie n a mańki polskie, są to ol
brzymie sumy.
Z GRENLANDII DO WILNA.
Kopenhaga, 10" grudnia.
(E. E.). Szefem wojskowej ekspedycji
duńskiej do okoLc plebiscytowy .h ^ w Wileń
szczyźnie, mianowano kapitana Christiana Jurgensona, uczestnika wyprawy Mikkolsena na
Grenlandję.
NORWEG JA WYSYŁA WOJSKA.
Chry3tjanja, 10 grudnia.
(E. E.). Mimo protestu Buena przyjął stor
ting projekt ustawy o wysianiu oddziału do
Wilna przeć.w 18 głosów socjalistów i lewi
łlftd ry t, 10 g ru d n ia .
(E. E.) Oddział wojskowy żołnierzy bisz- cowców. Koulygeut norweski uda się na Lit
t^ s k ic h , złożony z dwóch kompanji piechoty wę w styczniu przez Gdańsk.
im „ns-iorit ^ O i i*~
' —»'« *■

DEPESZA CHARDIGN Y‘EG0 DO LIG I
NARODÓW.
Genewa, 10 grudnia.
„
( Ł E.) PuSk. Cbardiąny don >£i telegra
ficznie Radzie Ligi: Przedstawiciele rządu
tulskiego i kowieu-ik ego przyjęli propozycję,
aby przez bezpośrednie porozum.enie ustalić
f^ren konsultacji. R im isja kontrjlująca z ra
mienia Ligi zobowiązała rząd kowieński do
Wysiania bezpośrednio delegatów do Warsza
wy. Wymiana jeńców polskich w liczbie 343
i litewskich w liczbie 750, została dokonana
$ i 4 grudnia.
NIEPOWODZENIE "WALDEMARASA.
Genewa, 10 grudnia.
(E. E.) Stanowisko rządu kowieńskiego
"Wobec plebiscytu na Litwie spotkało się w
bolach Ligi Narodów z wysoce nieżyczłiweml
C m entarzam i. Ostatnie przemówienie Wałdem arasa w Radizie Ligi Narodów wywołało
*le wrażenie- Delegatowi rządu kowieńskiego
Mawiano pytania, lecz nie umiał on dać odpo
wiedzi jasnej i wystarczającej, ezem rząd ko
wieński zmienił stanowisko. Żądania Walde
mar asa są powszechnie uznane za niemożliwe
do utrzymania.
WOJSKA HISZPAŃSKIE GOTOWE DO
PODRÓŻY.

nin wygłosił mowę, w której tlomaczył się, te
nad an o koncesji zagranicznym kapitalistom
było koniecznością. Aby lep ej usprawiedliwić
ustępstwo od zasad komunistycznych podkre
PRZYJMOWANIE DO LIG I NARODÓW.
ślił, że w razie wojny kap tal inwestowany
Genewa, 10 grudnia.
przez zagranicę i wszelkie instalacje przez k a
(E. E.). Komisja przyjmowania nowych pitalistów zagranicznych poczyń <*re staną aię
Państw do Ligi Narodów w sprawie przyjęcia
„zdobyczą wojenną proletary,tu".
Ligi Estonji, Łolwy, Iłułgarji, Gruzji i Arjhenji oświadczyła, ze okoli zności nie pozwa
lają jeszcze na powzięcie wniosku przychylne t ó t a t p i ł i i s i j m i t !
go dopuszczeniu tych państw do Ligi. Plenarih iiiłjć i M i l a L
a0 posiedzenie Ligi mogłoby wszakże dopu
Konstantynopol, 10 grudn a.
ś ć je do organizacji technicznych Ligi.
(E. E.). Według mformacji z Angory, 3-go
PRZYŚPIESZENIE OBRAD U G I.
gradu a w Aleksandropolu podpisany został
traktat pokojowy między Armenją a rządem
Genewa, 10 grudnia.
(E. E ). Prezydent Hymans zawiadom i, kemalistów. Według warunków traktatu Ar
^ w przyszłym tygodniu Rada Ligi będzie men ja ma wydać Turkom wszystką broń z wy
°dbywala posiedzenia także po południu. Idzie jątkiem 1.000 karabinów, 20 mitraljez i 3 a r
mat, które będą Armeaji pozostawione.
* Przyśpieszenie obrad.

