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·R OD A C y!
Spełniły się

I

marzenia ojców naszych!
Za dryi kilkanaście dziesiątki tysięcy synów Polski zapełnią szeregi armji,
która już nie za cudze sprawy przelewać będzie krew swoją, jeno w obronie
sprawy polskiej, w obr~nie granic Rzeczypospolitej.
Rzą~ nasz jednak niema środków, aby powołaną do życia armję należycie
zaopatrzyć w niezbędną odzież. ~.wraca się więc do społeczeństwa o pomoc,
a tej pomocy żadnemu Polakowi odmówić nie wolno.
Czyż pozwolimy, ,a by nasi zołnierze, ' bohaterowie, marzli, bez ciepłej 0- '
dzieży i przymierali głodem?
Nigdy!
Żołnierz polski od pierwszej chwili musi czuć serce i troskliwą opiekę spo~
łecżeństw,a. Cała Polska więc niesie ' ofiarną pomoc przez potworzone Patronaty
poborowe, mające na . celu umożliwienie władzom wojskowym wyekwipowania .
rekruta.
Powiat nasz nie może być ostatnim w tej akcji! Dowiedźmy, że w każdym
z nas bije serce Polaka, który, gdy Rzeczpospolita jest w potrzebie, nie zna granic
dla swej ofiarno·ści.
Przejęci tym świętym obowiązkiem zawiązaliśmy powiatowy patrona~ pobO,rowy i zwracamy 'się do tych, którym drogą jest Ojczyzna z wezwaniem: "Rodacy spełnijcie swój obowiązek, składajcie bieliznę, ubranie ciepłe i obuwie, nieście swoje ofiary pieniężne".
W silnej armji j~st siła RzeczypospoliteJ, a w silnej Rzeczypospolitej leży
szczęście i pomyślność narod\1. '
Puchowieństwo,

