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. Połska_ .·Krajowa Kasa · Pożyczkowa, ·:rowarzystwo Kredytówe Ziemskie, _Towarzystwa
Kredytowe Miejskie, uraz ·wszystkie Banki Akcyjne i Domy Bankowe w swych lnstytuWzajemnego · Kredytu, Towa~zYrstw.a
„ cjąćh ~c~otralnych ,i ·'Oddziałach, Towarzystwa
Pożyczkowo-Oszczędno.ściowe i inne Instytucje Drobnego .Kredytu,
..· ·. a·takze Kasy Powiato~e -i Po~zty.
T

:

•

:

.

Peiycz)la -1918 r.--w wykonaniu dekretu ornz uohwaly Rady Ministrów z duia :3 .lietopada ·1918 1·. zoltłlłu
, ' ··
~ypu~zczona _ nn lfaruukach następujących .
·t) Krótk9terminowe zobowiązania skurbowe (asygnnty Polskiej Pożyczki' Pn11stwowej_ HH8 r.) -zabeipiecząj~
si~ enlym majątkiem · PnństwaPolskiego i wszystkiemi jego ·dochoda1ni.
. . 2) Asygnaty ~ą lrypuszc.zane w odcinkach po 100, 500, i.OOO, 59000, 10,000 1narek f}OJskich, koroił.· '· ,.,
·
- wahieie anstrjack1ej oraz rubli.
.
3) Asygnaty oprocentowane ~ą w sto~unku 5 proe. rocznie, przyczem procent jest wyp1ncony nabywóo_in
za rok z góry -przez potrącenie go z ceny sprzedażnej, z odpowiednim dyskontem w zależności ód· dttty nabycia.
_ 4) W dniu l listopada .1919 ·1'. Skarb Polski wycofa asygnaty w drodze wykupu w walucie, w której asygnaty ·wydane- zostaly)ub w razie przejśda PHństwa P(llskie~o na nową walutę-w nowrj walucie polskiej podlng
'·· ·
kursu, który obowiązywać będzie dla konwersji wszelkich zobowiązań płatniczyc h. ··
„
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Wprzededniu egzaminu

.Ni 25

N A R O D O W J•
W

żadnej

jednak sytuacji, jakaby

się

intrygą kutą

przeciw nam, czy niezdar-

nie wytworzyła, zapominać nam niewolno, nością polskiej dyplomacji, która nie
te pomimo, it mordy i grabie~e odbywają potrafiła znaleźć posłuchu dla naszych

