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Poez.E}tek w dnie powszednie o g.
5-ej, w dnie ·świąteczne o g. 3-ej.

BANK

UDZIAŁOWY

Zawiadamia, że 5 proc. Pożyczka Państ,va Polskiego
D.A."'\ArNl:EJ"
w walucie rublowej nadeszła. Wszyscy, któ1·zy uskutecz'l"owarzystwo ~Vzajenu1ego- Kredytu Gub. Piotrkowskiej nili zapisy, raczą się zgłosić po odbiór takowej.
Biuro Banku ·czynne od 9-ej rano d~ 2-ej po poludniu.
· w Piotrkowie, ul. Kaliska L. 9
f

REFLEKSJE

' mogło :uratować iywioł. polski na Litwie
Jednak przy
Ukrainie - nie
Iidzie
pa·
takie
ktoby
nikogo,

Sytuacja zewnętrzna Polski mimo, ustąpi~nia rządu Moraczewskiego, któremu
i.arzui::ano niedołęstwo i kokietowan:e Niemców, nie tylko nie polepszyła się, ale poniek'ld zmieniła siic na gorsze. Od wschodu
gT07.i" nam 'datej nawała bolszewicka. Na
_ _F.Q}yniu_ i pod Lwowem to~za się dalej
rozpaczliwe walki :i ukraińcami. Na skutek
rozkazu koalicji, wojska polskie wycofały
się z Orawy i Spiżu a nienasyceni czesi
nie tylko pomagajil Ukraińcom, ale sięgają
na Podhale. W Poznańskiem toczy się
równiet wojna z Niemcami, a ostatni zdradzrecki ·napad Czechów na Sl'lSk i zajęcie
przez· nich at Cieszyna bolesnym gromem
uderzyć musiał w serće katdego patrioty
polskiego. Słowem ze wszystkich niemal
stron jest~śmy otoczeni i pozostajemy na
stopie wojennej z sąsiadami.
Sytuacja taka, gdy się nad nią
, zastanowić, j«:st t:>rzy_gnębiającą a nawet rozpaczliwą, jeteli się zważy, że nasze młode
.państwo nie posiada dostatecznych sił, aby
prowadaić wojnę na kilka frontów, niema
wojska, niema umundurowania i uzbrojenia
dla wojska a pietiiąt:łze :dopiero zaczynają
· napływać do ekarbu.
To tet rozgllłdatny się za pomocą a
oczekujemy tej pomocy wszyscy zł.zachodu
od mo~tw zwycięskiej koalii::ji, która,
jak nas zapewniają, ma w tern inter1..s, aby
powstało słlne i rządne państwo polskie
na rubieżach Europy.
Niestety, zapowiadana ciągle pemoc nie
·przychodzi, a przed państwem naszem powstają coraz nowe trudności i niebezpie·
ozeństwa. c~y państwa koalicji nie znają
aaszego poło~enir., a jeteli znają, dlaczego
nie wystąpią z 'interwencją, dlaczego nie
\ldz'iełą nam swej pomocy? ,
Refleksje takie budzić się muszą coraz
głośniej w miarę, jak nieszczęsne położe
llie nasze pogarsza się. Istotnie dlaczego koalicja nie interwenjuje w naszej
sprawie?
Niezdecydowanie mocarstw koalicyjnych w sprawie polskiej objawiło się w
ostatnich paru tygodniach zlekceważeniem
przez nie sprawy najazdu bolszewickiego
na Polskę i dopuszczeniem do zagarnięcia
Litwy przez watahy najezdnicze. Jedno
słowo w ~ładzie z Niemcami, określające
sposób oirnszczenh~ kresów wschodnich,

było

słowo

ukła-

włożyć

miętał.

Brak decyzji w sprawie polskiej
dalej przez tolerowanie zabejczej dla nas walki .na Rusi Czerwonej,
której jeden rÓzkaz ,koalicji - analogiczny do rozkazu opuszczenia Spiżu przez
Polaków - mógł natychmiastowy koniec
położyć. Objawił się dalej przez pominięCie Wielkopolski '!' traktacie z Niemcami,
pt zez. ro stworzoo~ 7oc;tał~ oieja.i:l'l~ści, lrM_·re doprowadziły do wo1ny z N1emcam1.
Dlaczego kazano nam usunąć się z-Orawy
.
i Spiżu, dlaczego ostatnio kazano nam
opuścić Śląsk cieszyński na rzecz Czechów mimo ustanowienia granicy demarobjawił się

Gdy o tern wszystkiem się myśli, na- rządem, utworzonym przez Piłsudskiego,
suwa się pytanie, co robi i jakie są wpły gdyby unikali pozoróu,; mieszania się do
wy Paryskiego Komitetu Narodowego, któ- spraw wewnętrznych Polski i gdyby cery partja nar. dem. chciała mianować rzą· lem wzmocnienia swojego wpływu byli •
dali pomoc Polsce, zamiast jej grozić.
dem polskim? Dlaczego Komitet ten w Trzeba pomóc Polsce i dotrzymać przyrzetylu palących sprawach nic nie zdołał u- czeń co do odbudowy niepodległej, zjeczynić? Widocznie nie posiada mocy, aby dnoczonej Polski, oraz spełnić nadzieje,
wpłyn11ć na rządy koalicji w duchu inter- jakie nowe ministerjum, stworzone w Warwencji na naszą rzecz, jak to uczynili po- szawie, pokłada w potędze sprzymierzonych. Honor Ligi Narodów jest w tern
Jitycy cżescy. Wszak obecnie na czele zaangażowany.
rządu w kraju stoi mąi, który, jak nikt
ówny-' błQd
;„~Y.. -t"'j" ~~:~ran.r.je, że poli~ka polska 1 ,
. .
pójdzie po hn11 śc1słeg0 przymierza z koa- ·
1
ZG Krakowa komum~u1ą n~m: ...
licją. To prawda, że zaniedbania dwóoh 1
en. Bartholemy, k1erowu1k m1s11 lrna.
, .
.
.
poprzedmch rządów Sw1etynsk1ego 1 Mo- Jicyjnej w Polsce, w rozmowie z ks. Wiraczewskiego są pod tym względem zna- · toldem Czartoryskim, jaka toczyła się przed
czne.IAle jest obok tego i druga przyczy- kilku dniami w Krakowie, wyrzekł nastę
na tych zaniedbań: koalicja sama nie zde- pujące s~owa:. Gł~wnrm błęden:i P~cydowała jeszcze dokąd mają sięgnąć gra- · aków Jest, ześc1~ me stworzyli WOJ, ska podczas WOJny.
... '
• ł k
przeznaczyc
chce
rolę
Jaką
1
nice Polski
s. Czar t orysk"1: • l\l y-N a t o zauwazy
h
.
. .
. ,
temu panstwu w układiie sił pohtycznyc śr,,1.y nie robili wojska, boby się musiało
·
·
bić z koalicją<.
całego Wschodu Europy.
b
d
M ·
ali - odpowie> ysmy się rlig y nie
Przed obecnym rządem stai obecnie
ważne i trudne zada~1ie wyjaśnienia i roz- dział gen. Banholemy-aby do tego ptzyt . szło<.
w·
h
1erzymy ez,
wikłania powyźszyc spraw.
że mu się to uda i że premjer Paderewski
jest w stanie podołać tym trudnym zadaniom. Naszem zaś zadaniem jest poprzeć

I

kacyj~ej?

Wszystkie te wątpliwości zdają się
wskazywać na to, że rządy koalicyjne nie
doceniają doniosłości sprawy polskiej ,źe
nie mają ustalonego programu swej polityki na wschodzie, albo, że w polityce tej,
dzięki intrygom czeskim, więks,;zy nacisk
kładą na Czechy, niż na Polskę. Istotnie,
na Sejmie czeskim w Pradze oświadczył

polakóW-c------

onegdaj Kran1arz, ·te Czechy zawarły
z Francj~ konwencję wojenną, morząd obecny całą siłą i udzielić mu wszelcą której zobowiązala się Francja popiekic1· pomocy.. Zasilanie skarbu państwa
rać utworzenie niezawisłego państwa czesko-słowackiego w jego i wzmi:~nianie szeregów wo1"skowych należy do najpilniejszych obo~iązków, któhistorycznych granicach. Tern chy- rych spełnienie pozwo11. nam prze t rwac·
ba należy tłómaczyć nakaz opuszczenia
Śląska przez Polaków, mimo, ie Sląsk sta- obecny ki ytyczny moment.
nowi nietylko historycznie ale i faktycznie
Rząd
ziemie pclskie.

