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wychodzi o godz 8-ej rano z

wyjątkiem poniedziałków
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Nowy wybitny program od czwartku do niedzieli
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Od poniedziałku
20 b. m. stnsacyjny dramat w
wykonaniu warsz;iwskich artvstów p. t
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szej podstawie dem-0kratycznej oparty bę
dzie rząd, tem . będzie silniejszy i tem
większe poparcie zyska w najszerszych

Inwalidów Wojenny.eh
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NARESZC IE!

pieniężnych,

przekonał się, że n i e m

rząd

Jak donoszą z Warszawy, długie i żmud
ne konłt>rencje w sprawie rekonstrukcji
gabinetu, doprowadzi~y do pozyt}'wnych
wyników. •Kurjer Polski < doniósł, że już
we środę przed południem kom. Piłsudski
podpisał dekret o zmianie rządu, kontra,ygnowany już przez nowt>go premjera
p. PaderewskiPgo. Zatwierdzenie gabinetu
miało być wczor;ij urzędownie ogłoc;zone.
Według informacii prasy warszaw.,k;ef,
skł~ nowt go gabinetu ma być następu

2.

3 miljony 516 tysięcy 250 marek
wygrana 300,000 marek

klasie 28 mk.,

Ciąnie11łe

są

Trębacka

Warszawa

Nti :12.000 lo•ów
1.6 OOO ł I premja
wygrywajq ra::e·1•

CENA LOSU w

kołach społeczeństwa.
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Prezes mini~tów i mini!1ter spraw zagranicznvch - Ignacy Paderewski.
Minist<>r spraw wewn . rzoych-Skul.ski
R 1 rd
Minister komunik r.'i
Minister aprowizacji ...„ Minkiewicz
Minister sprawiedliwości-Supióski
Minister skarbu - Englich
M11oister przemysłu i handlu-Choncia
Z. Prze·
Minister kultury i sztuki ·
smycki (Mirjam).
M10ic;ter oświaty - St. Michalski
M•nister pracy - Próchnik.
. Mini~terja zdrowia, rob~t ~ublicznych
, 1 poczt 1 t ... 1„grafów na razie nie są obsaI dzonf'. Stanowisk ministrów bez teki w fa.
,
! chowym gabinecie nie będzie.

wbrew w o li w i ę ks z o
cze ń s twa, że Polska nie
szcze do rządów socjalistycmych. Na tej
podstawie możnaby wiele mówić o klęsce
Sądzimy J'ednak że wywody
sccJ'alizmu.
W brew oczekiwaniu i wbrew ciągłym J czeństwo, witając z radością zmianę rzą. .
'
.
.
.
zapowiedziom urzędowym, że gabinet so- . du, całą swą siłą i calem pragnieniem pa- takie nie byłyby lojalne. Do soc-Jahzmu
cjafo.tyczny nie ustąpi przt>d zwołaniem trjotyczńem budowania zjednoczont>j Pol nie dojrzała prz?dewszystkiem Rosja, a
konstytuanty, z Warszawy przychodzi ra- : ski, udzieli poparcia nowemu rządowi, że nawet przemysłowe Niemcy, a jednak
dosna wieść, że gabinf't p. Moraczewskie· J poprost?- <.tworzą się upusty sił narodo · widzimy, że utrzymują się tam rządy sogo ustępuje, a jego miejsce zajmie gabi- I wych i staną do dy~pozycji rząda, że na- cjalistyczne, nawet w skrajnej formie bolnet fachowy, z p. Paderewskim jako prem- I reszcie w społeczeństwie zbudzi si„ en- szewickit>j. Jeżeli socjalizm polski nie
>Timesc Z:lmieszcza na czele numeru
lk
ł
h
't:
jerem, a równoc.ześnie rpinistrem sp.raw tuzJ· azm, crodny dzieJ:O. wego momentu, który c ce utrzymać się przy w adzy za wsze ą z 25 zm. n11stępu1ący artykuł: Chmury wo"'
zewnętrznych. Wiadomość ta odpowiada dokona cudów. A Jak niegdyś, w przed cenę, za cenę zupełnej anarchji, to fakt jennf' występują wszędzie z wyjątkiem Polpowszechn1 ~u gorąct-~u życzeniu, dla~e- 1 zgonny~h chwilach R~eczyp •spolitej, roz· ten zasługuje niewątpliwie na podkreślenie. ski. Ustąpienie wrogów z jej ziemi było
Zasługa w tern przedewi;zystkh m kom. t •m początkit>m, nie końcem, niepokojów.
go t~ż powitana będzie przez wszystkich legło się hasło, które Ją miało uratować
z uczucitm prawdziwej ulgi. Nareszcie! od zagłady: skarb i w 0 j s ko, tak i Piłsuciskiego, za którt>go wolą zmiana rzą 1 Pulska ma armję, lecz brak jej materjału
du nac;tępuje. Było źle, ale mogło być zna- I woj~nnt>g.o. Bols~»wizm za~ra~a wręcz nie:
ż
d
ó · ż
· Nareszcie kończy się okrf's,który 1'ak zmo- d ·ś d
zaw1słośc1 Pol ... k1: rozprawia JUŻ głuśno o
,
.
. .
.
.
zi . g Y r wme zewszą gro ą nam n.era ciążył nad całem społeczeństwem, wy- bezpieczeństwa, entuzjazm narodowy, tamo- I cznae gorzej. J»żeh się tak nte st. •ło, to na: jej ·pochłonięciu. Bolszewizm zrot.lził się z
w0łuiąc troskę i przygnębienie, że w cza- warty przez czas tak długi, w dwóch prze- ! leży przypl$<1Ć gorącemu patrJotyzmowi protestu przeciw imperjalizmowi, a wyro•
sie gdy przed Polską zmart\~ ychwstałą roz- dewszystkiem zwróci sii; kierunkach: do- 1 Naczel~ik~ Pań~twa i jego wielkim wpły- J dził w impt>.rj~lizm najza~hłanni.ej:~,zy._ ~iJak nie inpragniemy,
nie
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wizm interwe~iuje. Nowi władcy Rosji rootując ~a t powyższy, wo n~. wyrazi
trze. nego a o rony granic 1 .uc ron1e01a j
! także życze01e pod adresem partJ1, ustęriu- zumie1ą, że ich doktryny, zamknięte w
i zautania w społeczeństwie, tamowały kraju przed katastrofą bolszewicką.
Fakt zmiany rządu w chwili obecnej jącej miejsca nowemu rządowi. Ludzie, granicach Rosji, muszą marnie wygasnąć.
konsolidację sił narodowych i budowę
państwa, któremu ze wszech stron grożą jest tak doniosły i radosny, że wobec nie- kierujący tą partją, powinni wysnuć odpo- Więc instrnkt s~mozachO\~awczy pcha ich
gdzie
poza granice
. k'
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Po rządzie tzw. ludowym, a właściwie du
jt>st sztuka rządzenia i jak odpowiedzialną. zasady wolności Polsk i i jej praw::i rozposocjalistycznym, nie posiadającym ludzi, łalności tebo rządu za1mie się historyk.
Jak wspomnieliśmy, rząd us~ępuje wbrew To też można mieć nadzieję, że nie zech- rządzalności Sl•bą. Jest to nowy imperjazdolnych do sprawowania władzy i dla tego ciągle kompromitującym się a nawet zapewmeniom, że wytrwa do Sejmu. Wi- cą oni rzucać Jdód pod nogi nowemu liz.m, nieznający tolerancji. P.aństwa sp~zy
zarządzeniami swemi prowokującym często docznie więc zaszły wypadki, które go zmu- rządowi, a przechodząc nawet do opozycji, mie~zonśe. musz.ą zatem P.0 dJ~Ć środki 0 strozno c1 przeciw szer.zenm się propagap·
.
uczuci..t społeczeństwa, przychodzi do steru siły do tego kroku. Organ półurzędowy, która zresztą Jest potrzebna, zechcą tę o- dy, podkopującej ich własne i deały .
*
rz;id bmżuazyjny, o charakterze bezpartyj- >Robotnik• pisze : >Według naszych infor- pozycję utrzymać we właściwych grani*
*
nym, a przedewszystkiem fachowym, któ- macji, przesilenie gabinetowe rzeczywiście cach, aby opozycja ta była twórczą a nie
>Times• zamieszcza rozmowę swego
rt>go zadaniem będzie istotna budowa pań- istnieje z powodu trudności finansowych, destrukcyjną.
drugie]· strony zdaJ·e si„ być pewnem, warszawskiego korespondenta z szefem
stwa, budowa rzetelna i pospieszna, maJ·ą- wywołanych bojkotem i sabotażem ze strosztabu generalnego gen. br. Sv·ptycldm.
"
k
" T k
a np. ban i poznańskie o- te komendant Piłsudski nie omieszkał za- Hr. S'zeptycki powiedział między innemi:
ca nadrobić to, czego zaniedbał rz.ąd po- ny rea k CJI.
przedni. Z faktu, że rząd ten powstaje po Ś\\iadczyły, że dadzą 200 miljonów marek pewnić sobie gwarancji, iż nowy rząd Nie potrzebujt>my ludzi, potrzebujemy nachoć bezpartyjny, będzie miał charakter tomiast przysłania misji wprawnych ofice-·
długich pertraktacjach, wynika, że taki n:ąd pożyczki, o ile gabinet się zmienic.
Wynika stąd, że trud n ości fi- szczer;o:e demokiatyczny. Gwarancją tego rów, 10tników i innych gałęzi techniczjest dziś motiiwy. Można powiedzieć, że
takiego, tj. tachowego rządu domaga się n a n s o w e, a więc brak pieniędzy zmu- mogą być oświadczenia Paderewskiego, prze- nych dla wyszkolenia naszych żołnierzy.
Lecz przedewszy,;tkiem przyślijcie narn
społeczeństwo, spragnione czynu i władzy. sił rząd do ust'łpienia. Społeczt!ństwo bo- de wszyi:tkiem zaś osoba Naczelnika Pań- broń i mundury, a zysk:\cie subie naszą
To teł · nie uleia W\tpliwości. te ~połe~ wiem odmówiło temu uą.dowi 4rodków . s~wa. Wsz:y&cy roz\lmiemy, te im na •zer- wiecsyią wd1ięcznolć. Polska praenie