Sejmik Powiatowy, Rada miejska, Koło Ziemianek, . Koło Opieki nad żołnierzami w Opocznie,
Związek Kółek Rolniczych pow. Opoczyńskiego, Koło Ziemian, Nauczycielstwo, Pow. Rada Aprowizacyjna,
Kasa Pożyczkowo . . Oszc~ędnościowa w Opocznie,
Związe.k Stowarzyszeń Spożywczych,
Bank Ziemi
, Polskiej w Lublinie Agentura w Opoczhie.
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.-Projekt budżetu m. Opoczna
na rok 1919.
Leży przed nami projekt budżetu a w razie skonstatowania fałszy"
m. Opoczna na rok 1919. Odraz u wych danych, byłby karany sądo..
rzuca się w oczy znaczny, bo prze" wnie. Stosownie do dochodów pła ..
szło podwójny wzrost dochodów conoby podatki,. W tak małem mie..
i wydatków w stosunku do budżetu ście, jak Opoczno, możnaby takie
zeszłorocznego.
dane dość łatwo skontrolować, bo
Jest to zresztą objaw zupełnie jak mówi przysłowie: "Wiedzą są"
naturalny, wywołany wzrastającą siedzi, na czem ,kto siedzi".
,
drożyzną i rozszerzeniem działa Ino..
Podatek taki nie może być wpra~
ści instytucji miejskich. Smutnym wdzie jedynym źr6dłem dochod6w
objawem natomiast jest poważny miejskich, ale musi między niemr
deficyt przewidywany w budżecie. zajmować przodujące miejsce. W na"
Suma wydatków wyraża się cyfrą szym zaś budżecie widzimy, że po ..
286,600 koron, suma dochod6w zaś, datkami bezpośredniemi obciążone
ma, wynieść tylko 258,950 koron, są głównie nieruchomosci, bo aż
deficyt więc wyniesie 27,650 koron. w trzech .pozycjach: w podatku za"
W obecnych warunkach, przy coraz sadniczym w wysokości 36,300 ko ..
dalej idącym samorządzie lokalnym, ron, w podatku szkolnym 35,000 ko ..
, finansowa gospodarka miejska, staje ron i w podatku szpitalnym 5,000
się rzeczą pierwszorzędnej wagi, koron. Wprawdzie w dwuch osta..
a rozpoczęcie gospodarki samodziel.. tnich pozycjach wspólnie z miesz"
nej przez zaciąganie pożyczek (bo kańcami miasta.
jakże inaczej pokryć deficyt) uw a..
Zrozumiałem byłoby dla nas, gdy..
żarny za pierwszy krok na drodze by, mi przykład, nieruchomości pono"
zupełnie ' bł~dnej, prowadzącej do siły ' cały ,koszt utrzymania straży
bardzo smutnych rezultatów. Po-- ogniowej; nie możemy sobie jednak
życzki miejskie tylko wtenczas są wyobrazić w jaki sposób nierucho..
racjonalne, jeżeli służą dla pokrycia mości korzystają z usług szpitala.
wydatków produkcyjnych, naprzy" Nie chcemy tu stawać w obronie
kład budowy rzeźni, elektrowni, kamieniczników,
ale wychodząc
tramwaj6w lub innych przedsię" z punktu widzenia praktycznego,
biorstw miejskich, dających stały konstatujemy fakt, że tak wOpo ..
dochód. Takich wydatków w tego" cznie, jak i we wszystkich miastach
rocznym projekcie budżetu miasta u nas panuje obecnie brak i dro. .
Opoczna nie widzimy; ząciągnięcie żyzna mieszkań. Przyczyna tego
więc pożyczki obciąży budżety lat braku je5t jasna, jak słońce: lu..
przyszłych, a nie wątpimy chyba, dności przybywa, a dom6w się nie
że następne lata będą miały wy.. buduje.
datki nieodzowne, które tym tru..
Zaradzić więc brakowi mieszkań
dniej będzie pokryć, im więcej sta.. może tylko intensywny rozwój .bu..
rych zobowiązań trzeba będzie spła" downictwa; robimy zaś wszystko
cać.
aby ten rozwój uniemożliwić. Rząd
Przeglądając pozycj'e wydatk6w; wydaje dekrety obniżające komorne
zauważamy, że są one wszystkie i wyznacza kwatery bezpłatne, przez
mniej lub więcej niezbędne, tu więc co zmniejsza dochodowość domów.
nie można nic okroić, albo przy..
T eraz przychodzi Magistrat i chce
najmniej bardzo niewiele.
obarczyć domy lwią częścią swoich
Brak nawet pozycji opłaty kwa.. podatków. Tymsamem znacznie ob..
ter wojskowych, który to ciężar po.. ciąża nieruchomość i zmiejsza jej
winien przecież ponosić równomier.. dochodowość.
nie ogół mieszkańców, a nie, jak
Co z tego wyniknie? Nikt nię
dotychczas, tylko pojedyńcze jednost.. będzie budował,. bo budowa domu
ki. Pobieżny nawet przegląd rubryki stanie się przedsięwzięciem nie przy"
dochodów nasuwa nam odrazu cały noszącem zysków, ale znaczne
szereg uwag. Nauka i praktyka no" straty. Skutek takiej polityki wzglę"
wożytne, twierdzą, że naj słuszniej.. dem nieruchomości będzie ten, że
szym i naj sprawiedliwszym podat.. brak mieszkań, który mógłby być
kiem, j~st postępowy podatek od przejściowym, stanie się objawem
dochodu. Takiego podatku niestety stałym. Licząc na dalszą metę mu"
w projekcie budżetu m. Opoczna simy przyznać, że tylko przez uła..
wcale nie widzimy. Podatek ten był.. twienie- budownictwa możemy za"
by jedyną drogą, aby zmusić do , spokoić głód mieszkaniowy, a co
brania udziału w ponoszeniu cięża.. zatem idzie, obniżyć komorne.
rów finansowych miasta również O tern, żeby budową domów mi e"
osoby, które po części porohiły na szkalnych na szeroką skalę zajęły
paskarstwie i handlu nielegalnym się miasta lub państwo, wobec
majątki, a kt6rych dochody pozO" . chronicznego braku pieniędzy, ma"
stają nieuchwytne mi przy innej for" rzyć 'nawet nie można; pozostaje
więc tylko droga prywatnej inicja:mie opodatkowania.
Każdy mieszkaniec miasta. byłby tywy .i tej 'drogi nam w interesie
obowiąza~y złożyć deklarację z wy" ' ogółu mieszl~ańc6w zamykać nie
szczególnieniem swoich dochodów, wolno.
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Bardzo poważne m źródłem do...
chodu m6głby stać się umiejętnie
wyzyskany torf z łąk miejskish.
Niestety, w budżecie naszym wi ..
dzimy pozycję złączoną z torfem
lecz w rubryce rozchodów, amia..
nowicie 1000 koron na przeprowa...
dzenie sprawy sądowej co do torfu.
Naszym zdaniem sprawa torfu
jest tak palącą, że wartoby ją zała...
twić z zainteresowanemi wsiami
nawet polubownie, wypłacająo im
jednorazowe lub roczne odszkodo..
wal'lie.
Pomyślne załatwienie sprawy tor..
fu, to jest uzyskanie prawa na ko...
panie go~ dałoby trojakie korzyści :
I. zajęcie całej rzeszy bezrobo..
tnych,
11. rozwiązanie ' sprawy zaopatry"
wania miasta w opał,
III. stały i wzrastający doch6d dla
miasta.
Zauważamy jeszcze jedno źródło
dochodu zbyt słabo wyzyskane. Opo..
datkowanie wszystkich piwiarń ra"
zem (a jest ich przecież w naszym
mieście sporo), sumą 500 koron
rocznie, wydaje nam się b. skro..
mn~m.