najżywotniejszych ,postulatów?
uzbrojonych bolszewików, to
Grzmi'lCY &los protestu wydziera si~ z
jednak bolszewizm wytworzyli ci, którzy piersi całego naszego narodu i dotrzeć on
równa
jak
W najbli!szej przyszłości przypadnie licja jest sojusznicą, przychodzi
z krwi i niedoli iołnierza robili maj'łtki. musi tam, gdzie ważą się nasze losy, gdzie
zmartwychpowstałej Polsce zdać egzamin t do równego, w drugim wypadku wkracza
bezczynnie trawi czas armja polska
Jó•ef Rozitclti.
dojrźałości. Wyniku ·tego egzaminu mają· jako wyręczycielka paralityka, staje się
podczas gdy krwa:wilł się nasze kresy, gdy
zmora bolszewizmu wdziera się od wscho·
cego stwierdzić, te polacy pomimo półto- siłą wszechdysponującą w nowej ze swych
a od zachodu upadający Krzytak, bezdu,
niejamy
wypadku
pierwszym
W
kolonji.
prawdzira-wiekowej niewoli są narodem
swego cielska, mote nam jeszcze
władem
druw
wic dojrzałym i awojej ~ielkiej misji dzie- ko wystawiamy entencie rachunek,
zadać ostateczny cios.
Po .zajt;ciu Cieszyna. P. K. L. kojowej świadomym, oczekuje społeczeństwo gim ona nam. Powstańmy-i wtedy zażąBrenić się będziemy do ostatnie10
polskie z bijącem sercem, a Europa zacho- dajmy broni, amunicji, aprowizacji. Koali- munikuje: Ze względów wojskowych we tchu, niech o tern pamiętają tam, gdzif!
~nia i druga półkula świata ze zrozumia- cja będzie wiedziała czy daje broń mężom, wtorek w południe Cieszyn zestal przez radzi się o pokoju-tam gdzie sprawa polIem dla nas zainteresowaniem, rezultat te- czy dzieciom•. >Kurjer Warszawskie, oma· wojska polskie opróżniony. Równocześnie ska ma zająć poczestne miejsce debat, owyjechała z Cieszyna Śl;iska Rada naro- czekując sprawiedliwego rozwiipaniac.
łfO e~zaminu bowiem ma pewiedzieć spo- wiając słowa powyżej zacytowanego pu- dowa i przybyła wczuraj wieczór na poleDodać należy, że >Głos Naroduc był
łecaeństwu, czy Polska będzie wielką, sil- blicysty, od siebie robi następujące uwagi: cenie P. K. L. do Krakowa. Pozostał tył· organem tzw. pasywiii:mu, któnl cal11 na·
JS4. i wewnętrznie odrodzoną, czy też małą •Bez pomocy koalicji nie moglibyśmy, ko w Cieszynie c o.łonek Rady narodowej dzieję Polski budował oa wieaę w koalii nędzną, a koalicji ujawnić-zdolność ma- rozumie si.;, .xowadzić przez dłuższy, a dr.· Michejda.
cję, a był przeciwny ołgapiiowaniu pań·
· W mieście panowało ztlpelne przygnę- stwa polskieeo, przedewszystkiem zag twoterjalną i siłę duchową Polski oraz jej so- może nawet krótszy czas wojny z bolszebienie. Mężczytni, tdolni do broni, wyru.
,
wojska podczas wojny.
wizmem rosyjskim i ukr~1 nskim.tRos1a ma szyli na peryferje miasta, by bronić ll!O rzenie
lidarność cywilizacyjną z Zachodem.
Preedwstępne nasze przygotowania do zapasy amunicji. Ma także jej fabryki. Po- przed barbarzyństwem toldactwa czeskie·
tego popisu budzą jednak pewne obawy. sługuje się nadto przy rekwizycjach ::iieo- go. W rękach polskich pozostaty jeszcze
Przez cały czas toczącej się wojny pisanym · terrorem, zapewni;.-jącym wyży· Skoczów, Chybie oraz Dziedzice, jakotd
sprawę ogólną traktowaliśmy wyłącznie z wienie wojska. Może te~y prowadzić woj· szereg pomniejszych miejscowości.
Polskie Towarzystwo teclu&i
~O.OOO czechów. Jak się dowiaduje·
my, na Sląsku operuje około 20.(){X) ioJ- w Nowym Jorku. Dzienniki paryskie
punkt~ egoistycznego, wyciągając przy każ- nę całe miesiące.
My takich zapasów nawet w przybli- nierzy czeskich. Czesi zapowiadają, ~e zaj- donoszą, że w Nowym Jorku ri:awiązał-0 się
dej · sposobności, z krzywdą dla interesu
nie mamy. Nie posiadamy również mą· Białę, powiat żywiecki i oświęcimski. towarzystwo żeglugi, pod nazwir >Towaźeniu
materjalsumę
ogólnego, jak największą
broni i amunicji. Wreszcie brak Nie l{ryją się zupełnie ze swymi aneksjo- uystwo zapociątkowania polskiej żeglugi
fabryk
ososwojego
dla
wyłącznie
nych korzyści
morskiej.• Towarzystwo posiada kapitał
nam pieniędzy. Jesteśmy, slowem, w po- nistyctn)'mi "'amiarami.
bistego dobra.
Rząd warszawski wydał rozkaz telegra·· ·zakladowy w wysokości 3 miljon. dolarów,
z chwil„ zaś, gdy wrogowie nasi zruj- dobnem (tylko sto razy gorsz.em) położe- ficzny,
aby wszyscy kandydaci na posłów który może być powiększony do 26 milju"C
nów dolarów. :Zadaniem towarzystwa jt>S-t
nowany nasz dom opuścić zostali zmuszeni, niu, w jakiem na początku wojny i pói· opuścili Księstwo Cieszyńskie.
budowa i kupowanie okrętów. TowarzybtA
krakowPisma
Wisłą.
nad
Bitwa
poi
potrzebująca
Francja,
np.
była
niej
omiast do tego domu wstawić drzwi i
wo nie zajmuje się handlem. Prezesem te·
się
ustawiły
Wisły
linji
Na
donoszą:
skie
amunicji
i
ludziach
w
zfwnętrznej
mocy
kiennice, to przedewszystkiem każdy z nas
towarzystwa jest ini. Kazimierz Prugo
robotniprzez
wspomagane
polskie
wojska
wielkobrytańpieniędxy
i
amerykańskiej
wc:wnątrz tego domu swoje meble na pierków ślą.<;kich. Od ~rody rana toczy się tam szyński.
·
ł
k
Przeciw bolszewikom. Ajencja
W!Zem miejscu pragnie ulokować, nie ba- skich. Ale, mimo wszyst o, by a ta wo1na, wielka bitwa. Najzaciętsza walka wre na
przynosi następującą wiadomo-.~
„Unionc
.Około
Skoczowa.
od
zachód
północny
eqc, te przez nie.zabezpieczone w drzwiach prowadzona w departamentach północnych
Komisja rządowa„ .• przyArcbangiel~~a:
z
po
Straty
Próchnę.
ujęli
polacy
10
godz.
i oknach otwory wróg wkroczy ponownie Francji, giównie fraucusko-nie~iecka i była
Archangielska &awiadado
Syber11
z
była
niema
razie
Na
znaczne.
czeskiej
stronie
samo
Tak
j .anis.zcr.y wszystko to, co wewnątrz zosta- głównie wygrana przez Francję.
posuwaj\ !ł!t;
syberyjskie
wojska
śe
mia,
przekroczyli
czesi
aby
niebezpieczeństwa,
dawnej
granicach
w
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i
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ac
i
naprzód
bęmożna
posiłki
nadejd~
Jeieli
Wisłę.
polskiej.•
Rzeczypospolitej
!
potrzenie
Na rezultat orgji egoizmu
.
dzie wyprzeć wojska czeskie z zaji;tych wikarni.
L4dowante WOJSk koalicji w
Tak być powinno, ale będzie wówczas, ir.iejscowości.
bowaliśmy długo oczekiwać, zatruła ona I
Z Odesy donosz11, ie francuski
Odesie.
tDidennik
czeskie.
Wiarołomstwo
egoizmu
bardzo prędko tródła nauego tycia spo- jeteli zabijemy w sobit. ziarna
objął naczelne dowódz·
Danseln
generał
poikompaaje
Dw·e
donosi:
Cieszyńskie
stawalki
łecsnego, a tern samem zniszczyła siłę i osobistego i klasowego, a do
wylądowały w porcie.
które
wojs)„
two
(we
wczoraj
otoczone
Boguminie,
w
skie
po
równocześnie
i
mąż,
jcJność oarudową, co najwidoczniej uja- niemy jako jeden
sowieckich. Przewojsk
Postępy
czeskich
bataljonów
pięć
przez
czwartek)
każdy,
aby
zażądamy,
kategorycznie
wniło się w dobie obecnej przy składaniu męsku
otrzymały polecenie wycofania sią, o ile dnie straże wojsk sowieckich białoruskich
bez wyjątku każdy, kto w naszem pań· ctesi zgodzi} się na wypuszczenie z br()- zajęły dworzec Domanowa, połoiony .0 4§ .__
Hat wybot'cr.ych do sejmu polskiego.
Nieopatr~oa UŚ zachłanność miała ten stwie żyć i mieszkać pragnie, w miarę sił nią w ręku. Czesi zgod:lili się na ten wa- wiorst na południowy zachód od Baranoskutek, że nim ukończyliśmy targi o lep· i możności w walce z• najeźdżcami dopo- runek. W międzyczasie jednak przesunęli wicz. Armja bolszewicka . łotewska zajęła
sae w naszym domu miejsct.. przez nieza· magal, zaś ki-żdy obywatel polski, któryby dwa batjlljony przez Dziećmorowice do Goldingeni Serunden. Stacja węzłowa Muhezpieczone w ś ...1anach otwory wt·~uczyl na te! krzyżowej wojnie robić chciał ma- Piotrowic, zatrzymali poci~ z odchodził· rawje~o została zajęta przez czerwon11