Zamiast Moraczewskiego, gabinet Paderewskiego.
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jedynie zaszczxtu stoczenia pierw- prawnie do spraw wewnętrznych narodu rogodnego źródła: W ostatniej chwili dowiadujemy się, że porucznik pi zy generałszej
Europe walki przeciw bol- ukra1ń:;kiego.
szewizmowi. Sprzymierzeni teraz demo·
Dyrektorjat mimo wszystko, pragnąc nej komendzie Fitzner postanowił u1.broić
bilizują. mogą więc przysłać nam coś z 1 żyć w zgodzie ze sw~im są~iadem. i nie Hagebbf'rg w wojska, armaty i karabiny
nadwyżki swego olb.tzymiego materjału chcąc przelewać krwi, proponuje rzą- masiynowe. W Gd •ńsku odbędzie się
wojennego.
dowi sowietów dać w ciągu 48 •dzień niemieckie. Przy tej. spo·mbności
il
p
k
godzin odpowiedź na następu1ące py- iam1erza się wymódz na wojsku formułę
1 a
K oalicji potrze b na s na os
taoia:
przysięgi.
Wyrzucenie niemców z Belgji.
>Daily Chroniclec pisze w sprawie Pol1) Czy rząd republiki rosyjskiej godzi
ski: Stany Zjednoczone i koalicja są prze- się przerwać działania \\ojenne przeciw Radio dunusi z Brukseli : Rada ministrów
konane o potrzebie zorganizowania silni>j repu bi ice ukraińskiej i jej ludowi pra- postanowiła wydalić z B· lgii wszystkich
zamie;;zkałych je„zcze w Bt>lgji niemców.
niepodległej Polski. Nie jest to nowością, cującemu?
O przesiedlenie księży niemiec~e koalicja zan11erza użyczyć Pol:>ce swej
2) Jeżeli się godzi, to czy zobowiązuje
pomocy i nadal. Idzie tu zaró\\ no 0 amu- się natychmiast wycoLć te wojska z te- kich Rząd francuski poczynił starania
u Watykanu o przesiedlenie w najbliższym
nicję, jak i o zapasy żywnościowe. M•ędzy rytorjów ukraińskich.
innymi dostarczy koalicja Polsce samoloDyrektorjat oświadcza, że po wykona- czasie wszy„tkich niemieckich k:>ięży z Altów i Jotmków.
n in warunków wyprowadzi>nia wojsk z U· zacji i Lot·1ryngji do N1em1•c.
Rumuni pod Marmarosz ·Sziget.
>Matinc donosi, ie koalicja zaopa- krainy, rząd ukraiński gotów jest rozpotrzy armję polską w amunicję i in- bąć układy pokojowe, oraz handlowi>. Woj-.;ka węgierskie zbliżyły się do m1a~ta
ne materjały wojenne oraz żywność Uchylenie się od odpowiedzi lub Marmarosz ~ziget, ażeby je zająć. W pomilczenie w ciągu 48 godz 1n bę- bliżu mia~ta stoją 2 tys. żołnierzy 1umuń
dzie uważane przez Dyrektorjat za skich dobrze uzbrojonych z artylerją i kaAmeryka nie przyszłe wojsk
wypowiedzenie wojny ze strony walerją. Rumuni zwracają swoje pretensje
>A. Handelsblattc donosi z Paryża: W rządu
rosyjskiego. Jctóre będzie do t•·go miasta. Możliwe je"t starcie.
doniesieniu jednego z dzien. trancu<;kich. przyjęte przez rząd
· Bolszewicy w Budapeszcie. Z
ukraiński ze
że Ameryka zamierza wy~łać do Pols d
Budape:>ztu donoszą: W uniwersytecie
wszystkiemi konsekwencjami.
armję, zaprzeczają ze struny miarodajnej
odbyli czerwono gwardziści ważne narady
amerykańskiej. Koła te oświadczają, ie w
Słychać. iż na na1bliż:>ze
dni planowany
Polsce bawią tylko oddziały czerwonego
je->t w Budape:>zcie zamach stanu ze strony
krzyta i per:>onel administracyjny z zakrebolszewikó•v. Podobno w okolicach miasu rozdziału środków żywnościowych<.
sta i w mieście samym zgromadzonych
Pogrom bolszewizmu w Niemjest kil ka tysięcy czerwono-gwardzistów,
czech. Według doniesień urzędowy.eh
którzy mają być użyci do zaprowadzenia
powstanie Spartakusa jest już zg11iecione.
w Budapeszcie komuny.
Powstań :y z wielką trudnością jeszcze się
hronią. Coraz. wyraźniej występują w chaZ Paryta donoszą: Pierwsze posie- rakterze zwycza1nych zbrodniarzy. Ocze1
dzenie konferencji pokojowej na- kiwane są wielkie walki w godzinach wieWarszawa, duia 15 stycznia.
znaczono na 18 bm. o godz. 2 m 1n. czo1 nych i w nocy na niedzielę, p..,nie30 po południu. Odbędzie się ono w pa- waż wojska rządowe zgromadziły art' lerję
Grupa Bugu· Na wschód od Wło
łacu ministerstwa spraw zagranicznych.
rozmait go kalibru i miotacze min i ognia. dzim1erza Wołyńskiego zaatdkowały odNa konferencji prezydentów ministrów Prasa cała, z wyjąt~ iem >Freiheitc i >Re- działy nasze ~od wypróbo~~nym ~iero
i ministrów spraw zagranicznych ententy publik« !'toi po stronie rządu.
w.n•ctwem kap1t:rna Zborows;c1ego hczebustalono liczbę delegatów na konNiemcy nie dojrzały jeszcze do nie . ~rzeważa1ące oddz1ał.y Petlur~ pod
ferencję pokojową w sposób następu
bolszewizmu. >Reichspostc donosi z WoJmrą. Po dwugodz1nne1 walce meprzyjący: Francja, Ang11a, Ameryka, JaponJa, Berlina : >National
Ztg.c dowiaduje się, J jacie! zost.tł zup~łnie rozbity, zd~by.to 2
Włochy po 5 deltgatów. Serbja, Bt'lgja, że rząd rosyj.;ki oświaciczył, że nie udzieli armaty, 2 . kar„b.iny masz.ynow.e l Je?en
GrPcja, Polska, Czecho Słowacy, Rumunja już więcej zasiłków na agitację bolsze- m1ot~cz. mm,. w~1ę~o do niewoli 4 ot1c~.
i Chiny po dwóch delegatów, Portugalja wicką w Niemczech.
ró.w 1 k1lkudz1es1~c1u sze~egowcó~. W akcp
i paóstwa, które stosunki z mocarstwami
Stało się to na skutek przedstawień ti>] od.znac~yły się o~dz:ały ~ot1!1!strza Jacentralnemi zerwały, po jednym d l~a Radka, który po powrocie z Niemiec stwier- worsk1ego 1 poruc1,mka Jasm~k1ego.
cie, Kanada, Australja, południowa Afryka dził i' "··: --ncy nie dojrzały jeszcze do
Dnia 14 b m, rano •od lz1ały pułkownika Berbt>ckii>go zaatakowały na wschód
Nowa Selandja i Nowofinlandja po je- bol~zt' ł? z J 1? u „
dnym delegacie; Co do Jugosł..,wian de
Pąsh\~Z:>l?JOW"lna. "Fremdenbl.c do- o? Ż0łkwi si.lny od.dział uk_.rai".: · ~ znaczc~t.\a narazie ni „ apadła.
Taksamo od'omme Librec dcnosi, nie w ostatnich dn1ach..1...e„1oc?1ony przez
• '!iic U'S.~1 t\!.:.c„;e ~·a4- p$sił~i ..z K~mionki ~(rum1łuwe1 Po zar:ię
u
iwścr d~a\ów
Wilson~. W szczi>gól-1 tej walce zajęte zostały technicznie ultiowysłać się mających przez Rosję. Każde
państwo będzie miało prawo do jednego
prt'zydent ministrów re- cni?n,e pozycj~ ~it'prz~j~ci~lski~ koło
.sl<iej na dopuszczenie na Gmc:-ns a, Woh \.\ ysockieJ 1 Wiązowny.
głosu.
tJOko1ową także przi>dstaw1- Wzieto ji>ńrów. Na!'ze str;ity nii>znacz~e.
Przyjęto wniosek Wilsona, by rozmaite
problemy przekazywane były na konlt:ren· cieli p. stw centralnych bez w1ględu na
Grupa gen~rała Rozwadowsk1ecji pokojowej komisjom.
to kiedy Niemcy zapłacą odszkodowanie go: Na północ 1 wschód od Lwowa sy
w~jenne.
~uacja n~ogół nie zmieniona. N.a południe
Wilson za pokojem kompromi- 1 południowy zachó·j po dwudn10.wych walsowym. >Bund~ donosi z Paryża: Fran- kach zapanował względny SJ;>OkóJ.
.
1cja zC1żądała na konfert>ncji pokojoweJ co
ńsklem
Koło Chyrowa syt iacJa bez zmiany_.
W
najmnif'j granic z 'r. 18 l4. Wilson wedle
Szef sztabu generalnego gen. Sżeptyckt.
Organizacja wojska polskiego postę- wiadomości .z jego otoczenia .nie myś.li
puje zarówno w Poznaniu jak i w całem i odgrywa~ rolt dyktat.om, lecz dązyć będzie
poznański
Księstwie bardzo szybko i sprawnie. Z du pokoJ_u kompromisowe.go.
.
wydzielonych z armii niemieckiej Polaków 1 • Anglja ~a Węgram~. Hr. ~pponyi,
z dnia 14 ~tycznia.
utworzono już formacje całkowicie zorga-1 Jak duno:>• jeden z tlzier.nikó~, mi.ał otr~yOdcinPk Jnowrodaw: Bez zmiany. Na
nizowane w pułki, brygady i dywizje, ma-1 mać od. ~ewne•,!o polityka angielskie~o ~ist, odcinku Żnin - Ryna!':zewo wzięte przez na
jące pierwszorzędnie W}szkolony wyborny zapt:wma1ą.cy, ie podział Wt.gier nie ~est sze oddziały. Odcinek Ch·.,dzież: Szarocin
materj..ił żołnienki. Liczba 1.0rganizowa- wcale. poząd~ny dl.a Angl.p, natorrn".lst zajęli Niemcy. Na odcinku Czarnk'ów roDf'go wojska, stojącego już pod bronią, F~ancJa zgodziła?y się chętnie na ~ 0 • An- zi--jm został przez Niemców . erwany. Odwynosi 280,000, a cyfra ta stale się zwię- glja pragn'.e takiego uksz~ałtowania sto- cinek zachodni: Artylerja niemiecka ostrzeksza nieustannym dopływem z Niemiec.
sun~ó.w, az~b~ · Bałka~ me był w przy liwała K;imi~nnę i Stary Żerań. Odtilinek
Brak wyższych oficerów (Niemcy nie szłosci 0 i? 01 ~kiem z~mieszek. .
. południowy Między Radziczem, a Miejską
mianowali Polaków wyższymi oficerami)
. Kara ciele.sna w wo1sk~ rosy)- Górką potyczki. Na południowy zachód od
zastąpiony będzie Polakami sztabowcami skiem. Tro~i..i _rozk~zem do Wojska prz~. Czeszewa wyparto przeciwnika z Kl.ibyleJ
i generałami z b. armji rosyjskiej i austrya· wiócił karę cielesną, Jako karę dyscyph Góry, którą zajął przi·jściowo.
ckiej, których z~łos1ła się do służby w narną.
Nad granicą śląską zbierają się siły
wojsku polskitm ilość dostateczna.
Lebaudy zastrzelony. Słynny swe niemieckie.
go czasu jako ces-irz S. hari' miljoner
Szef sztabu