Notatki }polityczne·

Misja koalicji w Gdań9ku. GeneGd a ń s k·a na d eśłał do
·
k omen d c.aru1ący
m·1·
teleg ra n1 , o p rzJubyc1u
P o zn a n·a
1
sji koalicyjnej do Polski i prosz<ley o wolny prze1·azd dla n1·e1· przez Torun' do Warszawy.
. Oświadczenie rządu &>ruskiego.
Biuro Wolffa podaje następujące oświadczenie rządu pruskiego: Rząd pruski nie
ma powodu występować z inicjatyw~ rokowań z Polakami. Rząd got'ów jest podsię J8SZCZ8
Faworyzowanie Czechów przez koalicję
jąć rokowania, jeśli Polacy dadzą do nicl1
jest zbyt widoczne. Otrzymali oni nie
(P. A. T.) Biuro Wolfia donosi: >Temps< inicjatywę i je.śl i omawiany będzie cały
tylko żywność, ale i pomoc wojskową, a
z dnia 21 bm. z~mieszcza artykuł wstępny, kompleks spraw polsko· niemieckich, a nie
przedewszystkiem pomoc dyplomatyczną, z którego wynika, ~e ~ząd francuski poszczególne kwestje. Do' tej pory nastąktórej wyrazem Orawa, Spit, Śląsk. Czyni nie zdecydował się Jeszcze zupeł- piła w1miana myśli z Polakami tylko w
to koalicja dlatego, że spodziewa się po nie co do dania pomocy Polsce sprawie wzajemnego uwolnienia zllkfadniCzechach walki z bolszewizm m. Lecz czy przeciw bolszewizmowi. >Temp~< ków.
Oe-raniczenie pieniężne w Niemna Zachodzie nie zdają sobie sprawy, że dzw0ni na alarm i przestrzega konferenc1ę
droga bolszewizmu do Europy prowadzi pokojową przed decyzjami któreby chcia- czech. Rząd berliński zakazał wywozić
ły ignorować niebezpieczeństwo . bolsz;- i wysyłać pieniądze do zajętych przez wojprzez Polskę, te stąd zagraża on także wickie. Rokowania francuskie me ska polskie części frsięstwa Pozna1~skiego.
załatwiły granic polskich, podczas Podróżnym wolno brać z-sobą tylko tysiąc
Czechom?
Francja popiera koncepcję Czech hi- kiedy niebezpieczeństwo czerwone pomwa marek.
Nie,mcy maszerują na Wilno. Biub d ·
storyc.znych, natomiast poza ogólnemi o- się codziennie naprzód. . Kwestja· polska
panuje nad innemi kwestJami i me u z1 ro Wolffa donosi z Kowna, że wojska ńi;·
świadczeniami dotąd nie słyszeliśmy, jaki rótnicy zdań. Wszystkie mocarstwa sprzy- mieckie na Litwie zwyciężyły bolszewików
jest konkretny program koalicji w sprawie mi~rzone pra~ną Polski niepodległej, zje- 1 o 35 km, na wschód od Kowha, wzięły
Polski, jakie stanowisko zamierza ona ~a- dnoczonej, z dostępem do morza. Polska I przeszło 6000 jeńców i maszerują na Wilno.
Bułgarzy mają wracać do kraju.
)ąć w tak licznych kwestjach spornych jest dziś wzięta w dwa ognie: z zauwagę ogłoszenie posła bułgarskieZwraca
z północy
niemieckiej,
· „ J·edno słowo' chodu bod strony
. po1sk"1c1i.? A p rzec1e„
h
· k
k h
k
ś · '
·
· k
·k
gramc
.1przez o1szew1 ów 1 s azana Jest na m1erc go, tóry wzywa wszyst id wo1s owyc
. .
. ..
koahCJI wystarczyłoby, aby połozy.., kre~ Nowe ministerjum polskie jest wyrazem 1 Bułgarów, aby natychmiast opuścili Berlin
rozpaczliwej walce w Galicji wschodniej tyczeń koalicji, ale lepiej byliby zrobili, ' i Niemcy. Cywilni ·mają się dołączyć do
i gdyby weszli w stosunki już z pierwszym i wojskowych.
i w Poznańskiem.
rał

francutki nie zdecy?
I
duwał . .
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Str. 2

