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DOKANCELARIINACZELNIKA PANSTWA.
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V A R S Z &W I E

lnika
Przysyłamy w załączeniu, dowiadomości Nacze
ch
Państwa , Bopję deklaracji stowarzyszeń robotniczy
polskich we Francji , złdżoną na ręce naszej delegacji.

Z poważaniem

13.

5.

9

780/?
Do

MINISTERSTW

PMCY.

W załączeniu przesyłam
Towarzystw robotniczych

odpis

deklaracji

go kich we Francji
otrzymanej ostatnią pocztą kurjerską z Paryła.

Major i Adjutant Generalny.

1 załącznik.
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13.

5.

99

780/?.
Do
Para

Posla

Ziemigekiego

Przewodniczącego

W

Sejmowej

załączeniu

Komisji

Pracy.

przesyłam odpig deklaracji

Towel-zła" robotnmąoh polskich we Francji,otrzyma=
nej ostatnią pocztą kurjerską z Pary ża ,

Major i Adjutant Generalny.
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DEKLARACJA TOWARZYSTW ROBOTNICZYCH
Z%łóżona dn..27

kwietnia 1919

Jewieewych przedstawicieli Władz

Szanowni

Obywatele,

powstaje

.

sunki

z

na rgce)
Polskich w Paryżu

Po długim okresie niewoli i
Najglówniejsze osnowy życia narodowego

zagranicą nawiązane

i

wojny Polska z gruzów
już Są ustalone,
sto-

dzień każdy zbliża nas

do

chwili ,kiedy obywatele Wolnej Rzeczpospolitej Folskiej
rzystab ze wszystkich praw jakie i» przyslugują .
Najwięcej

oddalonymi

od

tego

momentu

tej

upragnionej

będą mogli
-

ko-

s Polacy zagranicg przebywa-

"de . W ciągu dlugich lat ucisku i niewoli szeregi pokoleń polskich
żyly 3 ciem nienorwalnym ,którego rezultatem" byla emicracja „polityczne
lub ekonomiczne warunki mająca za powód.,
і
Fonieważ każda jednostka uzdolniena do pracyprzedstawia sobą wartokgpewnego kapitału, dla otoczenia wsród którego pracuje,nie wątpimy
przeto ‚ke i w kraju naszym bobrze zrozumiany interes ogólny nakaże Ragdowi Fołskiemu zając się agr-v; powrotu do kraju . Powrót Polaków z Fra»

cji musi był przewidzian
ce państwo wyciągnąc торте

,

uregulowany, aby calkowitg korzyść powstają
%

Nie przesadzajge jakie roswigzanie znajdzie ta sprawa w rozpatrzeniu jej caroksztaltu przez Wiadze krajowe ,Towarzystwo Robotnicze emigre
ugan® cji polskiej we Francji pragnie рпг!“ czynny udział w opracewaniu tak ływotnej dla nich kwestji, Dhizą większość emicracji polskiej we
Francji stanowi klasa pracujacef ,przeważnie robotnicza,a więc niezaopa*
t
na w środki materjalne
Demobilizacja rzuca na
ek coraz to nowe
„i: g;: pracowników „atx-udała!” z м3. !$“ un! "tag“ robotnika
cudzoziemca,

Brak metody ze strony władz miejscowych pelączony z oddawanie»
pierwszeństwa robotnikowi francuskiemu nakazuje przewidywać bardzo cigzy
sytuację robotnika Polaka zagranicą .
°
i

Wychodząc z powyższych zalożen, delegowani robotniczych stowa~
rzyszeń man}; sobie za obowigzek wskazat na koniccznose stworzenia

3 decyzji przedstawicielstwa narodowego w Paryżu, specjalnej Komisji dla
opracowania kwestji powrotu emigracji polskiej de kraju oraz innych wyrw
spraw miejscowych ,

W rzędzie najpilniejszych zarządzeń do rychiego wprowadzenia w życie uważamy trzy nastepujące :
:
I.- Ustanowienie konsulatów polskich we wszystkich większych mias
tach we Francji wzamiań t. zw. "Urzędu Folskiego dla Spraw Cywilnych" tę
dącego pod wpływem konserwatywnych stronnictw i odznaczającego się przestarzałym biurokratyzmem i nietolerancją wyznaniową .
а
Konsulat ten powinien był ngm-ty na demokratycznych gasadach s pom
opieką prawną nad obywatelami polskimi powinien przystosować się do potra›
doby bieżącej z których między innemi wskazujemy następujące :
300

2-

ciach

a)
;

Centralizowanie

i

wyszukiwanie wiadomośći

o wakujgcych zaję

b) Udzielanie robotnikom bez zajęcia w Paryżu lub na prowincji
alokacji.

.

II. [Еве-повітів Specjalnej Komisji dla opracowania s
owrotu do kraju w porózusieniu z wiejscowe=i organizacjami . lomis
е] nalezy powierzył :
ș
a) Uratwienie możności powrotu do kraju dla wszystkich bez wy=
jatku obywateli Państwa Polskiego z prawem dla niezamożnych korzysta
nia z bezplatnego przejazdu .
b) Staranie o przewiezienie do kraju jenców Polaków z armji
austryjackiej i n@emieckiej ;

G) Jaknajrychlejsze wydobycie z obozów ewakuacyjnych
as
sowe tam więzionych Polakéw „podejmując sie natychmiastowego dotydcz
wywiezieł
nia ich z Francji do Pelski .
III.~

.
%
Ustanowienie Кощія.? Odszkodowań
,która pedjężaby się pańszas
zająć sprawa obywateli polskich ‚poszt
wanych podczas wejny w prowincjach francuskich okupowanych przez
Niemców oraz posredniczyć w tej sprawie z wladzani francuskimi ,
Osobliwie poszkodowanych byłe wielu gdrnitów Polaków pracujących
w kopalniach wegla w ponocnej Yrancji, ktorzy wise iz utracili cale
swe mienie dotychczas nie otrzymali zadnego odszkodowania ,

Bęgaę przeswiadczeni,'%e powyższe propozycje znajdą poparcie
82, Obywateli w jaknajrychlejszym wprowadzeniu ich w „Ј. ‚prosipy
przyjąć wyrazy braterskiego pozdrowienia i szacunku ,
Paryż dn. 27 kwietnia 1919 r.

del egatdw
Następują pndplay/nntqpujşcyeh

Stowarzyszeń :

Btowarzyszenie Pracującej Kolonii we Francji

Stowarzyszenie Wzaj. pomocy "Powręt"

Komitet Zjednoczenia i
#

*

*

w St, Etienne
*

w Terrencire

(Loire}.