w

materiałów pewną ścisłą metodą.
miotem zastrzeżPń finansowych jest

I

Notatki polityczne

Polska & konfmncja ~okojowa

Komu.nt"kat

pOlS k"

•
••
I k• •
Organ fzac1a
armjl po s &ej
Pozna
'

Komunikat
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W odpowiedzi na
komisarza lu- "Re:chspostc donosi z
Bulszedowt-go flO spraw z;-.gram.:znych z dnia wicy węgierscy dokonali zamachu stanu
PARYŻ. W posiedzeniu Naczelnej Rady
5 bm. wy~łał Dyrekturjat ukraińskiej re- w Szolnuk. Opanowali oni niemal w~zy- międzykoalicyjnej wzięli ud?.iał pri>zydenci
publiki ludowej dnia 9 bm. do sowietu stkie budynki rządowe, Minister wojny mi01strów i ministrowie pań--tw kualicy1komisarzy ludowych notę, w której po l- polecił wysłać do Szolnok dwie kornpanje nych i sprzymierzonych. Powzięto następu
nosi, ie w okręgu charkowskim operują wojska, te jedn<1k odmówiły posłuszeństwa. jące ·uchw;.iły: Nowe warunki zawieszGnia
wojska regularne, należące do armii re- .
Powstanie przeciw bolszewikom. broni zostały wstrzym:ine. Rada postanopubliki rosyjskiej. W<>jska te składają się Z FinlandJi nadchodzą wiadomości o \\ y- wiła zaopatrzyć w żywność Nit'mcy i kraje
z Chmczyków, Łotyszów i Madziarów, po buchu powstartia przeciw bul:>zewikom w pograniczne, dalej Jugosławię, pań~two
części Rosjan. przechodząc przez terytorja garnizonie pelt'r;;bur..;k1m.
czesko słowackie, Pol'>kę. Madziarów i Ru
republiki ukraińskiej. pustoszą wsie, zaPowrót czeskiej armji z Włoch. munję. żądając jerlnak w zamian za tu, by
bierają ludności majątek, wys~łając go do Czeskie
>Słuwoc
dunosi: Armję czesko- Niemcy dostarczyły środków do uskutecz
Rcsji, rozstrzeliwują bez sądu włościan, słowacką z Włoch przewieziono do Pragi. nienia przewozu przez dostarczenie okrę
robotników i inteligencję. - Wobec tego Transport rozpoczął się dn. 14 grudnia. tów, jakie znajdu1ą się jeszcze w portach
Dyrektorjat ukraińskiej republiki po raz Przvbyło 73 poc ągów, liczących razem nh·mieckich luh neutralnych. Koalicja
ostatni zapytuje rząd republiki rosyj-;kiej 2 900 wagonów.
Przewieziono ogółt·m domaga s•ę dalej od Niemiec. aby
co ma znaczyć ta ofensywa wojskowa ro 25 OOO ioł01erzy, to jest 6 r•ułków piechoty, oddały materjały zabrane przez;
syjska i z;ichowanie się wojsk na teryto· 2 pułki artylerji polow1•j o 4 baterjach ich wojska z fabryk na terytorjach
rjum ukraiń:>kiem i dodaje, że rząd rosyj- ogrorr.ną ilość amunicji, 5 pociągów sani- obsadzonych dawniej przez w _'jska
ski, proponując pertraktacJe pokojowe pod tarrivch przewiozło ran·} ·h i chorych.
niemieckie. Tożsamość tych materjałów
warunkiem zmiany kursu polityki wewnę·
Niemcy w Gdańsku chcą się / będzie mo±na. łatwo stw1erdtić, gdyż sztab
trznej rz'ldu ukraińsiciego, wtn1ca się bez· I bronić. >Gazeta Gdań$kac podaje z wia- D1emi~cki stosował p.zy zabieran:u tych