1 Ligi M r .

i!!i akrjjii fflirtóti
Bukareszt, 10 grudnia.
(PAT). Agencja Telegraficzna D am an do®ó8i; j(a weaorajszem posiedzeniu senatu ru
muńskiego rzucono bombę. Biskup Rod is i mS^ sle r Crocanu zostali zabici, zaś dwóch biskuj dwóch innych senatorów, jeden mini®”ńr i jeden general zostali ciężko zranieni.

iii! fi!t!hii litlit

Wiedeń, 10 grudnia.
(E. E.). Dr. Mi hal Ha rnisch został wy
brany na prezydenta rzeczy pospolitej Au
striackiej 129 glosami na 214. Nowy prezydent
nie należy do żadnej partji politycznej, pra
cowal i pracuje w dalszym ciągu w dziedzinie
ekonomji politycznej i polityki socjalnej. Li
czy lat 60.
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— W Pradzo czeskiej toczy się walka zbrojna
z komunistami o Dom Ludowy.
— Z Berlina wydalono dra Gorzyekiego, na
czelnego redaktora „Dziennika Berlińskiego".

Manifest międzynarodowej konferencji W!
Bernie. , j i ; , •

1 żucia pif ■

„Le Populaire" f l a s z a treść manifestu,
uchwalonego na międzynarodowej konferencji
socjalistów w Bernie. Manifest domaga się oPRASA PARTYJNA.
brony Uosji sowieckiej i zazjiaoza, że trzecia
Opuścił prasę 43 zeszyt „Trybuny" i za międzynarodówka w Moskwie m e zdołała zje
wiera treść następującą: Watykan za Niemca dnoczyć prołetarjalu skutkiem zapoznania
mi, artykuł Wł. W-la, polityka kleru rzym różnicy waaunków socjaiuyoh w ówlecio.
skiego w stosunku do Polski. - - Jak się oh
Strajk urzędników w Austrji.
sadza poselstwa polskie. — Artykuł Sdbura,
omawiający „Rozbicie socjalizmu światowe
Strajk kolejowy trwTa w dalszym c'ągu,
go'*. — Dokończenie politycznego, aktualnego na/wet rozszerza saę, obejunując pracow-niaciw
artykułu o „Czechosłowacji", pióra Seinpro- innych gałęzi. Do ruchu strajkowego przyłącza
niusa. — Na czasie i godny uwagi szerszych się żandarmerjui, pracownicy skarbu i policja.
warstw, zwłaszcza pracowników rolnych arty Pracownicy poczty uchwalili rówuież ied an ia
kuł o „Zdradzie fornalskiej", w którym ...
podobne do żądań imnyuh pracowników p ań
Szandeoki rzeczowo omawia nagankę prasy
stwowych..
burżuazyjnej i sądów na fornali. — St. A.
Rząd nie jest w możności utrzymania do
K em paer daje teoretyczne rozważania p. L: tychczasowej liczby urzędników państwowych
„Od zaczątków socjalizmu do bolszewizmu".— i udziela masowo pracownikom dymisji. —
W Przeglądzie Teatralnym Wł. Wolert oma Wszyscy pracownicy w wieku powyżej lat 63,
wia wystawioną sztukę Ibsena w Teatrze Pol mają opuścić swój urząd. Przypuszczają, że
skim. — J. R. daje recenzję z muzyki, ponad rządy obce skorzystają z okazji i zaangażują
to na ten bogaty w treść zeszyt składają się dawnych urzędników ausirja kich. Podobno
jeszcze sprawozdania z książek.
Holandja może dać u siebie zatrudnienie wi
Egzekutyw* okręgowego Komilefn robotnicze
kolcnjaeh 3000 urzędnikom. Brązy!ja i Argeugo. Dziś o godzinie 4 ej po poi. odbędzie się po
ty m zatrudnić mogą 90 tysięcy pracowników.
siedzenie Egzekutywy Okręgowego Komitetu Ro
Międzynarodowy kongros kolejarzy,
botniczego.
W ans. Wydf. Kult.-Oświat. PPS. zawiadamia
(5. B. P.). W ciągu dn. 29 i 30 listopada obra.
wszystkich członków chóru, iż stale lekcje śpiewu dowal w Londynie pod przewodnictwem tow. Tłucr
odbywają się w każdą środę i sobotę o godz. 7-ej masa Międzynarodowy kongres kolejarzy. Repre
wiecas. w lokalu QKR. (At. Jerozolimskie SC).
zentowano byiy; Angija, Niemcy, Fraocja, Holan