Przy dokładniejszem rozpatrzeniu
projektu budżetowego może się jesz"
cze nasunąć nie jedna uwaga, ma"
my więc nadzieję, że ta garstka
spostrzeżeń zachęci niejednego czy"
telnika do dalszego pogłębiania tej
kwestji.
Ekonomista.

Kronika współdzielcza.
Z

wraźeń

lustratora.

Różnie dzieje się na świecie. Różne są
i u nas kooperatywy. Opisywałem poprzednio
jako wzór, stowarzyszenie w Unewlu, założo..
ne 2 lata temu - młode. Oprócz zrozumienia sprawy narodowej znać tam było i sporą
dozę uświadomienia współdzielczego. Usta,no ..
wio no, naprzykład, dywidendę od zakupów
3% i ustawowy p\ocent od udziałów 6. Zna..
czne stosunkowo kwoty przelano na kapi..
tały społeczne stowarzyszenia.
W następnych numerach "Ziemi Opoczyń ..
skiej" podzielę się z czytelnikami szczegóło..
wymi rezultatami lustracji, dziś tylko ogólnikowo zaznaczę, iż niektóre drobne stowa..
rzyszenia wiejsMe jużto postanowiły nie wypłacać dywidendy i procentów, a dopisać je
do swych udziałów. jużto zupełnie -przepisać
na kapitały zapasowe, byle tylko silniej w wła ..
sne ręce ująć własne sprawy. Bo dziś mamy
tylko ziemię w swoich rękach, ale handel,
ale przemysł - jakże niewielu nas tam jest
i jakże on dziś jeszcze nie polski, a wszakże
to olbrzymia część naszej własności narodo..
wej. i bez nich mowy b.yć nie może o bo .. ,
gactwie lub lepszym bycie jakiegokolwiek
narodu. Zaczynają już nasze stowarzyszenia
rozumieć, że tworzyć trzeba kapitały naro ..
dowe i kapitał obcy kapitałem społecznym
zwalczać, bo wojsko wojskiem, a kapitał kapi ..
talem tylko da się zwalczyć.
Tymczasem są jednak jeszcze tacy, co ich
przyszłość narodu nic nie obchodzi, choć
czują nędzę przez wojnę sprawioną i chcieli
by sobie byt poprawić; sądzą, niestety, że
korona schowana do kieszeni lepsza jest, niż
długa, wytrwała, solidarna praca.
Niedawno ogólne zebranie jednego z mia..
steczkowych, a dość dużych stowarzys zeń
zadecydowało , że lepszy wróbel w ręku, niż
bażant na sęku. Z 7000 rnbli czystego zysku
l wyznaczyli 4000 na dywidendę t. j. 10% od

,

,
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zakupów, a od udziałów również 10%. I,
pomimo wyjaśnień na miejscu i zastrzeżeń
lustratora, że grozi to wykluczeniem ze Związ
ku, chowano z zadowoleniem, jak mi mówiono, zarobek do kieszeni. Zarobek, który
lichwiarskim nazwać trzeba, bo zysk od obrotu wynosił tylko 5%, a więc każdy członek,
biorąc 10% dywidendy, wziął prócz własnych
oszczędności jeszcze 5%
zaoszczędzonych
na zakupach nie członków. Zaznaczyć tu na-leży, że państwo Platerowie jako członkowie

O P O C Z Y Ń S K A"

tego stowarzyszenia odrzucili przyznaną im
kwotę przeznaczając ją na cel społeczny.
Tego. rodzaju postanowienia zebrań og61nych uwydatnia jedynie nizki poziom poczucia narodowego ogółu członków i przypusz·
czać należy, że zostanie on z całą bezwzglę
dnością potępiony przez Związek, o ile stowarzyszenie błędu swego nie naprawi przez
zwrot nieprawnie pobranych procent6w.