Przedumie·
szczenia w pewnem miejscu zapasów złota z Reichsbanku. Koali ja
zażąriała transportu tego złota do miasta
prowincjonalnego. Następnie ustalono .liczbę delegatów na konterencJę pokojową
państw koalicyjnych i sprzymierzonych.

Szlachetny czyn_•
Koło oficerskie 26-go pp., żegnając puł
kownika Rządkowskit go, w dowód czci i uznania za pracę, j 1ką położył przy tworzeniu się pułku p1otrkowsk1ego, zamiast
podarku pam ątkowego, zło>.yło do rąk jego 1000 koron na cd dobroczynny, którego oznaczenie poz•)Stclw1ło woli pułko
wnika. W odpow1edó, puł. Rządkowski
dziękując za dowody uznania i prtyjaini
1 chcąc zachować nadal nić ?ączącą go
z pułkiem, postanowił, aby wymienioną
'<Wotę włożyć do kasy oszczędności jaku
k 1p1tał zakładowy stypendjum 26 go puł
ku piech11ty dla sierot poduficeró w tegoż
pułku. Wykonc.nie postanowienia swego
1 opracowanie w szczegółach powierzył
kapelanowi pułku ks. Dr. Gile.v1cz:owi.
Po zas1ągnięc1u bliższych informacji u ks.
kapelana, duw1adu1emy się, że stypendjum
będzie nosiło miano >Fundacja Koła Oficerskiego 26-g•) pp. im. pułkownika Rząd
kowskiego«. Cel fundacji: r„czne stypendjum 011 wykształcenie i wychowanie sierót po podoficerach 26 go pp. Wysokość
"typendjum: w przybliżeniu 250 kor. Przy
rozdziale stypendjum p1t>rwszeństwo mają
sieroty dubrych obyczajów,• pilne w naukach, bez rodzinnego zaopatrzenia, których
ojcowie przez gorltwe i sumienne spełnia
nie obow11zków położyli Z-tsługi dla do,bra pułku. Kandydatów na otrzymanie
stypendJum przedstawia koło oficerskie
do zat""ierdzen1a pul. Rządkowskiemu.
Przywilc:-j ten przechodzi późnie1 na każ
dorazowt>go Dowódcę pułim. Udtielanie
stypendJum przypada zaw.sze Di\ koniec
rvku jaku podart:k noworoczny.
Aby .""JC udzielać stale jedno stypendjum, potrzebny jest fundu,z żelazny 10000
kor. Jednako\\OŻ p1e1wsze stype11d 1um
może być udzielone już tego roku, przed
os1ągnięc1em kj sumy, o ile skrzętnL•ŚĆ
i ofiurność zdołcl zi--,br.1ć w ciągu roku
bodaj 500 kolon, z 9>ryclt pohrwa przy-padłaby na stypend,..n, a d1 uga na powiększenie funduszu zakładow go .
Powyżej wymieniony czyn jest jednym
z licznych dowodów troski polskich of1ceró1v o dobro sw01ch żołnierzy i świadczy
o zespolemu ducha, 1ak1 uży..v1a polsku~ szeregi.

KRONIKA
Stycznia. Piątek
Antoniego
Wschód słoń.;a o g. 8 m. 05. Zachód słońca
o g. 4 m. 16 Wschód księtyca o g. 6 m. 09 r.
lacbód księżyca o g. 8 m. 08
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- Gen. Haller w drodze do Polski. Pi-.;ma krakowskie dowiadują się, te
gen. Haller odjechc.ł z Hawru z pierwszymi transrortami wojsk polskich dnia 5 bm.
- Czesi zajmują Galicję poł Żan
darmeria w Nowyt:l Sączu don10..;ła telegraficznie do krakowskiego Okręgu generalnego, że 10 bm. C.1.esi w sile 700 Judzi zajęli 01łów. Nazajutrz przybyła artylerja oraz silne oddziały woj„k. Zamiarem
Czechów jest obsadzić Gorlice, Krosno i
Nowy Sącz oraz sz.-reg okolicznych wsi.Do tych miejsrowości wysłano już kwa·
termi:>trzów?
. - Stan oblężenia na Górnym
Sląsku. W Krolewskit'j Hucie, Chorzowie
i L1pn1e ogtorwno stan oblę7.enia.
- Hinde.1burg przeciw polakom.
Dzie~n1k1 d..>nu~zą: H10dt'nburg obejmie
w najbliższych dniach naczelną komendę
nad wszystkimi wujskami do obrony granic
wschodnich.
Wymordowanie posterunku
polskiego. Z Grodziska donoszą: Starosta Koczyński komunikuj„, że w Jarymcu
pod Kopanicą nic:-mcy wzięli do niewoli
zdradą posterunek pol:;ki. Niemcy znęcali
się w sposób bestjalski nad jeńcami polskimi. l{annych iołnieny przebijali widła
mi i ro1.bijali im gł11wy siekierami.
- Zbeszczeszczenie księdza. >Kurjer Poznańskie podaje: Z Ponieca donosi
naoczny świadek: Księdza Spychałowicza
z Ponieca chwycili niemcy, gdy chodził
po kole:i.dzie, zdarli z nieJ!o komżę, kaz1li
deptać krzyż i obrazki świętych. Wśród
ludności panuje z tego ·powodu ogromne
wzburz•nie.
·
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HENR„YKA CZARNECKIEGO