W sobotę, dn. 11 b. m. o g- 6-ej wlecz., w lo
kalu „Robotnika'» odbędzie się posiedzenie Cen
tralnego Wydziału Kobiecego. Sprawy bardzo waż
ne; między in-nernł sprawy Zjazdu Kobiet w Kra
kowie. Obecność wszystkich konieczna.
Chór. W. W. K.-O, PPS, zawiadamia

człon
ków chóru, iż stale lekcje śpiewu odbywać s*ę
będą w każdą środę i sobotę o godz. 7-ej wieczór,
w sali UKIL

U zandmr/.
Ze Związku Robotników Miejskich (Al. Jero
zolimskie nr. 56). Dziś, t. j. w sobotę, <uu li b. m ,
o godzinie G-ej wieczorem, w lokalu Związku (Au
Jerozolimskie 56 m. 4), odbądźe się zebranie dele
gatów wyiiz. 7-go, t. j, budownictwa i im.
Zw. Niozaleinej Młod*. Socjalistycznej. Dziś
o godz. 8 wiecz. w sali Tow. Hjgjeniczincgo (Karo
wa 31) odczyt tow. Jama Hemola p. t. „Spódzielczość jako metoda działania społecznego".
Z

a g r a n i c ą .

Projekt konferencji międzynarodowej socjapstów.
Bem. (E. E ) . Przedwstępna konferencja
socjalistyczna zakońc^la swe pra-e. Uchwa
lono zwołanie międzynarodowej konferencji
socjalisty c?*nej w Wiedniu, 22 go lulego 1921
r. Konfereueja ia omówić ma następujące
sprawy : 1) intperjal zm a rewolucja socjalna,
2) metody i organizacja walki klasowej, 3)
międzynarodowa walka z kontrrewolucją.
Celem przygotowania konferencji wiedeń
skiej stworzono komisję, która ma się zebrać
w Wiedniu w końcu tego roku. Komisja skła
da s ę z delegatów Anglji, Fran. ji, Niemiec i
Szwaj carji.

Zjcieęospodarcze.