Kooperatysta.

Honor narodowy wymaga, aby pierwsza

•

~IY [l~a
przeszła najśmielsze
Jeśliś

nie

kupił

jej

o <;zekiwa':lia.

Kup dzisiaj!
Jeśliś już kupił sam Namawiaj
innych do kupna.
,
Spieszyć z pomocą ·OJCZYZNIE - to obowiązek
Każdego POLAKA.

Patronat Poborowy dla Rekruta. Dnia
23 bm. odbyło się w lokalu naszej Redakcji
zebranie przedstawicieli r6żnych instytucji
społecznych i handlowo przemysłowych ze
współudziałem duchowieństwa i ziemian z powiatu w celu utworzenia powiatowego Patronatu dla rekruta, zwołęne przez Komitet
Opieki nad żołnierzami w Opocznie. Zebra·
niu przewodniczył sędzia Bąkowski z Kra.
śnicy. Po długiej i ożywionej dyskusji zebranie uchwaliło następujące postanowienia:
Niezwłocznie utworzyć Patronat Powiatowy;
do składu tego Patronatu zostali powołani:
Duchowieństwo, w osobach ks. kan. W. Sta·
rzomskiego, ks. Laurmana, ks. Szczygielskie.
go i ks. Vogta; Nauczycielstwo z p. Inspektorem Miłkowskim na czele. Koło Ziel'Iltianprzedstawiciel sędzia Bąkowski, Koło Ziemianek z przedstawicielką p. Domańską, Po.
wiatowa Rada Aprowizacyjna z p. J. Reinsteinem; przedstawiciele miejscowychInsty~
tucji rządowych ~ Komisarz powiatu, Giedroyć
i Wacław Knichowiecki, Związek Kółek Rolniczych z p. Szczęsnym Libiszowskim; Instytucje finansowe w osobach p. Rudolfa Chrzą
stowskiego, prezesa Kasy Pożyczkowo
Oszczędnościowej w Opocznie i p. Romana
Klimkfewicza, kierownika Opoczyńskiej Agentury Banku Ziemi Polskiej w Lublinie. Rada
m. Opoczna w osobie ławnika p. K. Kunkla,
Związek Stow. Spożywczych z ' p. Stachowi-czem, przedstawiciele włościan z Szymań
skim i Wróblem Bartłomidem, wreszcie
przedstawiciele miejscowego społeczeństwa:
Stanisław Wierzejski, feliks Kozt!rawski, feliks Stańczykowski i Kahl.
Utworzony w ten sposób Patronat podzie~
lił prace pomiędzy poszczególne Komisje:
Komisja finansowa, w skład której weszli:
R. Klimkiewicz, R. Chrząstowski, ks. kan.
Starzomski, G. Bąkowski, J. Reinstein i J.
Stachowicz, zajmie się zbieraniem ofiar
w gotowiźnie oraz finansowaniem niektórych
przedsięwzięć patronatu. Zbieraniem ofiar
w naturze, w postaci bielizny, ciepłego u~
brania i butów zajmuje się Komitet Opieki
nad żołnierzami w Opocznie i wszelkie dary
przyjmuje przewodnicząca Komitetu p. K.
Kunklowa.
Patronat postanowił wreszcie zwrócić się
do społeczeństwa z gorącą odezwą o skłd
danie ofiar W gotowiźnie i w naturze, którą
pomieszczamy na l. stronie naszego numeru.