Lody Rogińskiej

p. J Kt0pa, ciężko ranny w głowę poriczas ataków na Dęblin. szenia Stwórcy o odwrócenie strasznej epidemii
zabytkach w Po wyzdrowieniu objął dowództwo bataljonu eta- w dniu 4 stycznia postawili na granicy Bełżyc 3
krzyże. W dniu tym liczne tłumy wiernych nioPolsce. TPrnat ten, poruszany niejednokn·t powego na Wołyniu.
- Stan chorób zakaźnych w Piotrkowie. sąc krzyże udały się procesjonałnie ku krańcowi
nit> na zebraniach Towarzystwa, oświetlił
Sz. prelegent z S:lerszego punktu widze- Z Magistratu komunikują: Zgodnie z wykazem. miasta, gdzie dokonano pośw ę ·enia krzyży.
- Rozpiidzony wiec w Zagł~biu. Onegdaj
nia ogólno ludzkiej kultury, Temat to zre- lekarza miejsk„ d-ra Szokalski(go za ubiegły
sztą zhyt aktualny, aby go nie poruszać czas, od d. 30 Xll 1918 r. do 6 b. m. 1919 r. zano- odbył się w lVhlowic ich na kopalni Wiktor wiec
górników celem wyboru delt'gatów do komuniod czasu do czasu na zebraniach nauko- towano w tutejszym mieście chorób zakaźnych:
stycznej Rady robotniczej. Wiec miał przebieg
4 wypadków duru wysypkowego,
wych, gdy prowadzono u uas badania nad
ba1d.o hurzliwy. Mówcę narod. Zw. robotniczych
brzusznPgo
„
1
histcrją sztuk~, dorzucając co_ chwila. no1
we przyczynki do skarbca wiedzy OJCzy- płonicy, błonicy, czerwonki i ospy nie notowano. nie dopuszl!zono wogóle do głosu. Wrzawa pa- Niezwykle śmiały napad l>andycki wśród- nowała nieopisana. W końcu chaosowi kres po- Wojskowy Urząd pocztowy. stej. Z wywołanej odczytem dysku"ji wy
Jak nam komuniku1ą, z dn. 20 XII 1918 łoniła się sprawa 'konieczności stworzenia mieściu W}twołał w m eście powszechne wrait'nk łotyro z<iłvgujące w Milowicach wojsko. >Iskra«
wszedł w życie osobny Wojskowy Urząd przy Tow. Krajoznawczym Kąmisji Ochro- Jest to pie~wszy t~go rod~aju napad w mieście. pis·~e: Wszystkiemu winni agi~atorzy. którzy :zjaPocztowy we Lwowie przy komendzie ny pamiątek sztuki, któraby jPdnocześnie Róźne okoliczności wskazuJą, że sprawcy napadu I wiają się, nie wiadomo skąd, i burzą górników
miasta dla przesyłek pocztowych osób na zajęła się ich inwentaryzacją. Urzeczywist- ~'i miejscowi. )ak słychać, suma zrabowanych nieu&wiadomionycb. W kołach górmków uświa
p1eoiędzy i koszto1o11nuści jest znacznie większą, domionych, których przewaga jest znaczna, wyleżących do formacji polskich wojsk ope- nienie tej pięknej myśli przekazano no
to wczoraj podaliśmy na podstawie informacji stępowanie agitatorów tych wywołuie ogromne
oit
rujących we Lwowie i okolicy, tudzież dla wemu Zarządowi Towarzystwa, którego
przesyłek pocztowych służbowych władz w~bory mają się odbyć w przyszłą nie- Milicji, Również sprawców było 6, z pn.ypraw10- rozgoryczenie, tem więcej, że górmcy chcą koniecznie Sejmu narodowego, którego wyborowi agitanymi wąsami, uzbrojonych. R.
dzielę (19 bm.).
j komend operującej Polskiej Armji.
torzy bolszewiccy ioprzeciwiają się na różnych zeracjonalne
jak
wskazyje,
powyżs1y
Napad
- Demonstracje rezerwistek. Po
Tak przesyłki służbowe, jak zwykłe listy i pocztówki prywatne dla osób woj· łożenie rezerwistek uległo zm1en1e na J!or- było iarządzt:me o składaniu broui. Chodzi o braniach w wszelki sposó'J.
skowych i od osób wojskowych w obrębie sze. Dawniej rząd okupacyjny wypłacał re- przeprowadzenie tego zarządzenia.
książek
armji, wolne są od opłaty pocztowej, osta- zerwistkom sk1omne zapomogi, na rach•1OF I A .2 Y.
ustąpiechwilą
Z
rosyjskiego.
rządu
nek
hęone
jeżeli
wówczas,
tylko
tnie jednak
- „Państwo a inwalidzi". Nakładem KoW Administracji >Dzienn;kac złnfono: Jó„ef misji -="Oj:>kowej wyszła z pod prasy broszura
dą zaopatrione na stronie adresowej odbi nia okupar.ta wypłatę tych zasiłków wstrzy50
kor„ na odzież dh :tołoit:rzy.
tk'ł stampili z właściwej komPndy wojsk. mano, ponieważ niema iródeł na ich po- Janiszewski
ppor. Henryka Eilel{o p. t. >Państwo a inwalidzi•
Firma Joss z Lublina 25 marek, pa Skarb Na- Dochodząc do wniosku, it oph:kę nad inwalida- W sprawie złożenia broni krycie.
Rząd jednak poczynił już odpowied- rodowy, z okazji odszukania pozycji wysłania p.:1.e- mi powinno roztoczyć państwo, autor nie wykluDn. 15 bm. upłynął teun•n składani..i brosyłki ze stacji Ro.:prza.'
d
.
ni, będącei w posia<laniu prywatne], wy- nie przygotowania, ct Iem złago zenia nęcza inicjatywy i ofiarnuśc1 społecznej. Po umvtyBank Udiiałowy w Piotrkowie lOO koron na wowaniu 1ego twierdz• nia ppor. E. wylicza kateznaczony rozporządzenit-m komisarza !udo- dzy rezerwistek. W dniach o~tatnich, rewego Jak si~ dowiadujemy, na skutek po zerwistki piotrkowsk e, wobec ciężkiej s:,- potr:r.t:by żołnierza piskiego, w myśl dane~o o· gorje inwalidów, którzy mają prawo do korzysta·
wyższego rozporządzenia, tylko jedna oso tuacji urządtiłr dwie demonstracje, kie świadczenia P· Czyńskiej.
nia z opieki państwo• ej, poczem zapoznaje czy·
Oł S
ba złożyła bróń w Dowództwie miasta, ruiąc się do Mc1gistratu, Komisji Aprowitclnika z tern, jok się przt:.dst;.wia zaopatrzt:nie in_ Skutki podwyższenia cennika drukar- walidów w ionycn państw:ich. Autor daje bardzo
mianow1ciP. zepsuty karabin i nieco amu- zacyjnej i Komisc.riatu Ludowego.
Zarówno czynniki samorządne, jak i Ko- skiego Z Łvd„1 donoszą: R~d_akcja »Rozwoju• ciekawy _materj:i~ statys!ycz~y, #party dantmi
niC)i. Tymczasem faktem 1· est, te w dniach
ustępowania okupanta mnóstwo broni do- m1sarz Ludowy zajęli stę energicznie dolą donosi, te z powodu nowych iądań drukarzy, cyfrowem1. Całosć uzupełG:a pro 1ekt tymczaso·
stało !'iP
" w ręce prywatne i Diepowoła- rezerwistek, niędzy które rozdzielono już pismo nie jest w stanie pokryw<ić kosztów wy- wej Ustawy o opiece państ„;owej nad inwalidane. Faktem również jest, że w dalszym pewne znpasy artykułów spożywczych .
mi oraz wykaz odoośot:j hteratury.
dav.niczych i przestanit: \\ychodz1ć.
__ 0 odszkodowanie od niemców. Zwią~traj~ służby • d worsi_cie1 ~
ciągu sły.-:ha~ po nocy, a nawet _we dnie
ł..od .
.
b .
k
strzały karabinowe, oddawane me zawsz~ powiecie P1otrkowsk1m ~akonczył się
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ó 3 1
·
t
ezpteczen- wiąz 1. a1wa me1sze postu aty s1uż y zoego się omaga 10teres
intnpelowany przt>z dziennikarzy prezes
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- O pobór do Wojska o obronę
społeczeństwa, które powinno zrozumieć,
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I
kcji 1 u.ówi się od 19 listopada, więc mo" e ram na pos1ed„enm w dnm 4
te być użytą, a raczt>J nadutytą do ce ów
stycznia 1919 r. Delegaci Kółek Rolni - którzy ku zdziwit:niu publiczności aresztowali ka- żna mówić i dalejc.
bynajmniej niepożądanych.
Równifż informowano dziennikarzy, że
- Zebranie przedwyborcze Pol- czych pow. Piotrkowskiego w liczbie 105 pelmistrza i od rowadzili do komisarjatu. Jak się