Notowania giełdy warszawskiej. Dolary Stan.
Ryga, 10 gruda ;a.
Zjedn. 690 — 5i0, Franki fraucusikie 35.25 —33.75,
(E. E ) . Bolszewicka „Praw da" donosi,
Franki szwajcarskie 91—80, Fumy ste rlk g i 2050-Łódź, 10 grudnia.
r6 do Petersburskiego Sowietu Delegatów ro1950. Marki niemieckie 785—745.
(PAT). Fabryka Geyera, zatrudniająca
*du iczy ch wybrano zaledwie 20 komunistów
2.400
robotników
zawiesiła
wczoraj
nn
tydzień
„Już pewne są uasze granice wschodnie!
11)1 60 członków. Reszlę stanowią bezpartyjni,
Zdobyć nam teraz Zachodnie Kresy i
p ra w d a " s. wie rdza, że pod nazwą „bezpar pracę z powodu biaku węgla. Z tego samego
powdu grozi us.rzymaiue pracy także w in
Górny Śląsk toczy ostatni bój i
tyjnych" ukrywają się antytoLszewcy.
nych fabrykach.
Na pomoc braciom Ślązakom i
Na pomoc wszyscy 1
Składajcie ofiary na akcję plebiscytową,
Ii/SwtfS
póki czas — póki jeszcze czasl
IM -a tittlK l.
Ofiary przyjmuje KOMITET ZJEDNOCZE
Londyn, 10 grudnia.
NIA GORNEG0 ŚLĄSKA Z RZECZPOSPO
—
Giolitti
oświadczył
w
parlamencie
wło
(E. E.). Według wiadomości otrzymanych
LITĄ POLSKĄ, Warszawa, Kraków.-k.e Przed
* Moskwy, rząd sowietów oświadczył, że wy skim, że przed ratyfikacją traktatu w Kapallo nie
mieście 60 codziennie od godz. 9 rano do 7-ej
jęta swoją zgodę na projekt umowy handlo może prowadzić rokowań z D’Annunziem.
— W Izbie Gmin oświadczy* sir Harmscorth, wieczór.
w i według pro pel; tu opracowanego przez AnSprawy urzędowe załatwia i przyjmuje in
i nie widzi żadnych przeszkód do nre- że Angija cofnie kredyty dla Grecji w razie powro
teresantów od godz. 9 rano do 8 po południu
tu Konstantyna.
*'v-o;-zr.ego podpisania ugody.
— Rząd grecki aantacawia się nad sposobami RACHUNKI BIEŻĄCE:
Bank Związku Spółek Zarobkowych E. 4S6.
pow iania na tron Konstantyna.
Polska Krajowe Kasa Pożyczkowa 392.
_ Oczekiwana jest rewizja traktatu w Sevres
Pocztowa Kasa Oszczędności 1042.
na korzyść Turcji celam zezwolenia aa zwrot
Rygo, 10 grudnia.
Bank
Rolniczy w Poznaniu".
CE. E-). Na zebraniu komuanstyczneni Le- Smyrny Turcji.

mi

— Kemal-pasza zabiega o rozeym a Grecją.

— Wojska sowieckie zupełnie saiszczyy ban
dy Machuy.

R u c h r o b o tn ic z y !

Na smutny ten obrządek zaprasza

Klub Pbsłów Polskiego Strsnntctwa Ludowego*
nans

ności wobec Rosji,

dia, Luksemburg, Szwecja, Denja, Auslrja i Bel
gia. Tbouias podkreśli! doniosłość organizacji międzyaiarodowej. „Nie byłoby wojny, gdyby robotni
cy świata lepiej się znali jeszcze przed rokiem
1914. Nie pragnęła jej wprawdzie klasa roboinicza,
lecz umożliwiła ją wzajemna nieznajomość robot
ników różnych krajów, nieznajomość, klórą potra
fili wyzyskać wrogowie klasy robotaiczej". W dal
szym ciągu Thomas podkreślił, iż klasa robotnica*
rozumie dziś, że organizacja jej musi nosić cha
rakter międzynarodowy, przygotowuje się do ode
grania roli w rozwiązaniu zagadnień polityki świa
towej.
Przywódca kol. fr&neusk., Bidegeray, poparty
przea Sc.iw.fla (Niemcy) przedstawił rezolucję w
sprawie powszechnego stosowania 8-gcdziitw-ego
dnia pracy. Poruszoir.o przylem w dyskusji kwestję
warunków pracy. Wedle delegata niemieckiego od
r. 1914 place w Niemczech wzrosły o 690%, pod
czas gdy ceny mołerjalów pierwszej potrzeby wzro
sty o 1200?£. Thomas dorzucił, iż w Anglji cacy
wzrosty od wybuchu wojny 1'20-krotnie.
v Rezolucja Bldegeraj’a zoslala przyjęta. U*
chwalono w-ezwać organizacje wszystkich krajów:
do opracowania raportów o miejscowych warun
kach pracy. Raporty te mają być prz-edstawuoee
na najbiższym kongresie. Do przyszłego Kongresu,
klóry' obradować ma w kwietniu 1921 roku w
Genewie, odroczono również sprawę uspołecznia
aia kolei.
W drng-'m dniu Kongresu nadeszła na ręce
delegata belgijskiego Beuwon3‘a depesza od orga
nizacji w sprawie represji, stosowanych przez rząd
belgijski względem kolejarzy, odana wdających
przewozu amunicji i malerjalówr wojennych d!«
Polski. Kongres uchwalił w tej sprawia rezolu
cję protestującą, która zoslala wysiana telegraficanie do rządu belgijskiego oraz oddzelnie do mi
nistra sprawiedliwości, Vandervelde'go.
Przed zamknięciem obrad Kongres wjsta! pro
test do rządu węgierskiego z powodu skazania o*
śmierć 10 robotniczych działaczy węgierskich.