cem wojskiem polskiem i rozbroili cały gwardję łotewską. ,
Żywność dla Polski. Telegraph~
oddział.
się wróg i szybko posuwa się w głąb na- jątek-pod sąd doraźny oddany został.
donosi: Rząd polski zawarł układ
Union
• ••
Do takich zarziłdzeń i postanowień je»zego mieszkania.
komisją aprowizacyjną. Weamerykańską
koałlCJI
Diikie rosyjskie i ukraińskie bandy I ::.tfłśmy zupełnie uprawnieni. Polska bo·
Stany Zjednoczoi;ie mają
układu
tego
dług
.
.
.
. .
boluewickie, męcząc i wycinając lud pol- wiem nie prowadzi woj n o t. zw. •pano~ ~m1sterjum sp. aw 12gran.1cz~ych ko- , dostarczyć Polsce w czterech serjach 20
. .. j
Y.
c
.
.
ski na kresach, l?"wią. polską przesiąknię- wam~ nad św1~te~ , nte ~row~?z1 J~~ muniku1.ą: . Wydelegowan~ spec1aln1e ~d~- tysięcy wagonów mąki, 7 .tysięcy wagonów
rówmet w obrome interesów jednej, part11 nek m1sp d!a . zbadama spr~wy za1~c1a grochu, fasoli i ryżu, 5 tysięcy wagonów
tą drogą posuwają się naprzód.
Nietylko zatrzymać ten bolszewicki pu- czy kliki, ani tet w interesie kapitalizmu Sląska ~1eszyn.sk1ego pr~~z wojska cz7sK?- tłuszczu, 240 wagonów mleka skondenso·
chód, ale i wyprzeć te dzikie hordy . z czy ciężkiego przemysłu, ale wojnę w obro- słowac~ie, kapi~an Ra~·.mgi,, komunikuJ.e waneg'-', 200 wagonów ryb wędzonych,
herbaty, kakao i t. p. CzPŚĆ
l z Pragi czeskiej, k zaJfWCie to nastąpi- 200h wagonów
,
.
.
.
. 'd · .....
ś . k
ś dkó i
mierscowości polskich, w które wtargnęl y, me grantc swoich, walkę o wolnosć, spra- , ło na skutek decyzji rządu czeywno c1, tóra zna) Uje stęz
w
ro
tyc
·
h d ·
·
·1·
· dl " ść ·
d ·
p l k.
d ·
..1 • • •
•
norwe.ikich
i
a amem wu~ iwo 1 cywi 1zacJę zac o mą, a więc skiego ze wzglęc!u na panujące na Slą- już w portach szwedzkich
}est uzlSlaj za an1em o s 1.
tern trudniejszem, że do wykonania tego walc~y o Interesy wszystkich obywateli, sku wedłu~ zdania te~oż rządu niepomyśl- końcem czerwca przybędzie do Gdańska.
dzieła należy zabrać się bezwłocznie, aby s~uszoem jest przeto, aby wszyscy obywJ- ne stosunki. Ws~el~te doniesienia, że Stany Zjed n oegone dostarczą także ubran
państwa koabcy3ne za~Złłdziły o- i obuwia.
w porę dowieść, ie Polska posiada odpo- tele ofiary na ołtauu Polski złożyli.
Zamach na Scheidemana Pisma
. kupację Sląska Cieszynskiego są
.
.
.
.
d k.lku d . .
~
i • . k ·d
Ktokolwiek nie będzie chciał, czy nie bezpodstawne
wiednie siły wewnętrzne duchowe i fizyruamt
ntem1ec 1e onoszą, ...e prze 1
·
.
.
.
.
.
.
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d
· spartakusowcy urządzili zamach na Schet.
V'/arszawa, dn. 29 stycznia 1919 r..
csne, aby o epne"' w uropie wsze te bfddz1e umiał, w tej walce 1deowe1 przyjąć
Za pułkownika Wade M. R..Kmus ; demana, który miał wracać z Kasselu do
ataki przeciw wolnogci i cywilizacji, jak udziału ze społeczeństwa polskiego musi
Z powyższego oświadc~nia ~yn!ka, te ; Berlina. Zamachu miano dokonać na kolei.
być wyeliminowanym. Ani jedna kropla
dawniej odpierała inwazje tureckie.
Że niebezpieczeństwo wschodnie dla krwi najlepszych synów Polski, którzy w najazd czec~ów na Sląsk Jest w~elkiem.. ~- ; Został on udaremniony tylko dzięki temu,
' szustwem 1 gwałtem slfmowoh cieskteJ. łe pociąg skierowano na inną drogę z dwu.
.
.
.
.
·
~uropy, .a przedewszystk1em dla naszej obr~nte ~olnośc1 walczą lub walczyć będ~ Czesi napadli na Sląsk zbr~i.~ie, mówiąc, ', krotnym przesiadaniem.
bolszewików?
Rozłam wśród
01c1yzny Jest nad wyraz groine, temu tru- 1-n1e moze być przelaną po to, aby z teJ że czytiią to za .zgodą koaltcj1; nale~y o '
dno zaprzeczyć, więc też miarą wysokości krwi .ofiary korzystali ci, którzy do wy· czekiwać, jakie stanowisko zajmie , Według wiadomości z Rosji, róinice takniebczpieczeństwa nasze obowiązki i ofiary walczenia wolności niczem si~ nie przy- k-O!ilicja wobec tego oszustw~ cze- 1 tyczne w polityce Lenina i Trockiego doz.~a~niczego ro~lamu p~; pr~wadziły
mierzy~ i z całą odwagą niebezpieczeństwu czynili, lub tacy, którzy po to tylko żyją, skiego.
, między ntm1. Z inicjatywy Lenina komi.
aby 1·eść
l t
. ć
sarjat do spraw zagranicznych utworzył
.
.
·
w .oczy .spo1rze na e ~·
. f specjalną komisję dla petraktacji z koalicją
Sprawa J~st bardzo pował.n.a, .ofiary
Publicysta •Tygodnt~a lllustro:wanego.c,
Omawiając napad czeski na Sląak p1- j i przedstawicielami wojsk rosyjskich, walJan z Marnowa wypowiada w tej sprawie będą olbrzymie, to td poważme 1 ber
złf'i;azku z tym
. . ; ciących z bolszew~kamL
.
.
>Glos Nar?duc :„
sze
jedCzy
traktowaną.
być
musi
względnie
musi
bez ogródek co następuje: •Powstać
przyszłości ma
najbliższej
w
te
donoszą,
nte
~rogi,
niema
armJt
na~ze1
>Dla
postawić,
umieli
będziemy
sprawę
tak
nak
krzyżowa!
Wojna
hasło:
przedewszystldem
1
i
· na~tąpić usunięcie od władzy Trockiego
wraca Haller, podczas gdy armJa czeska,
k' l
·
· k
. . .
. .
.
.
.
) k tórzy Jak
(N ac h am k esa,
dł
b ł a z firon tó w k oa l'1c11„ w mun d ur.ac h
Jeśh nte za Ja tego sytuac1a wymaga, czy. o ie znamy
To, co nam .za kilka. m1esu~cy,
w1aowa
w1er
y
przy
.
.
.
.
.
.
.
.
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kllka tygodni, grozi, to Jest najście. me• · egoizm 1 zachłann?ść, czy będziem~ umielt, trancuskich,. wtargnęła na Slę,sk i znako- . domo, są przeciwnikami wszelkich komprop
wier!lych, barbarzyńców, chcących w 1asyr podporządkować się dobru publicznemu, micie uzbrojona, pod wodzą przydanych I misów. Usunięcie tych dwóch puedstawiwziąć polskość i cywilizację. Polska ma oraz: skutecznie ukrócić działalność tych oficer~w koalicyjnych, spełni~ smut~ą j cieli najskrajniejszego bolszewizmu ma
dać nie tylko krew swoją, aby obronić osobników, którzy z krwi tołnierza poi- ~a z1emi~c~ polskich ~i&Ję. Z n:i1e- 1być ~st~pem do utworzenia w Rosji r&'łdu
_ skiego będą dla siebie chcieli budować s1ąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień, I •koahr.yjnegoc, do któregoby weszli przed.
p0 1 k
. E
·
zwleka się z ekspedycją wojsk Hallera, i stawiciele ~szystkich partji socjalistycznych.
•
•
s .a musi w~
Ojczyznę, a. m~ze uro~ę,
Testament polityczny Lenina.
szuka się usprawiedlłwienia w trudnoś- :
do~ye z s1eb1e środki materialne. Nt.e 1 fortun~, ~aJb!iisza pizyszł~ść .pokaże.
wygłosił na poufnym posiedzen.iu
Lenin
~a
krz~
.i
n:iinom
transport~w~cb,
.Dziś. JUŻ Je~nak pow1edz1eć może~~· ciach
~ntymentalne !>ym~ole skł.adek, , lecz m1~ I
K. W. mowę 0 polityce rz'łdu suC.·
W.
medop1san1a
win~
przyp1su1ąc
Bałtyku
WOjDle
a
zdamy,
dobrze
egzamin
1eteh
te
raczej
l}ony. Musimy sobie pow1edziec:
względem Ukrainy i i!1nych Il~ ·
wieck;ego
.
.
.
przyrzecze~.
ideowy,
podkład
zdrowy
damy
polskiej
niż
połowę majątku oddać dziś ojczyźnie,
1
p~ństw ?a połudn!u. Lenin
wopostałych
.
Jednak
l~tniały
nie
tr\Jdności
Te
silnad
przewagę
moralną
uzyskamy
to
wymienioDalej
jutro cały bolszewikom<.
dla transportów WOJSk czeskich, I zacz;ał od ośw1adczen1a, te czuje się bar. .
, .
I
.
„
.
ny pubheysta mówt. >Inac~eJ ~ygląda po- I ~yrn, .ale barb~rzynski~ ~olst:.ewikiem, które nadesdy takte ż włosldt-go frontu, 1 ezo źle i te motliwym jest, it. dni jego
moc, dana Polsce walcz14ceJ ~ inaczej na I 1 pchniemy go, Jak, Sob1esk1 naJt-źdio~w podczas gdy nasge Je1rjooy ode8ła~ musia- / s' policzo-ne, mQwa jego j~t wie~ nlełał(o
c~em to tlumauyć, czy I tcstamente·m politye&oym. hiotnk rana.,
' BO do Francji.
l1o18k~ bierną. W~iennzym wypadku koa· . tureckich pod Wiedniem.
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TEATR POLSKI HENRYKA CZARNECKIEGO
. W sobotę dnia 1 lutego
Benełis JOZEF A JÓZEFOWICZA
Pierwszy raz

