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. .lłlfll~ln111. 50 fen. .za .~mz peilto"'J' j~oszpalto.q
strońle s:i:eść
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· .qrab111 7,,,, fen:' u. wyru; najmniej 76. fłłD.
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Radllał1n1f (po tekście): Mk. ,Ull a '9'ieras petitowy (lrtr. 4 ~
'l1kn1lagb l a za· wiariz petitow~ (str. 4 azp.).
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dmin. ,.Kutlera Płock.\; P.b.ea: .·ul.' Zamkówa ·11;'.;o:raz w SOSIHIW&lU1rKaibzq
kach, w .Mławie, w llałk·łnl, w..rvnusku, w Sladlaaall. w Slaradzu 1 t. de '
il>'

,

.

nie i tak uroc7'J~cie··wygła~zane przez dJ·
Pi!rmatów Iiiemieekićh i a:ustrjackich, zostały w stosunkn dó Polski ·pogwałcone.
Odj&'to przez tó właściwe ich. zna~
ozenie aktom monarszym, obietnicom pr.?iyjażnt

.• Byt nie.podległy Polski i jej fatni.enie :państwowe, jej tywotnoi§6 polityczna
1 góspodarcza stały siq Jiustemi słowami,
gdyt nfotylko interesy i prawa Polski ~U\
pominiętet lee.z na.wet nie szanuje tdę jej
urodowe~o

terjtorjmn.

~

· Przysięgliśmy w oblic-zn Boga . stać
na straży szcząŚci.a; wolności i siły Polski
'· i ·oto. ,dziś, p{):mni ·'na ·nasze ~1ułfovaI1Je,
.Podnosimy przed Bogiem i przed światem,
. :przed obli ozem ludzi i przed trybunałem
. d21iejów, przed ludem niemieekim i przed
. luda.mi Austro-Wągier głos nasz. :pwtestująe przeciwko nowemil. rozbiól'6'lj,
mawiając mu swegó uz.n.an:ia, ~iętntJke go.,..
jako akt przem~ey.
·
.
Stwierdzajli\o raz jeszecn ;POgwalcellie

o4t

ducb.a i irewnątnnej treści wyda.Dych&~
tów monarszych? ~ędziemy mogli czer{>"&ł
prawo . sprawowania. zwierzchniej wladzj
państwowej-, opierając ai~ na woli Na.ro~
du; wierząc? te Naród pragnie poęiadat
symbol swej niepodległości i około tego

syJ;Ubolu

staną6

zamierz&.

Na tej woli narodu opueó .ehc•tąl'
poa?n..nfotwo i wysiłki nasie~
· Zachowamy w obeoD;ej dobie, eo ll&·
i:ryte. strzedz b~dziemy na.H:ych sędthr;
wyda.jącyoh wyroki w imię Korony Pol„
ekiej, naszyc,h ęzk6ł, odradzających si~"
duchu polski~ a. je~eU dziś nLę .osi~tł-"'·

my

w pełni· eelu: dą~eli Narodu, pczek.4:~
!emy ttast~poQVl :paszym; oo wzięllśmf 1

~ Oj e4:wJt,f •
ófet1zny;'

v~11~ ...'1!QJ.tllli$j~
·. , . ·
.
Warszawa; d.ut,. 14r luteg<r 191a "·
t.JlekMt~ ~~lih~.

;fó~f

O&i!t>Wsk_{,

· .Zik;tslaw Ltdx>m'flilda

·protesit '{lrzeciwlro pogwałceniu praw ll~.
rodu J:lólski.ego pnez .traktat brzeslto-litewski, w szczególno.ści protest pu&
ciwko upokorzeniu, zada.urna · rząd<l~
polskiemu, który został pozbawiony mot~
nośoi wzięeia w obront:i interesów Polski
przy zawarciu tego traktatu. . .
· Dziś jest najwyższa. chwila p~ ~
mu, bq społeczeństwo polskie pód wpły" ·
wem zadanego eiosu
wewnątrznie

śoiślej' niż· dot~d

sią zes-poliłó i afruplło

do·

· koła najwy2szej władzy narodowej. ·~lJ
dza. ta, opierając si~ na szerokich wa'·
stwach naroda 1 wytknie ·t~ drog~;
narodowi nadal iM nale~y, oraz do
do pomocy w dziele dalszego ete: ~
losami OjcZ'y2lnJ ludzi, którzy licz
mogli 'ńa '.llajpowszeebniejs"' JJ<.I.

.
łJabinet !llinfstrów~ ust~pUJ~ ·~'
nowiska, składa swe nrz~dy i ~'
~M~

nic.twa w ~~N~ Najdof!tojniejaze;f
R~geMJj nej:.
·
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