Kronika.

Wręczenie Szabli gen. Hallerowi. W środę odbyta się uroczystość wręczenia szabli honorowej
gen. H allerow i Z uroczystości tej endecja urządzila manifestację reakcyjną t kwiecistemi prze
mówieniami ks. arcybiskupa Teodoro wicza, p. WL
Rabskiego i innych.

(a) Subwencja. Delegacja opieiki spo’ecznej
wystąpiła do Magistratu o przyznane „Naszemu
Domowi" dia dzieci robotników w Pruszkowie sub
wencji w sumie 10.000 tok.
Drzewo opalowe dla m. TVarssawy. Dla zaopa
trzenia Warszawy w drzewo opalowe Państwowy
Urząd „PUZAP" nabył w lasach rządo-w. w Korpi'ówce, po w, Kowelskiego, u prywatnego przedsię
biorcy 3000 sążni. Przedsięb:oo>’A, korzystając z wy
sokiej ceny drzewa w handlu, sprzedał go, nie ba
cząc na to, że Rząd, oddając wyrąb lasu przedsię
biorcy, zastrzegł, że pierwszeństwo w nabyoiu drze
wa ma Państwo na swe potrzeby. Przedsiębiorca
zaczął w taki sposób prowadzić eksploatację, że do.
kooat wyrębu kosztownego drzewa pokładowego ł
wyrobione pokłady sprzedał do N.omieć w tej chwk

* R U B O i JN IJtr a 0 10 o t a , l i g r u d n i 1920 r.
li, kiedy koleje poiskie pottzdbują moc tego mat©rją~'aydi porosnmieć się ae ’Wszystkimi swymi b. ezto'v
la. Na skutek ,protestu „PUZAPU" władzom poi©- kami z Województwa Warszawskiego, wzywa aa*
aooo wyrąbane drzewo zavwkwesirowad, a sprawę -stępując© osoby po odbiór przypadających im nco jzadużyckoti przedsiębiorcy jpraekaaaó Prokurat©- i ieżasóci w terminie S-miesIęeauyai od daty aiini©jrowi sądu,
fszego: Błasiak Franciszek, Chaber Jan, DuaŁn StoWagon sypialny <5© Zakepsaego.' 2 &ri«n 10 f f *
Kananaansk Kazimierz, K;ógructada uruchamia
wagon sypialny W arszaw a-1 lto w * Ł
^ 7 ^
,°"
Zakops.no w p la g a c h nr. 26/6105 i nr. €106/6. OdW^ or> ^ ę w s J u B r « n ^ Stateasktt
jazd z Warszawy Głównej co piątek i wtorek g o d z . } ^ . ? 8;
^
. ?****.!
18.45, * Zakopanego - ©» poniedziałek i czwartek Tof f !
“ » ■ * » > Zaelenczyk Agodz. 1650.
I

h s . 317
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U Nauczycielstwa. Zarząd Główny Związku
Polskiego Nauczycielstwa Sokół Powszechnych za
wiadamia, ż© zebranie kierowników odbędzie się
daiś o godz. 7 wieen w lokalu Zwiąnfcu, Marasiaitawsfea 123.
.
Odczyt o Jnponji. Dziś o gudz. 3 wierz, w sali
Museum Przemy&a i Rolnictwa (Krak. Przed. 66)
prof. W. Trojanowski wygłosi, licziflemi przenrocaami ilustrowany, odczyt, treścią którego będzie ży
cie, poezja i sztuka japońska.