I

Kochany Augustynek ;

o godz. 3 i

pół

po

pGł.

dnia

~

lutego dwa przedstawienia
li
o g(Jdz. 7 i pół wiecz. ceny zwykle
:1

ceny , nitone

Kiliński

sztuka historyczna
w 5

operetka w 3 aktach

obrazach M. Ba-

COLOMBINA

li operetka w 2 aktach W. Rapackiego (syna)
zakończy

1:

łuckiego

Tańce-Ewolucje

któJ1l odniósł w lecie, dotychczas nie zatoila się, co go szalenie wyczerpuje. Wskazawszy niebezpieczeństwa,gro~ące rządowi
$0Wietów, Lenin rozwinął szeroki i wyczer·
pujący plan •sowieckiego zjednoczenia.•
Jak ukraińcy tworz11 wojsko?
Dyrektorjat wydal ustawę, mocll której
słuiącym w armji republikańskiej kozakom
przyznano po 2 dziesięciny ziemi, zapomogę jednoraZ<"Vą 1000 rubli i kredyt 1000
rubli ną 5 lat. Dyrektorjat wydal rozkaz
mobilizacyjny, p0wołcjący pod broi\ wszystkich oficerów, do lat 50, a podoficerćw
i żołnierzy do lat 35.
Ukraińcy w Połtawie. Potwierdza
się wiadomość e zajęciu Połtawy przez
wojska ukraińskie. Ukraińcy maszerują na
Charków, na który bolszewicy nałotyli 40
rniljonów kontryeucji. ~olszewicy ~zaczęli
jut Charków opróżniać.