skiego Komitetu Demokr. odbędzie uchwalili jednogłośnie zwrócić się do okatnło, :::iz. oskarżony został o kradzież kosztow- i:prawa l'fkonstrukcji jest narazie odroczosię dziś wieczorem o g. 7. m. 30 w lokalu Rządu z wezwaniem jaknajprędszego o· nej papier~śoicy i· Ct:dt:rbauma podczas jt:dnej na. Faktem jest, że p. Moraczewski do
wczoraj nie wniósł dymisji. Wczoraj miawłasnym przy ul. Kaliskiej I. 16. Jak wia głoszenia 1->oboru rekruta, gdyt tylko bran- ' z~baw puohcz~ych.
~ DelegacJa Ślązaków w Sosnowcu. ~ ły zapaść w Warszawie decyzje, o których
domo, Komitt:t ten wystawił swoją listę ka przymusowa mote roz\\:i1zać kwestję I
kandydatów z mec. Paschalskim z War- obrony kresów, Ze względu jednak na· negdaJ bawiła ~ Sosnowcu delegaC)a podkomi- do wieczora nic nie było słychać.
konieczność podania szybkiej pomocy o j s~riatu NaczelneJ Rady Lud~wei b. zaburu prusszawy na pierwszem miejscu.
- Zakaz uczęszczania młodzie- brońcom i ludności Lwowa i Golicji kiego e ś.ąska, .skłodaiąca się z ~rzech osób, któty do kinematografów. Kom1sarjat wschodniej, zobowiązują się po powrocie re przez So_sno~1ec na Kraków Jadą do L~zaon!,
rządu ludow.·go wydał do zarządu kino- do domąw usilnie agitować za tern, aby aby z Szwa1car1i w.yruszyć do P_ary:ta, gdzie maJą
Szanowny Pan~e Redaktorze!
teatrów >Czaryc i >Victoria< następuace wszystka młodzież, zdolna do noszenia . przt:dstaw1ć ud~ow1edmm czyn.mkom sprawę ko~
prosimy o zamieszczenie
Niniejszym
l'cl~k1
do
Śląska
~rzyłączem~
r~chłego
n1eczn1,śc1
obrońców
sznegów
do
się
broni, zgłosiła
rozporządzenie:
słów, jako 5prostowaparu
następujących
- ~obieca Legia oc_hotnicza we Lwowie.
Na przed!'tawienia w kinoteatrach tu- Lwowa, gospodarze zaś aby niezwłoclnie
w Nr. 12
umieszczonej
wzmianki,
nta
tejszych uczęo;zcza tłumnie młodzież szkol- składali ofiary w zbotu, różnych artyku· Onegdaj odbyła s'.~ w sah >~okoła< :iiacit:rzy .we
Narodowegoc:
>Dziennika
na obojga płci, jakkolwiek program przed- łach tywnościowych oraz datkach pienię-1' L~o~ie uroczyst~sc o~ebrama -. pi~ysiegi tołmerZaznaczamy, źe strejk został rozpoczę
.
stawienia najczęściej nie nadaje się wcale inych na potrzeby biednej ludności Lwowa. skit:J od kohieceJ L~llJ 1 ochotmczeJ.
na skut„k ag1tacj1 Rady Zw. Zawo·
nie
ty
- Benefis Lody Rogińskiej, utalentowa·nej .. - Aresztowanie bandy.tów w Lodzi. Dzi~n·
dla młodzieży, a nawet niejednokrotnie
lecz wskutek postanowienia związ
dowych,
artystki, primadonny scer.y lwowskiej, a obecnie mk1 łód:.:k1e donoszą: Pol•CJ~ are>zto.wała szsJk~
wpływa na nią deprawująco.
sku zaw. pracowników kolejki Sulejowskiej.
do~ooah
cza_sie
~statm~
w
którzy
.bandytów,
7
na•'chodzącą
w
się
Wobec tego, zgodnie z wyraionem ży- występującej u nas, odbę-:!z!e
Trzeba było strejk 1wać, położenie materczeniem Dyrekcji tutejszych szkół, zawia- sobotę dnia 18 b. m. i zapowiada się doskonale. wielu napadów. Między i~nymi na mieszkanie dynasze ciężkie, pobierając dziennie od
jalne
- Teatr Czamecki~go wyjechał na cztery rekto a ~ona w ~1dzow1e, kt?r~mu z.ab<Jwano
damiam Zarząd kinoteatru, że uczniom tukor. trudno było wyżyć samemu, a
4-5
100.000
okoł~
wysokosc1
tejszych szkół, obojga płci, nitszych i śre- doi do Dąbrowy. U naq najbliższe przedstawie- gotÓl!.kę I b1iuter1ę w
z rodziną, żoną i dziećmi„.
dopiero
cóż
dn1ch nie wolno uczęszczać na zwykłe nie zapowiedziane jest na sobotę dnia 18 b. m. mk. ~aodyt~w, ~tórych nazwiska ~OhCJ~ trzy~~
więc jama i dla każdego czło
Przyczyna
przedstawienia w kinoteatrze, zatem Za- Przez ten czas artyści pracują nad znakomitą far- na razi~ ~ ta1emmcy, osadzono w w1ęz1emu. Częsc
wieka z St>rcem zrozumiała.
rządowi zabrania się sprzedawać im bilety są >Zmęczony Teodorc, oraz nad zabawnym wo- biżuterii~ .pieniędzy bandytom odebrano, a resztę
Łąrzvmy wyrazy sz'lcunku i poważania
.
wstępu na te przedstawienia, jak również dewilem, który cieszy się obecnie nadzwyczajnem roztrwomh.
.Skibz'ński. 7ózef Gozdek, St. Czc;ka,
.
Pr
- Statystyka teroru bolszewickiego. W
powodzeniem w teatrze Nowości w Warszawie
młodzieży nieszkolnej poniżej lat 16.
J. Rudkowski
Bedka,
P.
urzędowym organi..: mosk1ew!'k1ej •komisji nadCelem uniknięcia niemiłych następstw >Trójką hultajską«.
oglosiono
·
kontrn:»volucją~
z
walki
do
>Szewc Kil;ński•, s;>:!cjalnie r..ai:iisaną sztukę, zwyczajnej
wzg!ędnie pociągnięcia do odpowiedziałnaści, zechce Szanowny zarząd do tt-go którego rocznicę obchodzić t>ędzie cała Polska i sprawozdanie z dzi;;.łalności poszczególnych oddziałów tej komhji. Svrawozdaoie to wykazuje,
nasz teatr przygotowuje z cc.łym pietyzmem.
rozporządzenia ściśle się zastosować.
Osobowych i mieszanyc'i' obowiązują·
- Osobiste Rewizor technil-zny przy urzę- te w ciągu ostatnich trzech m1esiący r. z. na zaNatomiast wskazanem by było urządzać
od czasu do czasu ewentualnie w porozu- dzie pocztowo-telegraficznym w Piotrkowie pan sadzie wyroków komisji rozstrzelano 14.860 osób cy od dn. 22 go g•udnia 1918 roku.
Odchodzą z Piotrkowa do Warszamieniu z Kierownictwem tutejszych zakła- Stefan Żbikowski mianowany został przez Mi· •kontrrewolucjonistów<. St<itystyka ta me obt:Jdów naukowych specjalne przedstawienia nil'terstwo l'oczt i Telegrafów zarządzająqm miej- mtlie rozstrzelan}ch w Moskwie i Petersburgu, wy: Pociąg po,-piPszny Nr. 102 o g 3.32
oraz zc.moidowar.ycl1 podstępnie, bt:z wyroku, w w nocy; usobotJ1y Nr. 108 o g. 5.27 w nodla młodzieży szkvlnej, przyczem dochód scową siecią telefoniczną.
- z karty -:tałobnej bohaterów. Dnia 9 więziemach i w mieszkaniach prywatnych. Z tego cy; osobowy Nr. 106 o g. 1202 w polu~
b}łby zapewniony, zwłaszcza przy niezawodnt m poparciu w tym razie ze strony bm. w ataku na bagnety pod Żółkwią został ra- wymka, ie ia rządów bolszewickich w Rosji wy- dnie; osobowv Nr. 104 o g 912 wieczorem
Do So~now~~a: osobowy Nr. 101 o"·
niony kulą w głowę dowódca 35 pułku piechoty mordowano więcej ofiar nit za czasów tłumienia
DyrekcJi zakładów naukowych.
4.53 w nocy; osobowy Nr. 105 o g 10.33
Komisarz Rządu Ludowego W Mala- t. zw. legji akadt'm1ckiej, ś. p. major Zygmunt rewolucji przez carat.
- Trzy krzyże dla ubłagania niebios. Z przed poł., osobowy Nr. 107 o g. 7 .05
Bobrowski. Po trzydniowych cierpieniach zmarł
nowski w. r.
j powodu szt:rzącego się z przeraiają..:ą szybkością wiec1or•m.
- Z ToVJarzystwa Krajoznaw- w szpitalu polowym dnia 12 b. m.
Do Granicy: pospieszny Nr. 101 o
Zmarły przeszedł całą kampanję legjonową . tyfusu plamistego w gminie Bełżyce, który dzieczego. Na ostaniem zeszłorocznem po- I
siedieniu Towarzystwa w dniu 22 inld- od 1914 r., f>łut~c w pien11;zej br~~achie. l)ł aiątkuje tamtejaq ludnolć, Bel:tycanie dla upro- fl· 2.03 w nocy.