Z list polskicn lista Nr. 1 (Pol. Stron- Polski w bitwie pod Zebrzydowicami na
tacji prywatnej. O wywłaszczeniu gruntów
obcych poddanych, jakoteż o warunkach nictwo Ludowe) zdobyła -2 mandaty (Fi- Śląsku.
1
Powodzenie pożyczki pań
zarządzania i korzystania z gruntów miej- jałkowski i Kowalski, nauczyciel), a lista · Pisma warszawskie donosz'l,
stwowej.
Dr.
i
Szpcrna
(Kotas,
mandaty
trzy
10
Nr.
skich wydane b~dą specjalne ustawy.
Rząd); stało się to dlatego, że suma gło- że po jednodniowej zaledwie depresji po1
; sów, jakie padły na listy Nr. 1 i 11, które kup na polską pożyczkę państwow'ł wzmógł
złota
! zawarły związek list, jest mniejsza (28,703), się odrazu w sposób wprost niebywały.
Przy wkroczeniu w swoim czasie od- ; niż suma . gło~ów, jakie padły na ~ołą- Niektóre ty!ko cyfry, ~zięte z sa~ej Wardział(>w gen. Dowbor-Muśnickiego do Miń- I czone zw1ązk1em listy Nr. 8, 10 1 12 szawy, a więc stanowiące zaledwie drobny
fra~ment ~g~lneg? pokupu potyczki w
.
ska, dostała się tam w ręce polskie znaczna 1 (35,806).
zdobycz wojenna m. i. przechowane . W ten s~osó~ N. Z. R. pr~ez zwt~ek kraju - są 1mponu1ące.
w kasie sztabu rosyjskiego krzyże hst przy~zy01ł su; do zwycięstwa l~sty
św. Jerzego, wagi około puda i 14 i Nr. 10, me uzyskawszy mandatu. Natom1~st
- Ze spraw szkolnych. Ostatni
miljonów rubli w banknotach i pa- byłby ~zyskał mandat, gdyb~ zawarl zw1ąnarodowy jeszcze raz wykazał poobchód
11.
1
L.)
S.
(P.
1
Nr.
listą
z
zek
pierach wartościowych.
.zaznaczamy, że powyższe obli~~enia nie trzebę jakiegoś zjednoczeuia kiorowników
Co się stalo ·z tą zdobyczą? z pytaniem tern zwrócił się jeden z współpra- 1 są 1eszc.ze ostateczne_ a tern mnteJ ur.zę~• szkół średnich. Winien być - zdaniem
cowników • Kurjera Porannego< do p. Igna- I· we, są Jeunak prawie autenty~zne 1 01e· naszem-jeden wśród nich jako S en i or
dyrektorów i dyrektorek, któryby zwocego Porębskiego, który w czasie istnienia · znacznym tylko mogą uledz zmianom.
ływał grono dyrektorów przed każd'ł sprai
l
obopełnił
okupacji polskiej pod Berezyną,
wą ogólno-narodową celem naradzenia sj~
wiązki pomocnika dowódzcy I korpusu
1
jednolitego udziału szkół i młodzieży
dla
polskiego do spraw cywilnych.
Tego \Vyuroczysto~ciach narodowych.
w
Czwartek
Stycznia.
P. Porębski wywodził: >Jestem bardzo
wyniech
:
pedagogiczny
wzgląd
i
maca
Hiacynty
wdzięczny za publiczne, poruszenie tej
przykładem karności
świecą
wcy
chowa
słońc-..
ZachcSd
49.
m.
7
g.
o
ało1'lca
Wschód
sprawy, tembardziej, że pojawiły się nieodpowiedzialne zarzuty, ubliżające czci o g. 4 m. 39. Wschód księłyca o g. 6 m. 33 r. i porządku organizacyjnego wychowankom
swoim.
korpusu i jego dowódcy. Zabrane w Miń Zach6d ltsięjyca o g. 3 ~· 15
- Odczyty w Piotrkowie. Na
sku złoto zostało jeszcze podczas okupacji
- Na posiedzeniu ~ady n:itni- kursach wieczorowych, zorganizowanych
niemieckiej przemycone do Królestwa i tu
do przechowania. Zdobycz tę strów w dn. 25 b._ m._ przyJę~o pro~ekty przez p. Dr. Miodowską, wygłosi cykl odzłożone
gen. Dowbor - Muśnicki uważał zawsze za dekretów o odpow1edz1alnośc1 za n1edo- · czytów o Wyspiańskim prof. Bolesław
głosem.
Owe miliony znów starczanie ziemiopłodów, w przedmiocie I Karpiński, wybitny znawca dramatu i tłó
własność narodową.
Walki w Czarnogórzu. >Tempsc przelano do kasy I korpusu i służyły za t~czasuwych przepisów pr~sc:wycb, o skar- j macz klasyc?.nych tragedji greckie~. Dyr.
doµosi z Antivari, że Czarnogórcy nie oparcie finansowe tej formacji polskiej, b1e narodowym, w prz€dm10c1e taksy dla · gilT)n. Wład~sław Rutkowski mówić b~dzie
chcą uznać aneksji serbskiej. Walki, ja- która pozbawiona był& wszelkiej pomocy komorni~ów sądowyc~, o patentach na J na temat: •Piękno i styl w sztuce i archikie między Czarnogórcami a Serbami to- materjalnej z zewnątrz. Z pieniędzy tych wynal~zk1, o. ~chrome . wzorów rysunko- l tekturze<. Termin prelekcji dyr •. .ąu.tkow
czyły się w Cetynji, przewyższyły okrop- wypłacono żołnierzom i oficerom żołd w wych i modeli i ochrome znaków towa- skiego podany będzie później.
- Stan chorób iakainych w ?iotrkowte
nościami wiele epizodów bitewnych tej miesiącach marcu, kwietniu, maju i czer- rowych. Nadto na wniosek min. skarbu
wojny. Obecnie toczą się walki w okolicy wcu, następnie przy likwidacji korpusu postanowiuno utworzyć przy nim następu- Z Magistratu komunikują: Zgodnie z wykaze.111
Podgoricy. Król czarnogórski wzywa na- każdy z oficerów i żołnierzy otrzymał jące urzędy: dyrekcję monopolu tytunio- lekarza miejsk., d-ra Szokalskieizo za ubiegły
ród czarnogórski, aby nie stawiał oporu 2-miesięczną odprawę.
wego, dyrekcję monopolu wódczanego, czas, od dnia 13 do dnia 20 b. m. 1919 r. zano·
wojskom, które niebawem zajmą CzarnoGenerał Dowbo r· Muśnicki osobiście urząd nadzoru nad prywatnemi tow. ubez- towano w tutejszym mieście chorób zakdnyeh:
naród będzie iadnfmi sumami nie dysponował. Zajmo- pieczeń, dyrekcję loterji państwowej i gra~
2 wypadków duru wysy~kowego,
górę. Król przyrzeka, że
brzu:uncgo
1
mógł zadecydować sam o swojej przyszłości. wała się tern
rada pomocnicza lub rada ficzne zakłady państwowe, wreszcie postaPraca przymusowa w Niemczech. wojenna, do których stale w podobnych nowiono mianować dla zlikwidowania płonicy, błonicy, czerwonki i ospy llie noto·
• Rząd niemiecki nosi się z zamiarem za- sprawach się zwracał.
agend b. wojskowego generał-gubernator- wano.
- Z Teatru. Dzisiejsza operetka •Dooko·
prowadzenia przymusu pracy dla wszystIstnieje zresztą komisja likwidacyjna stwa w Lublinie );pecjalnego komisarza
ła miłości< zainteresowała naszych melomanów i
kich. Pierwsze zarz'ldzenia zostały już wy- I korpusu, złożona z 17 osób, na której likwidacyjnego.
dane, mianowicie zobowiązano gminy, że czele stoi p. inż. Landsberg. Komisja ta
- Thugutt jedzie do Paryża. Sta- ma zapewnione powoózenie tak pod wzglę<iem
by odmawiały aapomóg ludziom, którzy opracowuje referat, który w swoim czasie nisław Thugutt, b. minister w gabinecie kasowym, jak i artystycznym, gdyi wszyscy wy·
nie chcą się podjąć pracy wskazanej im opublikuje.
p. Moraczewskiego, wyjeżdta wraz z p. kona wcy tworz\ prawdziwie artystyczną eałość.
przez gminy.
Warto też zwrócić uwagę, że druga ko- Franciszkiem Pułaskim do Paryia. Wyjazd W roli Wincentego ujrzymy nowozaangatowane·
misja likwidacyjna •Naczpoluc (Naczelny p. Thugutta jest w ścis:ym związku z pra- go artystę sceny krakowskiej, Marjana Senowskie·
go.
K,omitet wojska polskiego), złożona z pre.,. cami Biura Kongresowego.
W Sobotę •Koctta11y Au~stynet: , ur«1l'rai-.c..... Wynik wyborów w Warszazesa tej instytucji p. Władysława Raczkie: eony divertissement baletowym na beneli.„ Jóu·
przeszli
dem.)
(nar.
10
Nr.
listy
Z
wie.
k.óra
Tupalskiego,
Andrzeja
pułk.
i
wicza
Komuaikat sztabu generalnego z dnia
miała powierzoną likwidację spraw kor- Ignacy Paderewski, Roman Dmowski, Gabr. · fowicza.
28 stycznia:
W niedzielę popołudniu powtórzenie •Klliitz ludnością mtejscową i władzami Balicka, Ludwik Gdyk, Jan Rudnicki,
pusu
Litwa, Białoruś, Wojska bolszewiwieczorem •Colombina•, el"a bumom
skiegoc;
'
Dubanowicz,
Edward
dr.
Brun,
Stanisław
obuz
również
Bobrujsku,
w
ckie zajęły Koszedary (40 kim. na wschód okupacyjnemi
Władysław Jabło- operetka. Zakońcźy Bi-Ba,Bo.
Rosset,
de
Aleksander
gen.
jakoby
podejrzen:e
odrzuca
ueniem
od Kowna), Orany, posuwają się od Lidy
Bilety na powyższe przedstawienia są już d~
nowski i dr. Stefan Rottermund.
w kierunku na Zelwiany. od strony Sło Dowbor-Muśnicki miał samowolnie postą
llab~cia.
Dmowwyboru
unieważnienia
razie
W
pić ze zdobyczą korpusu.
nima doszły do rzeki Zelwianki.
- Zima rozpoci ęła się na dobre w 0$tatnich