niedzielę

W

I\

Bi-Ba-Bo
humor-satyr~~śpiew-ta~iec

nie pr~ychylono się do żądań Milicji. Ż'ldania te są natury ekonomicznej, a streszczają się w tern, ~e Milicja żąda podwyżki pensji, bez względu na szarżę, po
400 kor. na osobę (obecna pensja wynosi
350 kor. miesięcznie) i po 100 kor. na
zelówki do 1 kwietnia.
Nie ulega wątpliwości, że obecne wyposaźenie milicjantów jest niesłychanie
skąpe i nie pozostaje w żadnym stosunku
do dzi!.iejszych warunków drożyźnianych
oraz do płac woźnych i stróżów miejskich,
którym podwyższono pensje od 420 do
450 kor. miesięcznie.
Wobec stanowiska Rady m ., która wobee niedalekich wyborów no~ej Rady nie
chciała brać .n~ s.iebie u'?~~go zwiększenia
wydatków mie1sk1ch 1 M1hc1a m. postanowiła porzucić służbę i wczoraj rano nie
zajęła swych posterunków.
W tyrr. grofaym dla miasta stanie
rzeczy prezydent m. p. Nowicki ;:awezwał
p S 1
do si~bie przedstawicieli Mili~ji i o~wiad-1
Warszawa, duia 29 stycznia.
czył im, że Rada m. zasadmczo il.e wyWołyń: Na zachód od Kowla i na powiedziała się przeciw tym tądaniom,
_.,thód od T Yl. 1_ • 111 d . .
·w , lecz wobec braku potrzebnych środków
„„
. mote sp eł 01' ć tąd a ń 1,. 1.e
„ zarzą d m.
łyńskiego
syt uzej s~a
b 1 n 1.o ;i11m1eua ·. o- 1 nie
Oalicja .1w:ch~~~~~n\;
! będzie się starał w najbliłs~ym czasie
nomera· Wyparty . p : . rupKa gen. I przyjść z pomocą słutbie _bezpieczeństwa
A
•
nieSrzy1ac1e
. 11cznego.
.
w.a
•tawił
opó p d.
·
. 1 pz orczo- !' puo
1
„„ ·ały J·e
r""St oł
raJam1.
o
wa
ce
,.'/
· ·
· d
d
d B li
" o b ee tak'1ego uspok a)ającego
oś \\'ta
90 „.„
Odd
1
„
•a
y
o
rzucone
o
e
ca.
'd
k
.
Wzii;to do niewoli duto jeńców,
kara- cicen~a, następnie m~Jąc na w1 o u interes
7 b _ bezpieczeństwa pubhcznego oraz ze wzglęin"'.., in · „, vno ...·ych Zd b t
.
b „„
~ "J
„
.
o V o wie 1e ro I d.u„na bl' k'
.
. . i:M'.1ni, amunicji
i materjału
wojennego.
lS 1 tern:im
upa ń stwow1em_a
Grupa gen. Rozwadowskiego: hcjt, która pragnie, aby fakt ten za:.t":ł ją
„ ·ów }·e"t w dals m . g
tr .
przy pracy na posterunkach, posta•low1ono
L"
a
zy
Clą U OS ge1lWany
d• Ć
•
2
ł d •
przea niepnyjacielsk' artylerję, na innych po ją pracęk 1 ~ g.
~I~ p~ u dmu łwżsbzyodcinkach utarcclci Jiatroli.
?CY posterun owi stawi 1 się o s u y,
śl,ak Cieszyński: Walki wy<A·iadow- 1 jak zwykle.
,
.
cie na linji Między~wiecie _ Kisielów _
. Fakt powytszy wskazuje . na .. co~a.z
·-~Aw
Na""
·ąg
od większe trudno~ci gospodarki m1e1sk1eJ,
Bod1 l. - . .
....
poci
pancerny p
, po~o d o~ane .
. · ·
·
Pn.1chnrozbił czeski oddział.
1
~1e zmieJszaJą się,, 1ecz raczej·
.s: .;;.
~
.
zw1ększa1ą-cą się droty~ną ty~ia. Doda.ć
..uf 8.
kl'll81"abus() .'luplyck-. gm. D~ nalety, ie taktt' urzędnicy Magistratu znaj•
dują się w ciętkiem położeniu i domagają
się słuszni.e podwyżki płac.• Nowa Rad~,
która ma być wybrana dn. 23 lutego znajNa skutek przemówienia p. Ignacego dzie się w trudnem położeniu i będzie
Piotrowskiego w dniu 14 Stycznia br. na musiała zająć się gospodarką miasta w
nadzwyczajny!ll zebraniu Delegatów Kó· sposób bardziej olanowy, niż to się działo
łelc Rolniczych Okręgu Piotrkowskiego dotychczas.
w sprawie obrony kresów głodneno Lwo-