trzymała

pozwolenie na zakup mąki pszennej na wyrób macy w ilości 60 centnar6w,
czyli, że jedna osoba otrzyma 4 funty mąki
na 9 dni.
Szkoda, że ludność chrześcijańska nie
może korzystąć z tego rodzaju przywilejów.
W sprawie wydawania zboża na siew.
Z powodu br.,ku ekspozytury Ministerstwa
Rolnictwa, . Rada Aprowizacyjna wszczęła
starania w celu przydzielenia tej funkcji U·
rzędowi Aprowizacyjnemu.
Koncesja na węgiel. O pozwolenie na
handel węglem ubiegały się liczne jednostki.
·Pow. Komitet Aprowi~acyjny jednak zapro·
ponował przyjęcie koncesji Związkowi Sto·
'fVarzyrzeń Spożywczych w Opocznie, z wa·
runkiem założenia składu w mieście. Zwią
zek koncesję przyjął.
Koncesja na wyrób oleju. Rada Aprowizacyjna udzieliła kpncesji na wybijanie oleju,
Radzie Robotniczej do sp6łki z pp. Kunklem
i Rusinowiązem. - Dotychczas wybito oleju
151 pudów 20 funt6w, który przeznaczono
przeważnie dla miast w powiecie; w wyjąt-'
kowych jednak wypadkach postanowiono
przyznać olej i dla wsi. Na ten cel Związek
Stowarzyszeń Spożywczych otrzymuje 1000
funt6w.
Miasto Opoczno otrzyma 4500 funt6w,
czyli na osobę wypadnie 112 funta.
Rada Robotnicza uzyskała dodatkowo po
1 funcie oleju na robotnika.
Cena oleju wyniesie 4 kor. 25 hal. za
funt.
Skup łoju. Koncesję na skup łoju otrzymał również Związek Stowarzyszeń Spożywczych w Opocznie. Zwiątek zamierza .
założyć mydlarnię; wyrabiane mydło jednak
będzie sprzedawanane tylko w powiecie.
Ze statystyki Opoczna. Na 8689 ludności
wyznania rzymsko.katolickiego parafji Opoczno, w roku 1918 zawarto małżeństw 91;
urodzonych było 294; zmarłych 328.
Tymczasem bez nazwisk. Wśród ziemian
naszego powiatu znajdują się jeszcze jednost.
ki nieczułe na głód grożący krajowi i którym widocznie obcą jest nędza naszego powiaN; nie dostarczyły one jeszcze wyznaczonegoim przez UrządAprowizacyjny kontygentu
zboża. Jeszcze pół roku temu panowie ci
wywiązywali się należycie z tego rodzaju
obowiązku, gdyż żandarm austryjacki groził
im niezwłoczną represją; obecnie zaś lekce·
ważą sobie rozporządzenia władz polskkh,
przechodząc nad nimi do porządku dziennego. Ziemia Opoczyńska radzi tym Panom
przeczytać 41 numer" Monitora Polskiego"
gdzie ujrzą, jak ukarani zostali podobni im,
właściciele ziemscy z pow. Łowickiego: Antoni Szaniawski, Antoni Rybicki i Jan Cza.
chowski za niedostarczenie w terminie zie-

, ań ~ tw~ wa

dotąd,
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Pożyczka Państwowa i Żydzi Opoczyńscy. Jak nas informUje Opoczyńska Agentu,a Banku Ziemi Polskiej w Lublinie udział
ludności żydowskiej w zakupie Pożyczki Państwowej jest minimalny. Na ogólną sumę
sprzedanej przez Agenturę Pożyczki rb. 50.000
i koron 120.000 miejscowi żydzi zakupili koron 200 i rb. 300. W ten spos6b żydzi składają dowód swojego obywatelskiego pOCZ\ł·
cia względem naj pilniejszej potrzeby Państwa.
W sprawie Stowarzyszenia pracowników
handlowych. Ciężkie położenie pracownik6w
w handlu i przemyśle, nieustające trudności
aprowizacyjne zmuszają tych robotnik6w
pi6ra do szukania dr6g ulżenia swemu bytowi. Jednym z zaradczych do pewnego stopnia środków byłby Związek Pracowników
Hąndlow,)'ch, któryby miał na celu obronę
interesów tej również upośledzonej klasy
społecznej, pd której wiele się wymaga, a nic
dla niej nie robi. Opoczno liczy około stu
pracowników biurowych; złączenie ich w ja
kiś związek, kt6ryby oprócz materjalnych
względów miał na widoku również i cele'
moralne, oddałby usługi nietylko klasie pracującej lecz i całemu miejscowemu społeczeństwu, gdyż łatwiej byłoby wykorzystać