Co się tyczy generała, to oświadczył skiego wejdzie na jego miejsce ks. ZygWołyń: Włodzimierz Wołyński został
stycznia. Od .kilku dni mamy silny mr6i
dniach
'Kaczyński.
munt
ponownie zaatakowany przez wojska ukra- on, że gotów w kwestji tej zdać
rano doszedł do 12 st~pni. Sku·
wczoraj
który
Norwchodzą:
S.)
P.
(P.
2
Nr.
listy
z
sejmowi.
ińskie. Nieprzyjaciel poniósł wielkie straty sprawę
bert Barlicki, Feliks Perl i Rajmund Jawo- tkiem mrozu ruch na ulic~ch znacznie się zmniejdowborz
jeden
powyższej
sprawie
W
i wycofał się w popłochu.
s, ył.
rowski.
Galicja W schodnia. Grupa gene- czyków pisze w >Robotniku<, ze w Miń · Z listy Nr. 17-Noe Priłucki i. Samuel
- Sprawa P· Banaszewskiego o lichwę
nie 14 miljonów rubli i pud
rała Romera: Oddziały nasze wyparły sku zdobyto
Hirszhorn. W razie unieważnienia wy- odbędzie się dziś przed Sl\dem okręgowym, jako
pud
i
rubli
miljonów
24
około
ale
złota
· nieprzyjaciela z Korczewa na zachód od
.
złota, w krzyżach •Sw. Jerzego< I stop- boru Priłuckiego we}dzie na jego rr.iejsce wydziałem apelacyjnym.
Bełżca. ·
po·
składa
M~eka
Krop~i
Tow.
Zarzlld
Naumburg.
Dawid
Grupa gen. Rozwadowskiego: nia. Z tego, jak p. Porębskiemu wiadomo,
diiękowanie p. A. Pat\!lkiemu za bezintereaowne
Z listy Nr. 11-lzaak Grilnbaum.
bankowe
depozyty
stanowiło
miljonów
14
Drobne utarczki patroli i słaba działalność
- Wynik wyborów w Łodzi. ofiarowanie druków na aecz Tow.
osób prywatnych i te 14 miljonów zostało
artylerji.
-- Dla lwowskich dzie~,i. Tow. Kropla Mle·
do banku w Mińsku dla prawo- 'Według wiadomości, otrzymanych z Łodzi,
Sląsk · Cieszyński. Dnia 27 popołu złożonych
10 puszek mleka kondensowane·
zaofiarowało
ka
tam,
się
przedstawia
·
wyborów
rezultat
miljonów
10
Około
właścicieli.
dniu wkroczyli Czesi do Cieszyna, witych
go dla niemowl\t m. Lwowa.
następuje :
jak
do
Dowbor-Muśnickiemu
gen.
przesłano
opuszczonego poprzednio przez nas. Na
OF I ARY.
R. - 3 mandaty.
N.
komendy I korpusu. Owe 10 miljonów
nauej nowej Hnji spokój.
kortrwani.1
czas
na
nawet
starczyłyby
•Dziennika< złoitono: Na
nie
Admimstracji
W
mandaty.
2
S.
P.
P.
D)IW.
gen.
Su/ S#tu11~nuralnego Szeptycki,
pusu do maja.
Zjeeh;oczenie Narodowe - 2 mandaty. Skarb Nar<>dowy: M. Nencka łańcuch złoty wagi
Sjoniści, Żydzi, Ortodoksi i Niemcy 45 gram.
Na Wojsko Polskie: Otrzymane wynagro·
po jednym,
. - Rząd W sprawi~ Śhtska. M~- gzenie za pracę w Kom. Wybor. 100 br. składa
nts.terstwo spraw. zagramcznych k_omu~t- · Zolja Kryslakowa i na pomoc Lwowa 80 'kor., etrzy·
ku1e: •Natychmiast po ottzymanm wia- mane wynagrodzenie w sumie 120 kor. za udział
>Dziennik kijowskie ogłasza nową uJak się dowiadujemy z Głównej Ko- domości o najeździe Czechów na Śląsk w Kom. Wybor. składa na odziez dla Wojska Polsta\Vę roiną. wydaną przez dyrektorjat u·
krai&ski. Główne jej postanowienia są na- misji Wyborczej, wczoraj brakowało je- Cieszyński, Ministerstwo Spraw Zagranicz- skicgo Antoni Bombc~yński.
Na ciepł' odzież dla Wojska :Aarja Nencka
szcze obliczeń głosów tylko z dwóch ob. nych podjęło energiczną akcję dyploma·
stępujące:
Wszystkie grunta z ich wodami wodów wyborczych (Nr. 55 i 56), które tyczną, przesyłając między innymi dłuższe óO rub. i Kazimier! Nencki 100 rub.
Na biednych Lwowa· Marja Fułek 10 koron.
lasami, oraz wszystkiemi bogactwa- wczoraj miały nadejść. Atoli głosy z tych depesze do Clemenceau i Wilsona. NajNa obrońców Lwowa Di:. Podziemski 60 lto.r.
niewątpliwie,
wyjaśni
przyszłość
bliższa
rezmienić
już
mogą
nie
okręgów
dwóch
na
przechodzą
mi i inwentarzami
własność republiki ukraińskiej bez zultatu głosowania, który w liczbach przed- czy i jak dalece rz'ldY państw sprzymierzo- i na zbiegów r. Wilna 50 kor.
nych były poinformowane o akcji Czechów<.
Na odsiecz Lwowa z rąk Sędziego Włodr:i·
wykupu, własność prywatną zaś stawia się nnstęf>ująco:
- Obywatelski czyn. Arcybiskup miena Kańskiego, otrzymane w pogodzonych.
głosów.
25.954
otrzymała
1
N2
Lista
ziemi
z
konystania
znosi się. Prawo
gnieinień~ki, ks. Dalbor, wydał odezwę sprawach z prywatnego oskarżenia na kadencji
Lista N2 ~ otrzymała 7.768 gł.
przysługuje wszystkim obywatelom, zwłado duchowieństwa następującej treści:
Lista N2 3 otrzymała 131 gł. ·
sądowej w D-4browic, a mianowicie: 30 koron
szcza zaś, pracującym własnymi rękami.
Rozporządzam, abj' d. 2-go lutego, w od Franciszka Mnicha, 40 koron od ob.rot\ców
gł.
1.187
otrzymała
4
N2
Lista
Obecnym arobnym gospodarzom pozostaświęto M.1lki Boskiej Gromnicznej, zbie- Heftmana i Morgulca oraz 50 koron i od Ruchli
Lista N2 5 otrzymała 3.671 gł.
wia się do użytkowania ich kawałki grunrano w kościołc\ch podczas rannych mszy Goldbluin. Ponadto złożone 1 powodu umorze·
Lista N2 6 otrzymała 3.944 gł.
towe w ilości nie wi"kszej, niż 15 dzieśw. i nabożeństw składki na Lwów.
gł.
71
otrzymała
7
Lista NQ
nia sprawy przei Goldmana z Granicy 2000 kor.
sięcin (prawie tyleż aektarów) na fIOSpoSmierć kapitana Cezarego prieełane zostały do Krakowa na powiękneni8
Lista NQ 8 otrzymała 6.809 gł.
darstwo. Gminy te mogą przechodzić w
Hallera. W walce przeciwko czechorr.. funduszu na odsiecz Lwowa.
Lista NQ 10 otrzymała 23.623 gł.
• · spadku. Dzierżawcy długoterminowi i spadw sobotę b. poseł Cezary Haller, kapadł
ił.
49
7
2.
Lista N2 11 otrzymała
Na Skarb Narodowy Zofja Szalekowa erebrem
kowi traktowani są na równi z crobnymi
armji polskiej. Kapitan Hallel" był monet japodskich i jedna meuykańsklej reptt·
pitan
gł.
5.374
otrzymała
12
NQ
Lista
krótkoterminoDzierżawcy
właścicielami.
Na podstawie powyższego rezultatu w ostatnich czasach kom isarzf'm wojsko- bliki, kolczylti dote półłcsiężyce i obrączkę złotą.
wi będą usunięci, przytem drobnym dzierżawcom {do 15 dzies.) zwró.ci się wartość dzielnik wybor~zy, t. zn. ilość głosów, wym w Oświęcimiu, a zamieszkiwał stale
zasiewu i mienia. Grunta niezbędne do pt zypadających na jeden mandat wynosi w Wielkich Drogach pod Oświęcimiem.
utrzymania gorzelni i cukrowni, pozostają 11.935.. Wobec tego listy żydow.skie nie Na wiadomość o zdradzieckim napadzie
- W Kielcach nie będzie piastek.
. andatu,. a me otrz~ na Śląsk, kapitan Haller pośpieszyl do szedo rozporzlldzenia powiatgwyc\t zarządów otrzymaJą żadne~o m
znalazł śmierć Urząd aprowizacyjny w Kielcach zawiadoczasie
krótkim
w
i
regów
rozb1było
me
gdyby
rówmeż,
go
małyby
być
mogą
l.mraków
rolnych. Plantacje
zachodnich kresów mił właścicieli cukierni i . kawiar"ni, żę
zasicczytną w obronie
•
oddanc przr.z zarządy rolne do eksploa- 1 cia głosów.
$trejk w Szwecji. Z soboty na niedzielę rozpoczął si-ę strejk kolejarzy szwedzkich. Wszelka komunikacja ze stolicą
przerwana.
Rekwizycja złota w Kijowie. 21
stycznia opieczętowano z rozporządzenia
władzy nacżelnej w Kijowie magazyny jubilerskie. Oficjalny. komunikat wyjaśnia,
że opieczętowanie ma na celu nie konfii wyrobów złotych, a tylko
złota
skatę
rekwizycję podług międzynarodowego kursu. Władze ukraińskie spodziewają się tym
sposobem uzyskać 10 miłjonów rubli w
złocie.
Na okrętach niemieckich zarekwirowanych i przeznaczonych do przewozu
iywności z Ameryki do Europy ma być
wywieszona flaga francuska.
Polityka hiszpańska. Romanones
oświadczył w izbie hiszpańskiej, te dotychczasowa polityka hiszpańska w sprawie
Maroka doznała zupełnego fjaska i że z
z tego powodu on uda się teraz do Paryża. Przy dobrej woli rządu hiszpańskiego
możnaby teraz przeprowadzić sprawę Tangeru.
Były król portugalski ma nad.zieję. Król Manuel, bawiący jeszcze
oświadczył przedstawciąż w Londynie,
wicielowi •Petit Parisien c, że stanie do
dyspozycji narodu i gotów pójść za jego
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W czwartek dnia 30 stycznia