I

W!_

2) księcia Stanisława ~wi.atopełk-Mir~kiego świ~c po. 30 kor. wobec tego przyjęto do3) Władysława Jakow1ck1ego, 4) Zdzisława mniemanie, że w grudniu nie płacił taniej
Kamińskiego i 5) Mamer.ta Rutkiewicza.
a zatem cena sprzedażna 36 kor. za fun;
. Skazani oni zos~ali, jakoby za, tworze- (20 proc. zysku) nie stanowi lichwy. me kontrrewolucyjnych knowan, które .
Bezposredriio po .tej sprawie sądzona
polegały na wezwaniu niemieckicll wojsk ; byłą biedna dziewczyna, niejaka Podsiadło
aby zatrzymały się dłużej dla obrony mia- 1 za kradzież drobnych sztuk garderobv clams~a \Yitebska przed bandami bolszewie- skiej (fartuszki itp.) Ze względu na to, te
1byla to nie pierwsza kradzież, dziewczynie
k1em1.
.
. .
.
.-- Ukrainc~ JUZ przył4czyh Ga- I groziła kara 1 i pół rocznego wic;zienia.
licJ~ wschodnią . ~o tUkr~iny. Dyre- Zapewne pod wrażeniem pierwszego wyktorjat Ukr. ~epubhk~ Lud~weJ wydał dn .. ~oku prok~rator wnosił na uwzględnienie .
3 bm. w Stan1sławow1e uniwersał, w któ- Jaknajdałcj idących okoliczności tagodzą~ym ogłosił zjednoczenie zach0dniej U. R. \ cych. Sąd skazał oskarżoną na 1 rok więL. z Ukraińską Nadnieprz~ńską Rep11bliką ! zienia.
·
Ludową w je.dną suwerenną Republik~ 1
Zabawa taneczna.
Komunikuj" nam:
Ludową. Ct.arakterystyczne, że na uro- I W sobotę o god:r.. 8 wieczorem odb~diie się w
c~ystości tej byli obecni z przedstawicieli j sali hotelu Litewsk~cgo zabawa taneczna na rie{;z .
ciała dyplomatycznego obcych mocar~tw Zw. Zaw. pracowmków rzeźnickich. Wejście za
1
tylko: przedstawiciel Niemiec-Meissner, zaprvszeniami. Bilet wejścia i kor. Bufet na
przedstawiciel pań:.twa niemiecko-austrja- miejscu.
ckiego-ks. Fuerstenberg, przedstawiciel
-,-- z Teatru. w niedzielę popołudniu powBułgarji-Kis:imanow, przedst~W:iciel Turc~~ tórzenie •Kilińskiego•, sztuka historycina - ce-Serverbey, oraz przedstaw1c1ele Gruzji ny na to przedstawieni<: i.nilonc do minimum, bo
i Donu.
·
.
I od l _kor. Wieczorem po cenach zwykłych •Co- Wybory w Krakowie. Według lombm.a•, z modnymi tańcami.
·
· gł osó w w o k.r.
n1lety na powytsze przedstawi-enia są jui do
tymczasowego obi'1czema
Krakowskim otrzymają socjaliści 4 man- nab)cia.
daty, blok narodowy 3 a sjoniści 1. W ta- Jutr&ejszy benefis, któ1·y pr~vpacia w uk'1m razie
· reprezentantami· o k ręgu k rak o- \ dz1a
· 1e arty ś cie
· sceny nasiej, Józefowiczowi, zapo·
k'
b
\'b
D
ń
k'
B
b
k'
·
·
b
ws 1ego y 1 y pp. aszy s 1, o rows 1, w1ada się ardio dobrze: pokup na bilety idtie
Kl emens~ewi~z,
. .
1\.
1· . ł k Bar d e I, G ra b s k'1, raź no 1. wszyscy melomani wybieraj~się do tea·
n 1s10 e ,
Federowicz 1 Thon.
tru, a to dla trzech przyczyn ażeby okaaać sym·
W.Yb ory we L ~owi~'..
.
W e. L wo 1. patj~
• -:benefi~anto~i, wysłuchać najładniejszej opcwie, J~k t we wschodn~eJ GahCjl, ~te od- 1 retk1 Falla, iaką 1est >Kochany Augustynekc i 1wbyły się wybory rlo Sejmu, lecz zas1ęd'l w baczyć nowe tańce w wykonaniu primabalerinv
'
d
h
'
sł '
w tychł d.n. . ps~eny !w~wskiej„ }<"alisze\vskiej i Popielewskiej,I
nd1mb ł ołl:c czas0Lw1 p~ ow1be.
? . y y się. ~e wow1e wy ory uzupe ma- 10trowsluego i innych. Obsadę >Kochanego Au·
~ąc~, .w ~1e1sce zmarłych posłów Hudeca 2~stynka_c stanowią pp. Ro2ińska, Józefowicao16a,
1 L1siew1cza. W V okr. wy~rany został dr. P1.ekarsk1, Horski, Nawrocki, Szelągowski, Jó:iefoErnest {od.), a w VII okr. mt. Artur Hau- \ w1cz, który operetkę retyseruję i inni.
· (
)
·
i;ner sos..
. .
Początek pnedstaw1enia o godz. 7 i pół wie·
czorem .
.
.
.
- Z kroniki towarzyskiej. W dniu 28 bm.
- W sprawie uwo~nień . Z -woj- 1 odbył się w kościele Farnym ślub porucznik.a
s~a. Aż do czas~ zor~amzowama wszę- I Gołębiowskiego z panną Sykówn\.
dzie ok~ę~o~ych 1 ?owiatowych k~me?d ,
- Podzi~kowanie. Zarr.ąd •O«iniska Ra"
uzupełme~ 1 wydan:a nowych w te1 mie- 1 dzianego• składa serdeczne: staro·pohtkie >BÓ{f ·
r~e l?rzepisów, 1ak nam urzędowo . k~mu· ' zapła~· p. Chmyrow.skiemu z Wo•nik za oliaro·
mk.ują, tym~zasowe prawo uwalmama ż li wanlł w chwili najwięksiej potrzeby, skrzynię
WOJ~ka tolnierz.y. (aż do po~chorążego włą- kartofli dl:t tej instytucji, oraz p. Mróz-Pozowskle·
czme) przysługuje wyłączme D. O G. co ! mu za zwieiienie koksu z gazowni
I'>
do wszystkich oddziałów, urzędów, zakła·
wa, pospieszyły z ofiarami następuj'lce
dów i instytucj'i wo1'skowych rozlokowa·
OFIARY.
gminy
i poszczególne wsie:
j
Gmina
Szydłów 13318 iun. tyła
nych na obszarze dane6o D. O. G. Prawo
W Administracji ,Diiennika• dotono: Na
1823
fun. jęczmienia. Wieś Papierze
lun.
Styczni~. Piątek
uwalniania
z
oddziałów,
znajdujących
się
1 Skarb Narodowy: Natalja Gogole\\·ska złoty ze·
340
~yta 130 fun. jęczmienia. Wieś ŻarnowiLudwika
VJ lioji bojowej, poza obszarem okręgów I garek i srebrną bransoletę, Irka Słowińska 4 kor.
ea
5 łun. żyta, 210 fun. jęczmienia,
Wschód ałoAca o Ił· 7 m. 4?. Zachód słońc. / generalnych, położonych należy do tego srebrem, Zosia Słowińska 6 kor. srebrem, Alltin:a
115
tun.54grochu, 5 korcy ziemniaków,
rub. 0 li· 4 m..40. Wachód księtyca 0 Il· 7 m. 05
D. O. G., z którego oddział na front przybył. 1 Korusiewici 25 kor., Hi rub. 95 kop. srebrem
34
i
koron.
?achód ks1ęfyca o g. 4 m. 31
,
Zwolnienie żołnierza z wojska może 1 50 groszy poi. srebrem, 2 złote srebr., t franc sr.
37Wieś Longinówka 955 łun. żyta, 170
/ nastąpić z trzech powodów: 1) mezdolno- 1 dynar srtbr., koronę belgijsk\ srebr., wloskit
han. ówsa,
fuo. pszenicy,
fun. jęcz- Rada ministrów na po~iedzeniu · ści do ~łużby ze względu °" stan zdrowia srebr. i duńską srebr.; srebray bm:ylijski (2000
42
mienia, i gotuwizn<t