- Niemcy nie zwaln:ają żołnie-·
rzy polskich. Z Torunia donoszą: Z ró
żnych stron słychać, ie w formacjach wojskowych, wrncających z pola, nie zwalniają Niemcy z pod chorągwi nawet najstarszych roczników, jeżeli nazwisko danPgo
osobnika kończy się na >skic. Nie zwalnia się nawet ewangelików, których nazwisko b;zmi z polska.
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nia, wygłosił piękny odczyt
inżynier, o architekturze i jt>j
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I my sobie tego, iż tym zbożem karmić się rylicy. Nadto unici chorwaccy w djece~ji
należy kupować mydło
rl z i e c i,
gdyż inaczej nie można K1 iżevce przy obrządku swym wschodmm
·
.
.
.
naiwać tych zastępów młodzieży, która z wia- posługują się w nabożeń--twie językiem
Sposób wytworu mydła maślanego "Zi<?tr~ymu1emy nast~puJące pismo : ,U- rą idzie do wojska, a na samym wstępie I słowiańsk~m . (jak uni~i .rusiń~cy). .
mnegoc nie tylko w Piotrkowie, ale i caprzP.Jmie proszę o um1eszczeme następu- spotyka ją rozczarowanie.
A maJą 1ugosłowian1e do żądania swe- łem Króle~twie, podczas wojny tak się
1
Jących paru UWdg:
.
N i e m as z c h Ie ba d 1 a po 1ski e- go przyczyny ważne narodowe i cele po- rozpowszechnił, że niemal w każdym doNiedawco temu
>Dziennik
mu mydło to J·est wyrahianc. Dzieje się
. doniósł
k .
db
ł
. .Nad j. go z• o ł n 1· er z a .? H an'ba takiemu .społe- lityczne.
ń
k
ro d owy>, że. w P iotr .owie o Y się zJaz I czeństwu, cv nie dba 0 swych obrońców,
Wpro~adzając ?o, n.aboże s~wa at~ to dlatt>go, że fachowi mydlarze z powoklPru z P1otr~o~sk1eg~, na którym, z.e i hańba matkom, których dzieci zasypiają lickie~o Język s~o~1ansk1 w miejsce ł~c1· du różnych kombinacji pas}<arskich, jak
względu na z.bMa~ąr.e się wyhory do SeJ- nasycone w cieple, wtedy, gdy ich bracia ny, niwecz~ rózmce m;ędzy serbam1. a to już pisałem w Nr. 2 >Dziennika Naromu, postanowt~no 1 ś.ć prz~ ~yborac~ z .•de- zzi bnięci i głodni, kładą się do snu z my- eh rwatamt tak zgubną dotyc.;hczas dla J.u dowegoc, mydfa nie gotowali, dlatt>go też
~okratyc~nymt żyw1oła'.111c 1.wypow1edz1~n.o śl ~iż 'utro będzie tak samo.
go~łowian a tak pożyteczną dla. m~dz1a: wszystkie targi i sklepy, przeważnie żydoN
s1ę przec1w~o ~spółd~1ałan.1u duchowte~- ą Ob~dźmy się z odrętwienia, zajrzyjmy rów i ~ie~.ców. Przez. r?zszerzenie .l1turg11 skie, sprzedają mydło maślane. Z wyglądu
stwa z pa~tJkamt. >skr;iJ?em1, zarók~oo lekwt- do koszar, do szpitali wojskowych, a wte- ~łowiansk1e} na sł<ł)w1.em:ów Tzkos~aJe idea mydło to jest ładne, twarde· i tanie. gdyż
coweg?, Ja
1 praw1cuwt>go
1erun uc. dy z ochotą damy. Niech nie robią nam JU!{O$łv~ian~ka pog ęb1~na.
. w1. ~ tern zawiera w sobie zaledwie 5 do 10 proc.
Uczy010~0. ~o zaś ze względu _na . ducha zarzutu, że dajt>my zboże z obawy kar, cel pohtyczn.y: zacieranie różnic t Jedn~- masła i nadmiar 42 st. szlła wodnego,
czasu dztst<!JSzego, któr.y nakazu1e iść pod . k .
czenie żywtułów wspólnego wprawdzie talku z domieszką 42 st. ługu. Kropla tat
· d
k ··
ł
k · .
Ja iem 1. 0 be y n a m g r 0 z1· 11·•
.
.
.
bas1am1
emo racp, z" aszcza
s1ęzom, w
•
ł
pochodzenia, ale w1elurak1ego w rozwoju kiego niezsiadł"go jesz~ze płynu, po upa1
sojuszu raczej z biednymi, niż bogaty 1n i.
ro~umie1my, ż~ w. tern . ezy ~-asz w .a: końcowym.
dnięciu na obuwie lub ubranie, wypala
Przyznać należy, że takie słuszne zresz- s n Y 1 nś; ~ rk e śs 1 ~aJ;Y pkmiJ'~ 1.esz~eJ
. Jugosłowianie liczą, że za ich przykła- dziurę; nic więc dziwnego, że kupione na
tą stanowisko kleru, wywołało w pewny~h c~oć ~zę .c 1a ą '. a
ziemy. mie 1 za 0 ~ dem pójdą też czesi i zażądają przywró- targu lnb u nieznajomej osoby mydło, niekołach, zwłaszcza robotniczych, dodatnie vrnl~nie,. z~śdmy. się ł pdrz~cz.rnd li dk<:> uratod Ct->nia tt->go, co w państw!e Wielkomoraw- tylko żP. pali ~ie liznę, ale i po umyciu się,
•
wanta me1e
neJ dm o . i- J Je nost 1 - o .
• · C yry 1 1· Me- ws k'Ute k przepa.ema
, · sk óry na cie
· 1e, wywra Ż emc.
b
s k'1t>m stworzy 11. apo~tu1ow1e
Okazuje się jednak, że faHy przeczą c h 0 r 0 y, g 10 u 1 r 0 z cz ar 0 w a n 1a tody, a co przewrotnuść biskupów nierniec- 1 stępują róit1e v. yrzuty i wrzody, co stwieru~hwałom, bo jeś~i, oznaki n ie mylą, to
'Jeden ,z rolnik?nv m. Piotr.kowa
kich i przem<:>c gt>rm.a~sk~ obaliły. . Tym ?zone zostało przez miejscowych leka:zy.
większość duchow1enstwa przy wyborach
sposobem świat :.łowian~k1 stanąłby 1 wy- fak1t>go mydł11 należy unikać, a natomiast
1
1 1
zamierza współdziałać z partią narodowo~l
znaniowo w pośrodku między Wschodem kupować u osób zautanych, a w sklepach
demokratyczną, która zresztą nie ma od~wian~
J~"U
a Z«chodem: katolicyzm-jak na Zachodzie, polskich żądać mydła tylko gotowanego.
1
wagi wystąpić pod własn}'m szyldem, lecz I
W WI ~ a ~~ J
QWłl
ję7.yk liturgiczny narodowy-jak na Wscho- ; Mydło gotowane nie przyjmuje tadnych
ukrywa się pod obcymi szyld .• mi bezparDoniosła uchwała zapadła na st>jmie dzie.
I domieszek, wytwarza się z tłuszczów Zl.\ietyjnych, narodowych i t. p.
biskupów katolickich całego połiidnia słoW Krakowie przy ul. Słowiańskiej je!\t rzęcych lub rośl10nych i zmydla się przy
Sądzę, że dla uniknięcia niejasności i
tablica pamiątkowa nad tundamentarni 10-14 st. ługu, który następnie chem1czw1ańskiego. Jednomyślnie podpisano proniPporozumień, na fakt po1.ryższy na l eży
dawne]· świątnicy, w której modlono się w nie bywa odciągnięty; dlatt>go też mydło
śbę do papieża, iżby język słowiański ?Ozwrócić uwagę. Z poważaniem
.
stał ogłoszony językiem nabożt>ń,twa ka- języku starosłowiańskim Obrządek ten nie to jest czyste, nie psuje skóry i nie przeW. Kołodzie;czyk.
tołlckit>go w granicach Jugosławji, a więc był obcym więc i polakom. Modrzew~ki pala bielizny. }<"st ono o wiele droższe, ale
*
w Krainie, Styrji, Korut,inach, na Pubrze- w XVI podoió,,,ł żądanie polszczyzny l!mr- za to w wodzie o wiele trwalsze od my*
*
. Bo- giczne1'. Dziś liturgja słowiańska z 1ugu dła >zimnego•, maślanego.
C·ta
żu, w Dalmacji, Chorwacji, Slawonti,
W sprawie kontygentu
śni z Hercegowiną, Czarnogórzu i Serbji. słowiańskiego przez Czechy i Polskę prze- 1
dłużona po Bałtyk ,:.t w orzyłaby pas środSzanowny Panie Redaktorze!
Do żądania tego rr.ają katolicy jugo- kowo-LUropejski między.Zach?dem a Wscho: j'
j
Q fil 0 W
Proszę o zamieszczen e tych paru słów, słowiańscy podstawę, skoro język słowiań- dem. A tym pośredn1k1em I pomostem t '
tYCzących się spr a w y ko n ty g e n t u.
ski od dawna do dzisiaj się tam, tu i ów- nam także
hi:<.torja być k azał a . A'.e ct:y w II
TYLKO NA ZAMOWIENIE
W przei'złym tygodniu rozesłane zosta- dzie utrzymuje w różnych fo, mach. I tak Polsce kto tern choć pomyśli? Dom:igać
ły wezwania dopp. rolników
o -0d;tawę w okręgach pewnych istryjskich śpiewa się pewnie 0nikt Die będzie.
Mg. 1 Rokszycka 1. 34 I p. mieszk. 4.
zboża. Tynczasem p. Rolnicy op i es z a 1 e się ewangelję, wierzę, glorja i t. p. cz~ści
zajmują s·ę tą sprawą.
mszy świ ę tej po słowiańsku, w Bośni naTłomaczą się) iż wyznaczony kontygeot wet w łacińskiej mszy epistułę po chorjest za <luzy, cena zbyt nizka i t. d. Zarzu- wacku. W Dalmacji i na wyspie Krku
Choroby skórne i weneryczne. Przyjmuje od 10-1
ty te mają cz~ć prawdy, ale zapytuje (Veglio) liturgja je:-t wszystka w języku
i od 4-7. Panie od 3-4. Ro~ siycka 2, dom p . . PoWas, pp. Rolnicy, dla kog o to zboże starocerkiewnym, mszały tamtejsze są drupowskiej róg. pl. Kościuszki.
1
odsta\.iać mamy? Cr.y my nie uświadamia- kowane głagolicą, pismem starszym od cy-
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<•Si! .dlil się w Nowo~ R;ulonisl\u Bynek
Nr. ~ dom p. Najkrona. Prz~rjmuje c,horych rd 9-11 i 3~4 p. p,