Dookoła Miłości
operetka w 3;aktach O. Straussa

sobotę

dnia 1 lutego

Benetis JOZEFA JÓZEFOWICZA
Pierwszy raz

pierwszy raz

o godz.

Kochany Augustynek \....
operetka w 3 aktach

Tańce-Ewolucje

Tańce-Ewolucje

I

z dn. 1 lutego r. b. na zasadzie rozporzą mocy którego niemcom nie wolno przekraczać
dzenia ministerjum aprowizacji, wzbro- kordonu granicznego od strony polskiej.
- Mi~so w trumnach .. Kilku przemytniniony zostaje wyrób i sprzedaż ciastek
i

ków z Koziegłów usiłowało w tych dniach wywieść
do Niemiec mięso w dwucb trumnach. Przemy·
tników ujęła żandarmerja, konfiskując mięso i po·
zostawiajł\C jedynie truB\ny.
Pomysłowi przemytnicy poci~nięci zostali
do odpowiedzialności.
- Warsiawie grozi strejk nauczycieli. Na
z(lromadzcniu nauczycieli szkół wiejskich, które
się odbyło w dniu 21 bm. uchwalono szereg żą·
dań, a między innemi zapadła też uchwała, że o
le do t3 bm. nic zostaną wypłacone pensje wraz"
z różnicą za grudzień, nauczyciele nic staną do
pracy.
- Umundurowanie weteranów. Naczelne
dowództwo wojsk polskich ogłasza dekret, na mocy którego wszystkim żyjącym dotąd weteranom
wojsk polskich z 63 roku będzie przyznane prawo do noszenia w dnie uroczyste munduru:wojsk
polskich.
- Nowy ogonek w Warszawie. W tych
dniach do kolekcji ogonków warszawskich przykurjerkowy, dzięki strejkowi
był •ogonek• roznosicieli pism codziennych.
Jako najmniej spodziewany, wobudził on prawdziwll sensację, świadcząc jodnocześnic w sposób
dobitny, jak silnie odczuwają warszawianie potrzebę najnowszych informacji.
- W ezwanlc. Nalctytości za dostarczone
oddziałom P. O. W. produkty żywnościowe i wykonywane świadczenia, zarówno przez osoby pry·
watnc, jak i samorzildnc instytucje w okresie od
10 listopada 1918 r. do chwili przekazania oddziałów P. O. W. Wojsku Polskiemu - winny być
szczegółowych wykazów do
zgłoszone w formie
Oddziału I Sztabu Generalnego W. P. (Ref. P. O.
W.), Warszawa, Plac Saski 6, do cjnia 8 lutego
1919 r. Po tym terminie iadnych rachunków uwzględniać się nic będzie.
Inne pisma proszone są o przedruk niniejszego .
- Niezwykła ofiarność ludu polskiego na
Ślllsku Ciesz. •Głos luriu Śląskiego• Nr. 42 z d,
26- bm. doaosi, ie na polsk~ poeycikę państwo
W\ subskrybował Zwiąiek spółek rolniczych
500.000 koron, Kasy Reiffeisena w Bielowicku
25.000 kor„ w Bronnej 20,000 kor., w Czechowicach, Grójcu, Kocobęd11:u, Koniakowie i Lesznej
dolnej po 10.000 kor„ w Trzyciężu 5.000 koron,
w Żukowie dolnym HlOO kor. Kiedyż tak u nas
będzie choćby w priybliieniu?
Nadmienić wypada, że naiwy powytsze t-0
nie nazwy pin, lecz wiosek licących po kilka"
dziesi!łt domów!
- Aresztowanie centralnego komitetu bol~
szewickicgo w W arszawic. Podcza ostatnich
arcsztowań w Warszawie, osadzono takie w wi~-

pączków.

Ceny chleba w Pradi:e. Z Pragi donożywnościowy w Pradze podwyiszył.
dotychciuow~ rację dzienm& chleba z 1260 gram
na 1680 pram. Cena maksymalna chleba w drobnej sprzeda.by oznaczoną została na bochenku 1
kor. 56 hal. czyli za kilogram 92 hal. Równoeześnic zarządzono obowiązek podawauia (lOŚciom
w restauracjach na żądanie chleba bez kart. U·
r~d ~ywnośdowz zapowiada na najblitszą pi·zyszło~ zupełnie zniesienie kart chlebowych. Jestto bezpośredni skutek aprowizacji, jaką nadesła
ła do Czech koalicja. Maluczko a i u nas nastaDlł lliczadługo podobne stosunki, ku Zilryzocic
na11zych nieocenionych paskarzy.
- Poc.r:ta w Galicji. Komunikacja pocztowa ze wschodnią Galicja i Bukowiną jest zupeł
nie przerwana. Poczty listów nie przyjmują. Do
Poznańskiego takie listów nic przyjmują.
Wieści ze Stanisławowa. •Gaz. Poranna«
dowiaduje się od osoby, która świeżo przybyła
u Stani.llławowa: Z żołnieny polskich, któny dostali się do niewoli pod Lwowem, umarło w szpitalach stanisławowskich sporo z powodu braku
,1kuteczncj pomocy lekarskiej, oraz z powodu szalonego niedostatku opatrunków chirurgicznyc'1 i
medykamentów wogóle.
A jui wprost zbrodnill o pomstę do niebios
wołaj,cą jest takt śmierci z 11imn:i i głodn sześciu
tysięcy żołnierzy rosyjskich (!) w drodze powrotnej z Au ttji do domów, którzy na dworcu staalsławowskim padali jak muchy, a nikt nie zatroHczył się o ocalenie tych nieszczęśliwców od
. imierci! Co więcej, trupy ich Idą po dziś dziel\
na cmentarzu niepogrzebane z powodu silnie zamarzniętej ziemi, w której grobu dla nich wspól'1cgo niema komu• wykopać, a władze ukraińskie
b'najmniej o tej sp14wie nie pomyślały.
' - .Nasiona roślin lckarskich 4 • Ministerstwo I~ia Pu\liczaego rozdzieli bezpłatnic
.,._iędzy prywatnych hodowców pow"' ilość nasion i saezouek roślin lekarskich, wyprodnkowaaych w państwowych plantacjaca roślin lekarskich
u~bicli te:! hodowcom wskazówek hodowli.
Zgłoszenia pisemae hodowców przyjmuje do
16 lutero Wydział hodowli roślin lekarskich Mi.
nisterstwa Zdrowia Publiczneao, (Sekcja I•annaceutyczna), Warszawa, Al. Belwederska 21 (gmach
kadetów). Zgłoszenia późniejsze nie będą uwzglę
dniane.
W Ziłoszcniach po4ać należy obok imienia,
nazwiska, zawodu i doldadneao adresu hodowcy,
rówuiei jak\ powierzchn.ifł zamiern przeinaczyć
.a hoi:Iowlę roślin lekarskich, jaki jest rodzaj gie·
by z nadmienieniem kiedy i jak była nawożona.
- Kursy sadownictwa i owocarstwa. Towarzyatwo Qarodnicźe Warsuwskie podaje do
wiadomości, te Koło Owocarzy T. O. W. UfUldza zieniu ca~y centralny Jromitet bolszewicki. Wśród
boleszcw1ków powstała z te~o powodu ogromna
.
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przcdestać z powrotem do ROSJI.
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ob c1•ą n nowsze wynu.i pra y w z...,.aa1c sa- I
Od Jednego z wybitnych pepesowców dowiedown1ictwa. Wykłada4! będll pp. W. Brykncr, S· 1
Celichowski, I<. Czarnowski, S. Golasiński, W. dz~ano się, ie bolszewicy, wobec zdccydowaGorjaczkowski, M. Jankowski, A. Materski i St. 1 nc! postaw~ ób~cne~o rządu, zwątpili w swoją
działalność 1 zam1eria1ll na czas dłuższy przyci,
Skuwiński.
Zapisy przyjPJuje Sekretarjat T-wa Ogrodnl- ehnąć. W każd!m razie aresz~owania ostatnie
czeio Warszawskiego (Bagatela 3), osoby i pro- / ~k dute porobi~ szczc:by w ich sz~rcgach, .t~
winejl proszone 3\ o z-awiadomienie Sckretar}atn nie marzą o kont~nuowamu nawet poc1chu swo1e1
· roboty w Warszawie. Ws:r.ystkie natomiast swoo nmiarze uczestniczenia w kursach.
- Ust'lpialle kom!sar.r:a. Dotychczasowy je nadziej~, J>rzenił\ś~i na pre~incję, gdzie chcą
ko!Jl.isarz f'i;ldowy 11a powiat będiii\ski dr. R. Ku- stworzyć silne ośrodki bolszewizmu.
- Rusini we Lwowie. Lwowski korespon•icki na skutek wni~ionl:'j prośby o dymisję,
· deat •Czasu• omawiając represje ruskie, stosowaopuśeił zajmowane slanowisko.
- Lenin o burżuazji. Na posiedzeniu cen- ne 4o Polak6w, pisze:
•Nic zdarzył się d. tąd ani jeden fakt jakiejtralnoj rady gospodarczej Lenin przcdstawiajilc
połotenie pnemysłu w Rosji, stwierdził, że zor- kolwiek represji wobec ludnoki ruskiej we Lwoaanit.owanie iycia gospodarczego tylko przez siły wie, ani jeden Rusin nie doznał nawet słownej
partyjne jest oicmotliwe, tracba pociilgnllĆ do zniewagi. Przywódcy ruscy spacerują swobodnie
w-spółpracy wszystkie siły żywotne kraju. a więc po Lw - wie, spotykają się z polskimi znajomymi
pozdrawiają się nawzajem, wypytują o iony i dzici buriuazję.
- Poiycaka państwowa w Krakowie. Do- ci, słowem nic a nic się nie zmieniło. Doroczna
tychcns podpisano na polsk~ pożyczkę państwo· ruska uroczystość Jordanewa odbyła się w Rynkn
W'l w· Krakowie 35 miljonów koron. Arcyksił\ŻC w zupełnym spokoju. Ludność polska z cał~m
Karol Stefan z Żywca subskrybował na pożyczkę powinncm dla ruskiego wyznania poszanowaniem
przypatrywała się ccremonji. Trudno o bardziej
polsk'l jeden miljon li:oron.
· - ZamknlCfcłC granicy. Z Sosnowca dono- przekonywuj'lCY dowód dla naszej wyższej kultusq: Onegdaj posterunki wojskowe niemieckie na ry i tolerancji•.
moście siopicnicklm i w innych punktach graniclnych otnymały rozkaz niepnepuszczania przez
2f'an.icę polaków. W obr..e tych uri,d2c1' władie
wowłe
wojs~owe w Sosnowcu wydały rozporzł\dzenie, na
-

szą:

Urząd

.„

I

Pami,tajmy o. L

ka

historyczna w 5

obrazach M.