inteligencję tych ludzi w celach kulturalnych
i społecznych.
Nasze zapasy zboża. Posiadane w powiecie zapasy zboża, wystarczą na wyżywienie
ludności miasta i powiatu tylko do połowy
maja; później grozi głód. Chcąc temu zapo.
biec, Rada Aprowizacyjna postanowiła wysłać do Warszawy delegację, w celu uzyskania pozwolenia na zaopatrywanie powiatu
w zboże z zewnątrz.
Łącznie z powyższym Rada Aprowizacyjna
postanowiła zmniej.szyć dotychczasową normę chleba z 3/4 funta na 1/2 funta dziennie.
Robotnikom ciężko pracującym, postanowiono wydawać normę podwójną, to jest 1 funt,
natomiast· rodziny ich będą otrzymywać
normę zwykłą.

Kartofle. Wobec dużej ilości kartofli w na~
szym powiecie, Centrala Rolna otrzymała
pozwolenie na wywóz takowych w umiarkowanej ilości, pod kontrolą Urzędu Aprowizacyjnego.
W obrębie powiatu handel kartoflami jest
wolny. Dla Rady Robotniczej wyznaczono
500 centnarów kartbfłi po cenach kontyngen.
sowych.
.
Mąka dla żydów. Ludność żydowska 0-

miopłodów.

Kwesta na "rekfUta". Proszono nas o zaznaczenie, że w Czwartek, Piątek i Niedzielę
bieżącego tygodnia będzie sprzedawany znaczek na zasilenie funduszów Patronatu dla
rekruta. Znaczek będą sprzedawały uproszone panie, zaopatrzone w odnośne legitymacje,
wydane przez r.niejscowy. Komitet pomocy
dla żołnierza.
.
- Niezależnie od tego będą sprzedawane nalepki na okna po 1 koronie; każdy
mieszkaniec obowiązany jest kupić tyle nalepek, ile posiada okien w swoim mieszkaniu. - Mamy nadzieję, że ze względu na
cel nikt nie uchyli się od tego dobrowolnego podatku i w niedzielę wszyst!~ie okna
przystrojone będą w nalepki Patronatu. Niedziela pokaże, że cała ludność Opoczna
to szczerzy i prawdziwi obywątele Polski.
Z Rady Miejskiej. Rada Miejska zajmuje
. się obecnie rozpatrywaniem .budżetu na rok
' bieżący. Poświęcono już budżetowi 2 posie~
dzenia, lecz do końca jeszcze daleko.- Pierwsze posiedzenie budżetowe przel'wane zostało
wystąpieniem radnego Janasa w sprawie 1'0botniczej. P. Janas prowadzi nadal swoją
burzycielską ;,obotę i pragnie terrorem zmu·
sić Radę Miasta do posłuszeństv.'a. Na szczę
ście, pogr6ż:""i radnego Jana'3a pie są tak
straszne dla większości p.p. radnych aby pod
ich wpływem mieli zapominać o inter,:!~ie
ogółu i własnej godności.
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Republikańskie
odbyło się
Og6lne Zebranie Stronnictwa. Na zwołane
w drugim terminie Z,e branie przybylo około
30 członk6w. Po złożeniu sprawozdania przez
Zarząd z dotychczasowej działalności, obra~

Z Polskie,go Stronnictwa

go. W . piątek dnia 21 b. m.