rubli.109
dnia 28 stycznia br. załatwiła między in- i (z rentą lub bez) 2) uzasadnionej rekla- reis), srebrny bułgarski, medal srebrny, branso·
48
Wie;; Polichno g. Bogusławice
fun. nemi szereg spraw personalnych, uchwaliła macji ze strony instytucji lub rod7.iny, Jetkę ładcuszkową srebrną i zegarek s1ebmy. W
1250
iyta,
fun. kaszy,
fun. grochu i
udzielić utworzonemu w Poznaniu Głó- j wreszcie 3) orzeczenia sądu, i? dana je- Piotrkowskim Tow. Wzajemnego Kredytu złoion@
10
30
30
fun. jęczmienia.
·
~~emu Urz~doW:i iywno~ciowemu gwaran: I d.nost.ka ze 'Yzględu moralnych do wojska na Skarb Narodo~y p.rzez, Bronisława Walickie"o
Kolonia G:.pki gm. Krzyżanó '\
CJI na
zac1ągmętą potyczkę bankową 1 I su~ me nadaje.
złotem 100 rub. 1 Janmę Szumańską srebrem rn
882 ro;ipozna~ala ~pra"'<i wyborów
,
.& t
na Litwie I
Dokumenty, stanowiące we wszystkich rubli .
•un.Wieś
,..y .a. Milejów 1 28 (untów ~yta.
·
I· R ust.
, wypa dk ach podstawę zwalniania tudzież
Bezimiennie 95 hal. dla Węglowskiej.
9
2an.1Jd •Kropli mleka• IO puszek mlePrócz tego odbyła się dyskusja w ogół- , wstystkie dokumenty osobiste zwolnioneNa ciepłą odzie:t dla wojska 10 kor. B. l<I.
ka kondensowanego.
nych sprawach polityki wewnętrznej.
' go, mają być odesłane do tej P. K. U., w w uznaniu dzielnej odpowiedzi danej p. Nowier·
Obywatel miasta Sulejowa gotowizną
Delegacja Sląska w Warsza- której zwolniony w swoim czasie do woj- skiemu, Albina Korusiewicz too koron.
lOO marek, bezimiennie 5 marek i ruble. wie. W skład <ielegacji Sląska Cieszyń- · ska się zaciągnął, lub w obrębie którl"j
Zamiast wieńca na tnunnę iacneio ciłowie~
3
Za powyższe ofiary na głodnych m. skiego, którą postanowiono natychmiast obrał souie ·stałe miejsc~ zamiesz~ania.
śp. -~lar~a~a Czecha na ?bronę kresów do dyspoLwowa Komitet obrony kresów składa 1 w~słać do W~rs~awy, wchodzą: ks. !--on. - Z sali są~owej. W~zoraJ w są- zyq1 m1e1scowego Komitetu rub. 10 dr. Wnorowserdeczne podziękowanie.
f dzm, dr. Kum7k1, reprezentant górmków d.z•e okręgowym Ja.ko apelacyjnym o~byla ska. .
.
.
.
Dalsze ofiary w produktach sp i w- . Kantor, burmistrz Rychwałdu Janeczko się rozprawa przeciw p. Banaszewskiemu
jozef Zuchowskt gospodarz ze wsi Polesia
~ eh
n ·muje:
. I nac• Piotr~:ski li i p. Kłuszyńska.
o .lic.hwę. Rozp~awie pr~ewo.dniczył p. Kań- I gmin~ Szy~łów złożył rub. 100,. jako gnywnę zii
:!ewoJ'ni!j c KółJa R:inic{e
S..
Iz
._
.Ge~.
Józef
H~.ller,
dowó~ca
sk1
zas1~dah ~r. Kobos i ~r.adi1ei z~Jąca podczas polowania, - do z:ąk lllY·
1 Jako _ła~nicy
0
0
~ora w Piot~k~wie ulica Bujno~sk}L.
l~, wojsk ~ols~1ch w~ Fra~Cjl, został ra:Ijo- J Dr. Sobansh Oskarżenie popt~~ał podpro- shwych. Z gr&y~ny wydano 50 rub. ubogim .!an·
za~ ubranie, koszule, płótno na owijki telegraftczme zaw1adom1ony, te brat Jego j kurator p. W~serberger, br.omh ~~karżo- darmom. na odzież, a 50 rub . zlozono na 1r1łodnó dla wo' ska, skórki zającze i królicze, kap. Cezary Haller .zost.ał zas~rze~ony przez nego ad wokaci PP-, Kleyna. 1 Słom11_1ski.
nych · ~1asta_ Lwowa.
.
m ~o, papi~rosy i td. W-na Bronisławowa czechów, którzy napadli . na z1em1ę polską. '.
R.o~prawa zakonczyła st~ wyrokiem u- ,
N1eprz~1ęty zw.rot ko~itów naganki prze~ p.
S'oczyńskH ulica Sienkiewicza Nr. 6 w
-. Męczeńska śnue~ć 5 Polaków I waltuają.cym ~· Banaszew~k1ego . o.d winy ~:omkowsk1ego 15 rub. 1 30 koron pn e2.11;ac1a
Piotrkowie. Naież si
odziewać,
te na w Wttebsz~zyt.nie: Doc.10dzą nas szcze- : 1 kary (Jak wiadomo,_ wp1erwsze1 mstancJ i trn:te na gł~dnych ro . L':"owa,
el
w t
ł y ~ 6lę e ofi
w · _ góły strasznej śm1erc1 1 którą z rąk bołsze- ' został p. Banaszewski skazany na 3 mie„ ,·
Uc11estmcy polowania urządzonego p·zei F' _
0
0
:urz~o z~ł::c! ~J~!lni~~~ po:rZejskic~. w~ków p~niosło pięciu Polaków z. ziemi il siące więzi~nia i 1000 k_or. gr~ywny). P. , Bronikowskiego"!' dniu 2S stycznia ~r. składają
'
w1tebsk1ej. Jeden z. naocznych świadków Banaszewskr został uwolniony mimo e:ter- r na głodnych miasta Lwowa 22 rub. 1 16 koron.
zeznaje, że zakopano ich po pas w ziemię, I gi cznego popierania oskarżenia przez pro- I
Ni eprzyjęty zwrot kosztów naganki na polo·
11
1
1
f!
ft
,•r~1
I a potem co każdego z osobna strzelali . kuratora, dwoma gło3ami ławników pr:r.e- j waniu w Opręiowie przez p. Kistelskie20 1 i rub.
~61HIJ V~ VJA
ł ł ~·
bolszewiccy :tolnierze z rewolwerów naj- ciw głosowi przewodnicząceg0,·który zalo-·. i s koron - .Przeznacza tenic na g~odnych_ mias·
pieaw raniąe, a potem dobijając.
. żył votum separatum. Zapewne sam o· i ta Lwowa. Ogółem iebrano 104 rub. i 61 kor.
Wc7.oraj o godz. 8 rar-:> posterunkowi I
~Witebski listok•, pisze w .numerze z , skarżony nie S!Jodziewal się tak pomyśl- I1
Powytsza suma został złożoną w naszej Ad·
Milicji miejskiej nie stawili się do słu!by, dnia 17 stycznia, te 31 gruduia zr. (13 ncgo wyniku sprawy:
ministracji przez por. Mroza,
1
o czem zawiado'-iony zarz'!d miasta . Sta- stycimia 1919 r.) rozstrzelano 5 obywateli
W motywach wyroku podano: Księga_.
Io się to pod wpływem st„nowiska Rady zitm1skich i powiatu dy~nieńskie(CO. a mia- · mi handlowemi zostało stwierdzone, że p.
Jll-. na . oncgdajst"em posiedzeniu, na którem nowieic: 1) Mieczysława Goreniewskicg-0, Banaszewski w lipcu 1918 r. płacił :;:a font I
. amięta1my
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Ogólne, doroczne zebranie Towarzystwa
odbyło się o wieczornej porze, dnia 19 bm.,
w zapełnionej sali muzealnej. Przewodniczył obradom p. Felicjan Otocki z Dobiecina, protokółował p. O. Krajewski. Sprawozdanie z działalności Zarządu dawał