łuckiei!o

szus

Dnia 29 b. m. o godz. 10 rano
nasza najdroższa, najukochańs;r.a

.zgasła

po

długich

i

ciężkich

cierpieniach

Marynka Zaretnbianka
ucze•ica pensji p. Domańskiej, przeżywszy lat 16-ie. Wyprowadzenie zwłok
z maj. Dziwle na cmentarz parafjalny w Srocku nastąpi w pilltek o godz. 9
rano Msza św żałobna w kościele w Srocku tegoż dnia o godz. 11 rano,
czem donosz'! w nieutulonym smutku

matka, siostry, bracia i dziadek.

łamach

>Dziennika Nar.< - zaprop. Hamczyka tak daleko, iż pu*
*
*
blicznie po stawił mi zarzut, jakobym za
Wstań, Polski iolninzu/ Słyszysz? na Ci{ niemieckie i bolszewickie pieniądze praco.
[wola
wał w organizacji Polskiego Stronnictwa
OddźwŻ€kiem ortża zbudzony leraj lwój- L?do~ego i gubił sprawit chłopską i całej Ojczyzny~oświ adczam-nie wdając sit;
Wtoruje spiiowa surm# Archanioła
1Zlf bó;'l
w dalszą polemikę, ~e sprawct t~ skierowaZ pow afaniem
łem na drogę sądową.
Barwa chorągiewek wabi ludzkie oczy,
F.i;ukowslei
Wł.
Amarant drga w wietrze, na skńcu lśni stal,
Ulanów huf zbrojny mknie, co koft wyskoczy
}len, w dali
ra7. na

wadziła

I

Jak ongi '.Jagieł/ów i

Piastów strat pt'eednia
Ku wyżynom Karpat, równiom Dzikich Pól,
Gdzit gtomil nasz Stefan i sławny z pod

[Wudni«
Yan króli

A Ojczyzna łlada. w ektym dy;ademie
Poglqda otfsiana w uroczysty stfó;:
Gdy Ptdzz lud polski, mhei"e sarmat:kie plemit
[na óó;!
Le~.

P.

Stanisław
pchorąży

7tm Górski

26 pp.

Kurs dla organizatorów

teatrów wiejskich

W sprawie cerkwi

Sprawa ce.kwi, w której już tyle gło
sów padło, interesuje w dalszym ci~gu szerokie koła publiczności. Stanowisko spo·
1eczeństwa miejscowego zostało w głosach
przez nas zamieszcwnych należycie oświe
tlone. W myśl zasady: :iudiatur et altera
pars, dawaliśmy głos talde stronie drugiej, tj. przedstawicielom n 'elicznej u nas
ludności praw:>sławnej, pp. Karpowiczowi
i Fiediajowi, nie dodając do· nich tadnych
komentarzy. Zamieszczone wczoraj pismo'
p. Fiediaja zmusza nas jednak di> kilku uwag. Przedewszystkiem zaś prai;;niemy pookreślić, iż fakt, że drukujemy tego rodzaju pisma, bynajmniej nie uprawnia obcych
do zarzucania nam nietolerancji i nacjonalizmu, jak sobie na to pozwala p. Fle·
diaj.
Przejdźmy jednak do meritum pisma
p. Fiediaja. Czytając analogję, jaką autor
wytacza między obecną sprawą cerkwi a
kościołami we Francji na skutek ustawy
o rozdziale kościoła od państwa, przypomina sit; przysłowie: gdzie Rzym, gdzie
Krym. Sprawa kościołów we Francji była
tymczasem
sprawą wyznania panującego,
sprawa ce.rkwi jest wybitnie polityczną i
narodo~ą. Nikt tu nie kwestjonuje praw
wyznamowycb prawosławnych, nikt im nie
zabraaia modlić się; tu nie chodzi o to
czy mają być cerkwie wogóle, lecz o
czy dotychczasowe dominujące nad miastami cerkwie, tkwiące w sercach miast
m~ją da.lej pozostać jako symbole obceg~
zn1enaw1dzonego państwa, Jako !>ymbole u·
cisku i gwał_tu nad naszym narodem·. Tej
prawdy, którą odczuwa całe społecteństwo
p~ls~i:, nie prze~onią mętne analogje p.
~t~dtaJa o . ustawie francuskiej ani jegti;l
sm1ałe wycieczki pod adresem polskiego

W dniu 4, 5, i 6 stycznia odbył si"
przez c~ntralny Związek Kółek
Rolniczych kurs dla organizatorów teatrów wiejskich. Wysłuchało kursu sto kilkanaści~ osób obojga płci, przybyłych ze
wszystkich .stron ~~ól~stwa, głównie z pośród młodzieży w1e1sk1ej i nauczycieli ludowych. Teor~tyczne i praktyczne wykła
dr spotkały się z nadzwyczajnym ullnanie~ słuchaczy, k~órzy po skończeniu wy~az1h gorące podziękowanie organizatorom
1 preleg~n~o~ . za pracę nad podniesieniem
sceQy w1ejsk1e1, a przez to oświaty i kultury narodowej.
Najgodniejszy~ uwagi jest to, że słu
c~ncze p.osta~ow1h przystąpić niezwloczme ~o organizowania samopomocy w zak~es1e ~eatru amatorskiego przez tworzenie Z~1ązku Kół Wiejskich Teatralnych na
•
podobieństwo Galicji.
poszczególKół
ustaw
Op~acowanie
nych .. t przyszłego Związku powierzono
Sekcji Teatralnej przy Centralnym Związ
ku Kółek Rolniczych.
. Je~teśmy .zat~r_n w przededniu jeszcze społeczeń!ttwa.
Więcej zaś ni.i śmiałością są mentorJ~dneJ organ!zacp kulturalnej na wsi. Licz11wagi P· Fiediaja na terr.at nacjonas~ie
~1e zebrana ~młodzież ludowa na kursie
Jest rękojmią, że praca przyjmie się . i wy- lum_iu .polskiego. Bo czy nie brzmią cynicz91e Jego słowa, ie 1>nacjonalizm narodu
da pożądane rezultaty.
wolnego, który gniecie inne narodowości
j~st _n~e .d? przebaczeni~<? A. co czynił
F1ed1a1 ~ Jem.u podG~na patr1oci rosyjcy,
gdy nacjonalizm rosYJski gniótł i katowal
polaków oraz setkę innych narodów
Wszechrosji? Panowie Fiediaje wówczas
.
Przygotowuje się ucz~1ów do Ci:- zbierali spokojnie korzyści z majoratów i
nadawali rosyjskie nat-wy polskim miejzaminu ze wszystkich klas. .
Zgłoszenia i informacje: ul. Krakowska. I scowo~ciom.. P. Fiediaj lepiej by ucv.ynil,
aby swe światłe uwagi o nacjonaliimie
1. 13. codzie11nie od 3-6 popołudniu.
skierował pod adresem swojej ojczyzny,
która nawet pod rządami belszewików
,
urządzany

to:

p'.

Kursy przygotowawcze~
otwarte

Listy do Redakcji
. •
.