gotowi© przewiozło Siedleckiego z óbjawa®*1
wwtrząśnienia mózgu do sap.tala ów. Ducha.
(in) Stras.y przy ul.
V««4kt.:isI » J!
wydziału ^telensywy politycznej, Józef todwaurw
(Pańska nr. 8). .jadąc doeońką ul. kieicia, # n m
wiał s.‘ę“ ótrzeiaaiem z rewulweru v górę. V. kó'
lego pasażera zatrzymali posterunkowi’ 8-go ki.:;:/'
aarjatu przy pomocy żandarmów i odprowadzili <ił
komendy miasta.
(m) if.ędzy żojnierzarai. Pray uL Ztetej mf.
83, w tnieszikaolm Marji Siibijskiej, i»>ziierz Roms?
Witkowski orani! nożem w klatkę piersiową
oieraa 1 pułku artylerii potowej, Bolesława De^
sklego. Ranionego przewiozło pogoifvSe do .<
(to) Wypadki sam«chod«we. Na u l Nalewki
Buck kolejowy. Wobec podjęcia aorenatoeflof. a Btopo
* * * ^ * « * « ł* » « * * * Zygmunt Kokot, szofer samochodu wojskowego nr. la Dzieciątka Jezus,
370 najechał na tramwaj łinji itr. 17, który zcstai
radfcu osobowego, poczynając od 11 grudnia r. i s I0** ’
o. 9 ow .
• 1 d ,
mocno uszkcdscay. Wskutek silnego uderzenie ja
wuBOwkay zostaje bieg następujący d i pociągów * -1
Sniiaca lokalu Mii, Skarbu. j&eeydjttm Mini- dący tramwajem Ignacy Romkoiewski z Marek
Teałr i Muzykasdbowytft:
_
!
| steijum Skarbu podaje do pomsxeshnej wiadomo. uległ z-amaniu jednego żebra. Pogotowi© przewio
Z Opery. Dziś „Bal maskowy*.
P. ei\ 417 odjazd z Warszawy Głównej o godz. ^ £e z dniem 3 b. m. Biura Ministerjum Skarbu zło poszwaukowanego do szpitala Iw. Rocha.
Teatr Rozmaitości. Dziś i jutro ,.Aatoł epto
— Przy zbiegu Nowego Światu i Alei Jerozo
17.10 do Torunia i Tczewa. P. nr. 51 odjazd z Warpirezydjaksa 5 Departament Kredytowy, o- limskich,
samochód wojskowy, osobowy nr. 1803, hańczy’0.
seawy Wschodniej o godz 22 do Dęblina. P. nr. 412 ^ gabinety Parna Ministra i Wioe-Miaisira Skav- najechał na łó-tetniego Stefan* Sziirezyiśskiego
Teatr Polski: Dziś i jutro jJłosma.aLoljr,”.
przyjazd na st. Warszawa Główna o godz. 15.10 z
^jg^aiy przeniesione z lokalu przy ul. Nowy (Sienna nr. 87). Ranionego w głowę chłopca praeTeatr Sedate. Dziś i jutro „Pomsta“.
Tczewa i Torunia, P. or. 52 przyjazd na st. War- gwjaj 60 do gmachu Ministerjum Skarbu, Ryrnar- wiozJo pogotowia do szpitala ów. Karola i Marji.
Teatr Mały. Dziś i jutro „Powódź"'.
(m) Wypadek tramwajowy, przy zbiegu uL
azawa Wschodnia © godz. SIO z Dęblina.
aka 8/5. Na dawioem miejscu przy ul. Nowy świat
Teatr Nowości. Dziś ^Sybilla".
i placu Kercelego, został uderzony przez
Stowarzyszani© Emorytajne
Pracowników 69 pozostał jedynie Departament Budżetowy Mini- Chłodnej
Teatr Praski daje dziś, jutro i v: pp- 'r<
-Jt
tramwaj linii nr, 16, 26-iefcńi Bolesław Siedlecki z
Prywataych, ni© mogąc % powodu daia?ań wojem- sterjum Skarbu.
j gm. ZaalaiwźJdej, pow. mińako-mazowieckiego. P&- wieczorem ^Kopciuaska*.
^a-ąparkCMl
]
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Sprzedaż produktów naftowych
na eksport.
i
Mapa P o lsk i
vię-■|

to/*J V'j'-' ;A:jt,

Z GKANiUAMI PO TRAKTACIE W RYDZE,
Z LITWĄ ŚRODKOWĄ

DO

BI UR!