Dr. I. Lipski

. .
, . .
Ceny' bardzo

przy1n,1u1e zamow1en1a na

zelkie druki

przystępne
Piotrków ul. Bykowska 71.
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otwarta od 7 do 10 rano oprócz świąt
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Bakterjologiczne b:idanie i trychiroskopja. Wyjazd do chorych na wieś od 10 rano.
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„Erdal"
wielkościach

jeneralna reprezentacja

Józef Lax i Syn, Kraków, ul. 5-go Listopada ~
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"~amy~nka·wH~urk~wsk~
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wygrana 750,000 SO-premii

Losy kl. I-ej są jui do nabycia u

J

Sm ttt>r, t3ykowsk~ 40 od 3 ej do 5 ej po poł
Bełchatowie w skł. ap. W ·go Passauera.

Techn:k

1

w PLUCICACH gminy GORZKOWICE

dostarcza znowu we wszelkich kolorach ' i

.O.

w Radomsku w kantorze Zelik ona w

lekarz<t wrterynnrji Stanisława Majewskiego

Pastę

Główna
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LECZNICA DLA ZWIERZĄT

•
na stał ą k uracJę

Loterja Klasyczna

Wielka
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Organiiowane przez Biuro Odbudowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, kursy rozpoczynają się dnia
3 lutego rb.
Słuchacze po ukończeniu kursu,
otrzymają świadectwa majstrów i instruktorów ceglarskich . Wiadomości
i z ipisy przyjmuje Biuro Odbudowy
ul. Kredytowa 9, VI piętro.
63

NIEDROGO do sprzed ·nia para

łóżek

stół stułowy, krzesła,

garnitur wyście
l ny, wanna nasiadolA a, wózek dziecinny.
Bykowska 59 u właściciela domu.
potrzebne dwa lub trzy pokoje z kuchnią zaraz. Wiadomość ul. Legjonów
l. 14 (dom p. Ładnow-;kiego) oficyna lewa
II pię:~_!rzwi po _praw~j-stron_ie_._ __

•
• Do sprzedania garnitur mebli w dobrym
zgubiono 2 kwity na rub. 115, wydane
stanie i koły~ka. Wiadomość w restad n. 21 czerwca 1914 r. przez H ensla uracji Jasiuka ul. Farna I. 2.
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Frankla za Nr. 120 na nazwisko Friszmana Chi! i Kenig-;ztein Ry~ki .
77

Poszukiwanie

gubiono kwit na rub. 500, wydany
Jednorazowe ogłoszenie (dokładny adres
przez H r· nsla Frenkla, na zlecenie Aj· nadawcy i adresata) nie przekraczające 20 słów,
dli Danilewicz .za Nr. 2271.
kosztuje 3 korony. Za każde dodatkowe słowo
10 hal.

Z

Za ba wa taneczna

Rodzina Jana Katara:;ińskiego, zamieszkałego przed wojną w Piotrkowie, ostatnio przebywającego w niewoli niemiec-

Zarządzająca gaodbędzi e się w sobotę dn. 18 b. m. w
I
bsitnyectz:nmymde3n-et1y·.·.1 sali Herca. Począte~aobagwoydz. 8 wieczorem. kiej w obozie Kottbus, uprasza wszystkich·
10~ dochodu z _
przeznacza się mających wieści o nim o zawiadomienie
Dywizji Strzelców b. Korpusu Dowbora - Muśnickiego - przyjmuje od 9 - 4 roroł. na rzecz Komitetu ratunkowego.
pod adresem: Piotrków, ul. Rokszycka I.
Uczącej s.~ młodzieży i mezamożnym po cenach zniżonych Sieradzka 5 l ·e piętro. '.
Ciszewski Piotr.
59, Stanis aw Klemens.
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LEKARZ DENlYST A

Aar~ keaa~CJI: J-'1utrhow,

by kuwska,

Allre:> Al1muu~trac)I . P1otr1<.ow, bytwwsl\.a 71
Prenumerata miesięczna w Piotrkowie 5 kor. 50 hal. na prowincji i zagrantclł 6 kor. 50 hal.
Cena, ogłoszeń przed tekstem za wiersz petitowy 2 kor. 40 bal. (1 mark. 50 tenig.> po tekście
1 kor. 60 bal. (1 marka), na C"z\vartej stronie wi~rsz petito..vy 60 hal. .(38 tenig.), drobne
ogłoszenia 3 korony (1 mk. 80 f.) Ostatnia strona 200 koron, 112 strony 100 kor„ 'J,-60 k.
w Nłl'dz1e15 I 4w15ta 50 pmc . droteJ
Wydawca ł redakter odpQWlodsialny l aoeusi Kowalski
lJruk. ~anttlw. w huU.kow1e, u1. by11.uw~.ka L. 7 l.

71 pai ter

Redakcja otwarta od godziny 12-ej do 1~ej w południe w dni!' powszednie i w niedsielc.
Rękopisów Redakcji nie zwraca.
Administracja otwarta od godzipy 9 do 1 rana i od 4 do 7 popołudniu.
Cena poszaeg6lnego numeru 4() bal. = 26 teni26w.
11