~dra;~~k;~~~z:ie~et~~tó\v

historycznych
porównywanie
Fiediaja
1est ze strony p.
[ nadań majoratowych z nadaniami królów
~~newny Pame Redaktorze!
U
. prze1~1e proszę Sz. p. Redaktora o I po!ski~k. na Ukrainie. P. Fiediaj wie, a pny·
umieszc~e.me na lamach swego organu ce f na1mnie1 wiedzieć powinien, że nadania
I królów polskich były aktami zupełnie le.
nas\Wu~e.
• o ee tego, te wymiana zdań, _jaka ! galnymi, odpowiadającymi ówczesnym po'
· ·
mną a p · H amczy k"tein z . jęciom
m1,..dzy
zasz1a
panującym
prawno-panstwowym,
-.
.
~apoleono wa, a która znalazła swój :wy- 1 nietylko w Polsce, lecz i w innych krajacł4

zachodnich. Według tych pojęć ziemia danego państwa nalefała do księcia lub króla,
który mógł legalnie obdarowywać nią swoich poddanych za oddane jemu lub pań
stwu usługi. Tak też czynili do w. XVII
królowie polscy, którzy nadawali właściwie
ziemie niczyje w dzisiejszym pojęciu, przeważnie pustkowia lub lasy na kresach, a
szlachta zamieniała je na kulturę rolną,
tworzyła siedziby ludzkie. niosła na wschód
kulturę i Gywilizację zachodnią.
Pomijamy ewolucję, jaka się dokonała
w prawie własności ziemi od wieków śred
nich do w. XIX. Majoraty, nadawane czyaownikom carskim w Polsce, były bezprawny!ll ra?unkiem, dokonanym przez rząd
D.aJezdniczy na prawych właścicielach, za
ito. że powodowani patrjotyzmem stawali
do walki z zaborcą i gwałcicielem. Majoraty, to majątki powstańców, skonfiskowa•e czyli zrabowane im przez nacjonalizm
rosyjski, a nadane posiepakom carskim za
tłumili wolę nat~, że w potokach krwi
rod~ _polskiego do wolności i jego protest
przeciw nacjonalizmow i ·rosyjskiemu.
Jeżeli tedy p. Fiediaj nie uważa za sto~owne rumi~nić się jako donatarjusz, to
Jest rzeczą 3ego sumienia i etyki. Gorzej
natomiast jest, jeżeli umie prawić morały
o nacjonalizmie i bronić swych uprawnień,
otrzymanych z łaski nacjonalizmu swej
ojczyzny, której znęcanie się nad nami po
wieki świadczyć będzie, do jakich zbrodni
zdolny jest nacjonalizm rosyjski.
. Zresztą, jeżeli wolno było rządowi ro!>)'Jsk. grabić majątki polskie i nadawać je
różnym sługom, to bardziej wolno rządowi
polskiemu odbierać te majątki ich bezprawnym z polskiego punktu ~dzenia posiadaczom. Z tern musi się p. Fiediaj pogodzić,
a powinien przyznać, że to jest słuszne.
O innych sprawach poruszonych w piśmie przez p. Fiediaja, jak np. urzędników
polskich w Rosji, pisać nie będziemy, gdyż
są one zbyt dobrze znane, aby optymizm
autora mógł nas w błąd wprowadzić.

. nJ
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Choroby skórne i weneryczne . Przyjmuje od-10
. Radzisz mi pan, panie Nowierski, żeby
i od 4-7. Panie o~ ~-:-4. R.oks~ycka 2, dom p • .Po
w spory polity.czne nie wdawać i
powsk1e3 róg. pl. Kościuszki.
>palców między drzwi nie wtykać<. A
więc pogróżka!... Nie ulęknę się jej, panowie >socjaliści< i rad waszych nie usłu
cham, pomimo dwukrotnego zamachu: raz
na moje życie, które mi Bóg cudownie
zachować raczył,-a teraz na moją cześć
i dobre. imię, które mi również Pan Bóg,
W sklepach Komisji Aprowizacyjne j m. Piotrkowa odbywa $ię sprzeda~
z pomocą uczciwych i bezstronnych ludzi
następujących towarów:
828
ocali.
Chcecie, abym, sterroryzowany , zostawił. W sklepie centralnym (Bykowska 73.) i •Hurtow- 11. Materjały
was w spokoju i obojętnie odnosił się do
12. Pantofle płócienne damskie.
ni• (Aleja 3 Maja 10)..
13.
waszej destrukcyjnej roboty, ale nie osiąg
14. Kawa odżywcza.
niecie tego nigdy : Życie moje należy do
Bez kartek i kuponów:
15. Pasta do obuwia.
odniej
Ojczyzny mojej i chętnie je dla
16. Soda jadalna.
dam; aż do końca życia - ile mi sił star- 1. Włoszczyzna suszona.
17. Kawa surowa.
'
·
czy - zwalczać będę wasze bolszewickie 2. Kawa wyborowa (mieszanka prawdziwej z cy- 18. Zap.ałki po 1 pud. na Nr. 1.
1 19. 1 f. słoniny na kupon Nr. 6 po ceaie u ·ker.
korją figową).
hasła i · czyny, prowadzące skołataną Ma20
_
• Skóry
cierz w odmęt anarchji i nieszczęść.
!."'3. Płótno na r~czniki -ewentu lnie na bielizn~.
. W sklepach dzielnicowych
Wzamian za radę >nie wtykania palców 4 .• Skarpetki.
j
·
między drzwi<, ja daję panu, panie Nodż
1 19 K
i.„Pończochy damskie i dziecinne.
awa o ywcza.
wierski, radę nie wtykania swojego nosa 6 . Kroch ma.1
20.
w cudze sprawy, abyś nie otrzymał ...
21. Mydło do szorowania po cenie 1 k. 6~ h. zą
7. Marmelada po· 4 kor. funt.
·
1 kawałek, wagi około pół funta.
szczutka ! ...
8. Nici i guziki.
zaninie
kto
ciekaw,
Jeśliś Pan jP,szcze
W składzie I. Marciocha
j
.
9. Sznurowadła do obuwia
mianował komendantem harcerzy w Rozpo kor. 2.60 funt i 80 k-0r. 11 pud
Dziegieć
:12.
1
podeszwami.
nanemi
10. Skórzane obuwie z drew
przy, - to zanotuj Pan sobie w pamięci
Nr. 351 z datą 3 b. m. i. r. i zapytaj
.__.~~
w Okręgowym inspektoracie Harcerstwa OC:>o~~>COC)CCC:~O~C>C)DOC~~~.
Polskiego w Piotrkowie.
Może jeszcze i ta wiadomość przyda
się Panu„ że od roku 1910 niestrudzenie
organizowałem młodzież polską w drużyny
Stanisława
harcerskie na dalekiej obczyinie w Rosji
przekilkanaście
lat
przez
gdzie
i Syberji,
Teraz nie zdziwią Pana
bywać musiałem.
H
·
rusycyzmy w mowie mojej.
otwarta od 7 do 1 O rano oprócz świąt
No>towarzyszu<
...
haec
Haectenes,
ł
wierski.
Rozprzy.
z
lekarz
Walenty Bohdanowicz,
Rozprza, 28 stycznia 1919 roku.
33
rane.
10
od
wieś
na
chorych
do
Wyjazd
.
Bakterjologiczn e b;.danie i trychinoskopja
ł
*
*
. *
W sprawie powyższej otrzymujemy na1
()Q()Q()Q()OC)OC)OC>0C>OC::>OOCl~30d
stępt:jące pismo:
Szanowny Panie Redaktorze!
Komitet Nadzorczy Piotrkowski ego
I J?rużyny Harc~srkie w Rozprzy, na ze-

Dr. J..FAJMAN

się

ZAW.IA DOM-1

Komisji Aprowiz acyjnej miasta Piotrko wa.

I.

LECZNICA DLA

I

w PLUCICA CH gminy GORZKO WICE

KONIE na chroniczne i ciężkie choroby przyjmuje się_
~a stałą kurację

.