OPRACOWAŁ

S T A N I S Ł A W MAX

NAKŁAD
M.

A R C T A

W AftSZA WA-POZiN AŃ
Ł Ó D Z - LUBLIN - WILNO

l&ilyrobotnik mmmm
p r u e z y t a i p o w in ie n

DO

SZKÓŁ!

BIAŁY KOfNIK

ŻĄDAĆ w e
WiSZYdi’KIUH

WYDANIE PIĄTE

Cen* x dod. droż. Mk. 90.
pocztą z* zaiici.

K S IĘ U A R ń U U H

W CAŁEJ POLSCE

Mk. 95.—.

„ C x A A ^ £ n a BIAŁYM*4
S i W y s o o k fe g o
Skład: G esethner i MTolIf

i

m

P& fiitSlil świadectwami
mIo^8ZA z ^ob;'esn*
Puka.
Zorawia 33.

Z gubiono

S p r ie d a ó

pamiątkowy złoty zegarek z taaąż braasoldtką dn- *j grudnia
między godz. (i — 7 wiecz. idąe
i o tm y m ia ń n a j w y ż s z e mony m c ż n s tyStia u
ulicami Senatorską. Nowo Sena
torską, Trębacką i Krakowskie m
Przedmieściem do Nowego tswiaS e n a t o r s k a 2 8 Gal. Luxemburg* 62 sklep
lu. Uozciwy znalazca zechce od
nieść za nagrodą Warecka 7,
T * |. 183-22.
Administracja „Robotnika* od
godz. 9—ó.
l] * a t|n tf do nitów n a zimno,
służąe]7 do kany«h» stare, połamane, złoto
M Ó iiJu j poziome kupię zaraz.
. Z«ła szaó się lęUJ
platynę kupuje technik
Oferty Hoża 14 — 7, osobiście ze świadectwami
ai Zort
rawia 32, dentystyczny Żelazna 43a m. 15
wieczorem siódma.
m. 2d.

BRYLANTY, LiiaŁerję, zlało, sre&ro, platjnę

CHALECKiEGO

Ptllltli! SI

II piętro.

W ydaw ca: Karin Njmhr. P. P , A

we wszelkich
zawodach pra
cy tizycznej i umysłowej polef®Jh i umieszczają bezpłatnie
Uddzlanr dzielnicowe Państwo
wego Urzędu Pośrednictwa Pra
ży w Warszawie: Nowy Świat
5 tel. 226-43, Rymarska 2 teł.
123-^4, Leszno 140 tel. 110-43,
Praga Środkowa 11 tel. 201-/3.
Mjllll fokowe eleganckie, porOlle plelicowe, kołnierze, muf
ki, tanio. Obstalunkl, przeróbki.
Pracownia krawiecko-kuśnierską,
Br. Unkiewicz, Hola Nr. 54, teł.
121-71.

ililCUU

Najlepszy

ao prania.

brodawki i skórę zgrubiałą na podeszwach

bezpowrotnie i bez bolu usuwa
.Kiawlol* wyroo. Parmae. La

bor. »Ap. Kowalski" w Warsza
wie, M i o d o w a 3. Sprzedają
do terminu do biacnam n ą rza
t. potrzebni, ły s in o wazysU ie apteki i składy apt.
2 6 -8 . 5—8 wieczór.
/til J sztuczne, korony, mostki,
biiafJil Mandolinie, skrzyp- • ŁęUJ reperacja na poczet ani u.
“ ■ gllBIt#* each lekcje gry za- i Leny bardzo mazie. Tecnuia
sauniczcj. N iecała 10—13.
dentystyczny. Robota zagranicz
na. iteiazna 43a — 15. Uwaga
2 piętro.

siE
JSiS!

przystępnych. Niecała 7, m. 14,
wprost bramy. Mieczysław Clepichałł.

Oubito w drujrarni :;toabotuil^a”, „fyaraclsa 7,

I

sztuczne rozmaite kupuje
płacę dobrze. Graniczna
6. m. 3.
7506

Mfwłstctor sanihiny : 4r. F.

Parl