dowano nad sprawą ożywienia działalności
stronnictwa. Wyłoniony w dyskusji wniosek
o powołaniu Komisji odczytowej przyjęto
jednogłośnie. Do Komisji tej pow'o lano pana
Wl. Chmielewskiego, p. Reinsteina i p. Rudz~
kiego z prawem kooptacji. Uchwalono, aby
ZarLąd urządził serję odczytów i prelekcji
z dziedziny ważniejszych zagadnień społe~
czno~politycznych doby obecnej.
.
Sprawozdanie kasowe Komitetu obchodu
1OO~ej rocznicy śmierci 'Kilińskiego.
Ofiary:
Mk.
Kor.
Rb.
Na zebraniu organi~
17'222'zacyjnem .
Polskie Stronnictwo
100'Republikańskie' .
300'~
Cech s1Jewc6w .
Ze sprzedaży por~
tret6w i znaczk6w 27'68 1005'64 124'51
Inne
50'1'Razem
. 77'68 1627'64 142'Wydatki
706:40
6'Pozostało
. 77'68
921'24 136'51
które Komitet poManowił przekazać Patro~
natowi poborowemu w Opocznie.
. Z kroniki bandytyzmu. Z dnia 18 na 19
stycznia we wSI Konstantynów, gm. Owcza~
ry, napadli zamaskowa ni oj uzbrojeni w ka~
rabiny i rewolwery bandyci na mieszkanie
Augusta K rYł.liera, kolonistę. Bandyci zrabo~
wali biżutel'~ na sumę 2000 r.b.
- Z 30 na 31 stycznia we wsi J6zef6w,
gm. Radonia, ta sa ma banda napadła na
mieszkanie J adwigi Ryga.ta, gdzie zrabowali
pie niąd z e i r6żne przedmioty na sumę 900
rubli.
Bandyci zostali wkrótce wykryci i ujęci
przez kierownika wydziału kryminalnego Po.licji komunalnej, Grzypa.
Charakterystyczne, że w d'bu p1'Zypadkach
bandyci zamknęli mieszkańc6w do piwnicy
i, . groż ąc , żąd ali 'ws1,azania miejsca, gdzie
ukryty są pienią dze.
Jeden i drugi 'lVypadek obyły się, na
szczęście, bez ofiar.
- Dnia 3 bm. we wsi Nadolna, gm. Bia~
łae lÓ w, na mieszkanie J\ntoniego Sikorę,
napad ło 4 uzb: ojonyd.\ bandytów, zrabowano

1700 rb.

•

~ Tego sa mego dnia we wsi Miedzna
Bankowa, gm. Topolice, ci sami sprawcy
napadli na mieszkanie Ludwika Nowaka
i zrabo wahokolo 400 rb . Sprawcy zostali
wykryci i u więzieni.
- W dniu 5 bm . na młynan a Abrama
Krujewskiego IN Skrzyńsku, we własnym je~
go li1 ;eszkanlu napadło & uzhrojonych w l'O~
sy jskie ka;'abiny bandytów ; łupem ich stało
s ię: w gotówce 3800 koron i 434 rb. i ró~
żne rze:,zy w artości 1800 rb. S prawcy dali
o%pJo S C> salw, pi'zyczem zraniono le kko
m atk~ młynarza. S leddwo w toku.
- W ubiegłym 'j:'ilgodniu we wt;i B..J.lkowiec, gm. Zajączk6v'l, p Clpełn iono kra dzież
u Teodora D:'ev;icza, kolonisty-niemca, skradziono różne r ze';zy i uJl'a.\1ia. - P oszko'"
dO ViClny wyznaG~ył 300 rb. nagrody za wy~
kl'yde S p ;:i:WlCÓW •
. K rad zi eże. S,nia 16 bm. l"Iilicja miejska
pl'lyai'!:::ztow·.ld .lhnę i"awszek, mieszkanl,ę
WSi OJrml<i':' gm. Topolice, za ki'odzież .
b ll'.:~b:w .

cukier wini~n być oddawany konsumentom
ustanowiona została przez Ministerstwo Aprowizacji i wynosi:
za 1 funt kryształu . . Kor. 3'90
za 1 funt rafinady . . Kor. 4'00

.

Kartki na cukier urzędy gminne odbierać
w biurze _Związku, poczynając od
czwartku, każdego dnia od godz. 9 do 3

mogą

popołudniu.

Sól, Wobec dłuższej przerwy w dostawie
soli wogóle dla calego kraju, dawał się od..:
czuwać prawie wszędżie brak tego artykułu.
Wykorzystali skwapliwie ten monent usłużni
spekulanci i zaczęli dostarczaś sól tak zwa~
ną "szmuglowaną", sprzedając ją oczywi~
ście po bajońskich c( nach. Na skutek pod~
jętych przez nas starań w Państwowym Zarządzie solnym mamy zapewnienie, iż każdo~
miesięcznie otr.zymamy 8 wagonów .po 150
centr. metr. Na poczet tego kontygensu na~
desłano nam w ostatnich dniach już 3 wa~
gony, a dalsze transporty zaczną nadchodzić
przed końcem bieżąc,ego miesiąca.