••
••
•

•

I

stępującego oświadczenia:
P.inie Nowierski!
- Drużyny Harcerskie w Rozprzy wy
Napaść Pańska w >Dzienniku Narodoniniejszym oburzenie swoje z poratają
mi
wym< jest ciężką krzywdą, wyrządzoną
na życie Ukochanego Swezamachu
wodu
nieznanego,
mi
zupełnie
człowieka
przez
jest obelgą, za którą Pan odpowiesz przed go Druha Komendanta, d-ra Walentego
Sądem honorowym Kolegów Lekarzy lub Bohdanowicza, dokonanego przez >socjalistów•, w dniu 15 stycżnia br.,-tudzież
przed Trybunałem karnym.
Tam Pan zaspokoisz w zupełności cie- z powodu listu otwartego, napisanego przez
kawoś6 swoją co do mojej osoby. Nie plot- P· Ludomira Nowierskiego, lekarza->socjaki, .z~ierane w czasie wyjazdu do chorych, listy< z Piotrkowa w Dzienniku Naroale źródła nieco poważniejsze i pewniejs:e dowym.
Przeciwko podejrzeniom tam wyrażo
powierlzą Panu o mnie >wiele ciekawych
jako niesłusznym i obelżywym, źa
nym,
że
Panu,
rzeczy<. Tymczasem oświadczam
energiczny protest.
ktadamy
i
urodzenia
z
ikiem
polakiem-katol
jestem
Zarząd Drużyn p. Komendant Gardulsl..i.
przekonań; polakiem z krwi i kości, urodzonym tu, w tych tiemiach z ojca-litwina Przyboczny Z. Kem11zerówna.
*
*
*
i matki-polki. Kto zaś z nas jest lepszym
godny ubopowyższy,
zatarg
Ponieważ
Pan,
Czy
inni:
polakiem, to niech osądzą
co, wyczytawszy wiadomość o nieudanym lewania, ma charakter ściśle osobisty, przezamachu na moje życie, wykonanym przez te zamykamy dalszą polemikę w tej spraPańskich współideowców >socjalistów<, za- wie. Red.
miast słów oburzenia i ubolewania, wystąpiłeś z brutalną i _ oburzającą napaścią pu- ZARZĄD T-wa LUTNI poszukublicz1l4l; czy ja, co uczciwie służąc Ojczyje w pobliżu fary odpowiedniej sali.
źnie ukochanej, nie szczędziłem już krwi Z intormacjami zwracać się ustnie lub piś
dla ~iej (bo w nawiasie tu powiem, że miennie do p. CZESŁAW A WOJCIEjestem kapitanem wojsk polskich i służąc CHOWSKIEG O ul. Przedborska l. 16.
w armji generała Muśnickiego, dwukrotnie
ciętkie otrzymałem rany), a teraz przed Korepetycji języków francuskiego i niemieckiego udziela rutynowana naukilkunastu dniami kula zabójcy •socjalisty<
Rokszycka Nr. 20 m. 8 parter
czycielka.
moje
za
pozbawiła
omal mnie życia nie
141
przekonania narodowe i za przeciwdziałanie .z bramy na lewo
niegodziwej ag:tacji sekciarskiej.
est do wynajęcia duży pokój z przedNiech dalej o::.ą,dzą wszyscy bezstronpokojem, z osobnem wejściem, umeblonie: kto z nas jest lepszym polakiem, pa- wany lub nie. Może być z utrzymaniem.
nie Nowierski: Czy Pan,, co tworzysz sze- Kaliska 3~ m. 4 I piętro.
refli >socjalistów<, strzelających następnie
poszukuię posady majstra stry,cbarskiezza płetu da pracowników narodowych;
go. Dokładna znajomość w zakresie
czy ja, co tworzę szeregi harcerzy z haz w;ypalaniem, un:ądzath fabryceglarstwa
słem: Bóg, Ojczyzna i cnota<?... Czy Pan,
Hoffmanowski emi, polowepiecami
z
ki
co umiesz być: i wrogiem >buriuazjic,
Łaskawe oferty do Dziennika pod
mi.
jako przywódca socjalistów, i jednocześnie
143
?Dokładna>
burżujem, posiadającym zyskowne nierućwiartchomości,-a od biednych pacjentów bio- zniszczoną została przypadkowo
ka 5-ej klasy loterji Rady Głównej 0rącym 60-rublowe honorarja; czy ja, którego cały majątek mieści się w trzech wa- piekuńc„ej Nr. 3078-a.
lizkach, a wezwany do chorego-po wizycie pańskiej - muszę dawać na lekarstwa, j
bo biedak wszystek swój grosz oddał pa- od 4 kor.....!. Bykowska Nr. 61 lewa ofi
cyna I piętro 17.
I
nu, panie Nowierski.
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OBIADY DOA10WE

Ogłoszenie

Druk.

Państw. w

Towarz. Kredytowego Miejskiego

na zasadzie § 72 72 1 i 73 przepisów
z r. 1905 ogłasza:
1) że terminy zebrań dla wyborQ.w peł
nomocników Towarzystwa zostały wyznaczone: w Sosnowcu i Zgierzu na 17, Bę
dzinie, Brzezinach i Bałutach-Nowych na
18, Zawierciu, Radogoszczu i Tomaszowie
na 19, Pabjanicach i Ostatnim-Gros zu na
20, Noworadomsku na 21 i w Piotrkowie
P~ 27 rnar~a 1919 r. o godz. 4 po połud
nm - w miastach - w kancelarjach ·miejscowych magistratów, w osadach ...__w łlliej
scowych urzędach gminnych", zaś w Piotrkowie - w sali Towarzystwa przy ulicy
Kaliskiej Nr. 1;
2) że zebranie pełnomocników Towarzystwa wyznaczone żostało na dzień 10
kwietnia 1919 r: o godz. 4 po południu "w
sali Towarzystwa w Piotrkowie.
Zeb~aniu temu prze~tawiony będzie
· . ·
następujący program:
L rozpoznanie i zatwierdzenie sprawoz.
dań za czas od SO lipta 1913 r.
2. Zatwierdzenie budtetu.
3. Zatwierdzenie programu dzialalnoki.
4. Rezpoznanie i tatwierda:enio nowej
,
instrukcji szacunkowej.
sptacaw
ulg
projektu
5. Rozpoznanie
·
Iiiu zaległości.
6.' wnioski władz Towarzystw~ i stowa.
rzyszonych.
7. Wybory 9 członków Komitet\11 3 dy.
rektorów i zastępców ich.
Uwaga: Zgromadzenie wyborcze, również jak i zebranie pełnomocników uznaje
~ię za doszłe do skutku bez wzgiędu na
21
ilość przybyłych na nie osób.
urowany o 2-ch
n o spr~dania domek
p_oko1ach, kuchni i stajni1 oraz si:opa
drewntana 1 mórg gruntu przy ut Kaliskiej Nr. 81. Bliższych wiadomości, zasięg
nąć można w Administracji Dziennika.

Zawia domie nie N auczycie~~a
2-gi

z ~raktyk~ poszukuje' kokupców m. Piotrkorepetyc11 w Piotrkowie. Zgłoszenia w
wa i ::>owiatu zestał otworzony. Biuro mie- sz~ol~ im. Królowej Jadwigi przy ul. ~i·o
ści się tymczasowo w lokalu Żyd. T-wa m1ckieg-o.
Pożycz. Oszczęd. w Piotrkowie Plac Czarneckiego. Zapisy na członków przyjmują poszukuję 2-ch pokojó;W um~blowanyck
z osobnym . wejściem w śródmidciu,
się codziennie (wyłąc~ając piątki i soboty)
w Administracji Dziennika 0Zgłoszenia
od godz. 4-6 po południu.
forty pod St. K. .
Prezes związku B. Krakowski.
ZWIĄZEK

. Ądres_ A~mini~tracji: Piotrków, Bykowska 71.

Redakcja otwarta od godziny 12-ej do 1-ej w południe w dnie pow11:ednic i w niedzielo.
.
Rękopisów Redakcja nie zwraca.
popołudniu.
7
do
4
Adminiatracja otwarta od godziny 9 do 1 rana i od
Cena poazczególnego numeru 40 hal. = 25 fenigów.

Franciszek Dutkiewicz
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Komornik przy Si1dzie Okręgowym w
Radomiu,. Władysław Ludwikowski, zamieszkały przy ul. Zgodnej Nr. 9 w Radomiu
niniejszym ogłasza, że w dniu 5 kw'ietnia
1919 r. o. godzinie 10 rano. w sali posiedzeń Wydziału Cywilnego Sądu Okręgo
wego w Radomiu, sprzedawaną będzie z
licytacji publicznej . część majątku ziemskiego Sienno, gminy Sienno, powiatu
meckiego, przestrzeni 19 dziesięcin 1795
sążni kwadratowych ziemi ornej z żywym
inwentarzem składającym się z krowy i
konia, należącego do Sabiny Sliwińskiej,
na pokrycie długu, w sumie 3000 rubli
z proc. i kosztami, należnego nielętnim
Filipowi-Zygm untowi, Anzelmowi-Ste fanowi, Wincentynie-H elenie i Janowi Smoleń
skim z wyroku Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 10 sierpnia 1913 roku za
Nr. 15949.
Gleba urodzajna zdatna do posiewu
·
wszelkiego rodzaju zboża.
Na tej części majątku znajduje się
część domu drewnianego niewykończone
go, o jednej stancji pod słomą długości
9 szerokości 15 i wysokości 6 łokci, nieu·
bezpieczonego od ognia.
Powyżej opisana część majątku Sienno
ma ogólną książkę hypoteczną z innemi
częściami tego majątku, w zastawie lub
wspólnem z obcemi osobami posiadaniu
nie jest. Długi hypoteczne obciążające ten
majątek wynoszą sumę 13125 rubli. Licytacja rozpocznie się od sumy 6000 rubli
wzwyż i od licytanta wymaganą, jest kaucja w kwocie 600 rubli.
Opis i wszelkie dokumenty dotyczące
sprzedawanego majątku mogą być przeglądane w kancelarji Sądu · Okręgowego
w Radomiu w godzinach urzędowych.
Komornik Sądowy Ludwikows ki.
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Piotrkowie, ul.

Prenumerata m1es1ęczna. w Piotrkowie 5 kor. 50 hal. na prowincji i s.agraniq 6 kor. 50 hal.
Cena ogłoszed przed tekstem za wier&1 petitowy 2 kor. 40 h.al, (1 mark. 110 łcnfiJ po tck•cic
1 kor. 6~ hal. (1 marka), na czwartej stronie wiersz petitowy 60 hal. (38' fenię.), dróbnc:
·ogłoszenia S korony (1 mk. 80 f.} Ostatnia 1trona. 200 koron, 'Is 1trony 100 kor., '/4-1-0 k.
·
_
W Nledlłel5 I aiw15ta SO proc. droł~.
KowlfAł
Wydawca I rodakter odpowiodaialny
liykowska L. 71.

Tadeusz