Detaliczna 'c ena dla konsument6w wynosi
za 1 funt 50 hal: - Aby zapobiec spekulacji
przez masowe wykupywanie i przeh'zymywanie soli, uważamy za konieczne prowadzić
jeszcze jakiś czas sprzedaż za kartkami, lecz
w takiej ilości, aby ludność dostatecznie była
zaspokojona.
Węgiel. Państwowa Centrala węglowa, za
pośrednictwem miejscowego Urzędu Apro~
wizacyjnego powierzy.ta nam zakup i roz~
sprzedąż węgla kamiennego na potrzeby o~
palu domowego, jak r6wnież ogrzewania

OGŁOSZENIA

ZIEMNIAK ")
skupuje

SPÓŁKA ROLNA RADOMSKA Agentura w Opocznie

ul. Warszawska 7, dom p. Januszewskiego.
od godziny 1 do 6
cz~nna jest w fabryce Tow. Akc. Dziewulski i Lange ła.źnia par~wa
dla mężczyzn. Bilety nabywać można w kantorze ' fabrycznym po · 4 korony.

W SOBOTY

MOBILAfa~~YkiGarret
,
LOKO

SmIth & Co . .

.

20..konna o . powierzchni ogrzewalnej .18
. mtr. kw·. przy ciśnieniu 7 atm.,
z

kotłem

wysuwananym na

kołach

Cu1-i:ior. W dniu 20 b. ' m~ nadeszla .,b. Mi~
l\p:'owlzacji pod adresem Z wiązku
S tow. S potywczy..:;L dyt.pozy;::ja na 8 wago~
nów cukru do cub'ownl "M;lejów"-. Cukier
ten Spi'.:5Wf 3z.ony będzL cio Opoczna h' cią~
gu tnodnid.l wydawe.ny 'za kc:;rtkami po L
\ t a l'zezna,
,
. 1_' •
f unC; 'le na oso'bę . C.ena ae,
po jaMe]
nist~"'st'Na

Red akt or i Wyd/lwca: noman Kli mkie wicz.

Wiadomość

za 13,000 rb.

w Redakcji.

Bank Ziemi Polskiej w Lublinie

Itmmmikat Związku ~towarz. szeń ~pOżn'[l§[b podaje do ' wiadomości,
OtJ oc ~y(lsk i ego • .

-

.

Ag~ntura
pow'.

gmachów publicznych. Na ' bieżący mieSląc
wyznaczone zostalo n.,a nasz powiat 10 wagonów: 4 wagony grubego, 4 wagony orzech.
i 2 \\lagony posp6łki. Należność za węgiel
w kwocie koron z g6rą 20.000 zostala już
wpłacona i węgiel, jak nasz zapewniono, nie~
zwłocznie zacznie nadchodzić.
Ceny na węgiel będą ustanowione po po~
rozumieniu z Urzędem Aprowizacyjnym.
Zaznaczyć należy że wobec tego, iż Za~
rząd kolei odpowiedzialności za wynikłe
w drodze manca nie ponosi, całość. ładun~
k6w wszystkich wogóle towar6w, jak wagonowych tak i zbiorowych jest bardzo nie..
pewna wobec bardzo słabego nadzoru na
kolejach, a coraz większej ilości amator6w
zaprowiantowania się bezpłatnego. Nic też
dziwnego, że na wagonie otwartym, który
idzie z kopalni do Opoczna 5 dni, brakuje
zwykle z górą 10%. Oczywiście straty takie
muszą być brane pod uwagę przy ustana~
wianiu ceny sprzedaży.
Nafta. Codziennie prawie jesteśmy zapyty~
wani kiedy będzie wydawana nafta, otóż zazna..
czamy na tym miejscu, iż poczyniliśmy wszyst~
kie możliwe starania, aby naftę jaknajprędzej
otrzymać. Nie możemy narazie określić termi~
nu kiedy nad~jdzie nafta, gdyż brak cystern
i lokomotyw glównię wpfywa ,. J zwłokę, a to
są przyczyny od nas już niezależne. Rozgoryczenie i pretensje skierowywane pod naszym adresem są zupełnie niesłuszne, bowiem
wszystkie sąsiednie powiaty, ' na które się
częstokroć zainteresowani powołują, również
są bez nafty i wog6le w daleko gorszych
warunkach aprowizacyjnych.

w Opocznie

że nadeszły

Asygnaty skarbowe PolskieJ Pożyczki Państwowej w rubla<;:h i w koronach. .Wydane kwity tymczasowe będą wymieniane
na asygnaty.
Bank czynny jest od godz. 9-1 w południe codziennie.

.

Drukarnia A, Adamczyk i S-ka. w Opocz.nie.
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