prezes p. M. R. Witanowski, z czego podajemy najważniejsze szczegóły:
W początku 1918 r. liczono członków
163, umarło 3, przybyło 50 tak, iż w koń
cu roku' sprawozdawczego było 218 osób.
Z m a r I i: E. Dąbrowska, H. Ładęcki,
Wiktor Piński. Zarząd stanowili: Prezes
M. R. Witanowski, Sekretarkr. H. Jaroszewska~ Skarbnik K. Kononowicz, Gospodarz Iokalu Ks. F. Jeliński, Wycieczkami kierował
J. Stankowski, Odczytami prot. Stanisław
Serocz> ński, Wydawnictwami H. Mantey,
Popularyzacją Wiedzy Krajoznawczej Wacława Nowicka i Józef Wysmyk, bibłjoteką
K. Jopkiewicz. Do Komisji Rewizyjnej
weszli: Jan Bieńkowski, Jan Glasser i Stan.
Rudzki.
Zebrań ogólnych odbyło się 2, przy
udziale 222 osób, z tych >jubileuszowe•

z przeciwnikami? Takie spotkanie da
wszystkim sposobność do porozumienia
się, którem konferencja będzie rozjemcą.
Dziennik >L'Epoca c pisze w tej samej
sprawie : Wszyscy przyznaj fi, że pomysł
Wilsona wywolal podziw ogólny. Powołu
jąc Rosjan z przeciwnych obozów na konferencji&, sprawił, że stanie się, co tylko
będzie możłiwem, by ich pogodzi~. Jeśli
bolsz,,. ~icy nie pn.yjmą zaproszenia, cały
świat będzie wiedział, jakie mieć o nich
zdanie. I bez nich rzecz będzie załatw iona,
zwłaszcza, ie nie jest rzeczą pewną, it
bolszewicy są panami w Rosji.

Komisja

Rządząca

~!:

Dr. 1. FAJMAN
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iChoroby skórne i weneryczne; Przyjmuje od-10
od 4-7. Panie od 3~4. Rolcszycka 2, dom p. Po
powskiej róg. pl. Kościuszki.
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' ~ECZNIC"

ZWIERZĄT

DLA

lekarza weterynarji

Stanisława

Majewskiego

w PLUCICACH gminy GORZKOWICE
otwarta od 7 do 1 O rano oprócz

na chroniczne i

Gallcji

ciężkie

·'

świąt

choroby przyjmuje

się

stałą kurację
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Onegdaj we Lwowie odbyło się ukonBakterjologiczne bddanie i trychinoskaopj a. W yjazd do chorych na wieś od 10 rane.- ·
stytuowaµie się Komisji Rządzącej dla
Galicji, Sląska, Spiszu i Orawy. Skład
· C>C300C>OC:>OC
0C)QCOCl~:>cOC:>0400C>O
K. Rz. ustanowiono, jak następuje :
Polskie stronnictwo ludowe:
Zarądzajr&ca ia
~
~ ~
Witos, hr. Lasocki, Kędzior, Długosz, Stef...d'ean-ety,·
. .
Tetmajer, Dr. Barczyk, Dr.
„
f
del, Zachara, Bryll, Grzędzielski, Maślanka.
P. P. S.: Dr. Diamand, Dr. Marnk, Dr. Dyw1zJ1 Strzelców_ b. ~o~pusu Dowbora - M~nicki ~go - przyjmuje od 9 - 4 'p•peł
J.-e piętr•
Bobrowski, Hausner, Dr. Liebermar-n, Kle- Uczącej się młodzieży 1 mezamożnym po cenach znitonych Sieradzka
I
Szc.:zyrek.
Kuryłowicz,
mensiewicz, Obirek,

na

LEK

Mikołajski,

li

k kI bsintyect~nmy

1.

A. RZ DENTYSTA • ~amuara1a·"ZDftUr QWB

.„.

s

Na~dem.:Kooh~k!,~ięhl~Pru~ J ~~--•••••••••••••~•••••••••••••••~

~~~~Kewdniu~maja bu~-

nicki, Ptaś, Rymar, Schmidt, hr. Skarbek, 1
I1
Dr. Stahl, Starzewski.
Polska dem.: Chlamtacz, Fedorowicz, Rychlik, Dr. Stesłowicz, Dr. Tertil,
Zieleniewski.
Z j e d n o c ze n i e : Dr. Dubanowicz,
Dr. Głażewski, Dr. Surzycki.
Ko n ser w a tyś ci: Hr. Baworowski, I
i
baron Goetz, Dr. Steczkowski.
Po 1ski e str o n n. post. : I...askow- j
·
nicki, Śliwiński.
St ro n n. kat. n ar. : Matakiewicz, .
Thullie.
SI ą s k : ks. Londzin, Regier.
~ a ~omisarza, rz_ą~owegv, ~tury ma
prze wodniczyć w h.om1 sj1 rz ~dząc ~J, uchw~
l~no zapropo?ować rządowi w.arsz. ~ · 1111- 1

. miętnieniu pierwszego dziesięciolecia istnienia Oddziału piotrkowskiego. Urządzenie
uroczystości tej z nabożeństwem dziękczynnem w kościele po-Bernardyńskim, nadzwyczaj nem zebraniem Członków Oddziału,
ze współudziałem przedstawicie la Centralnego Zarządu z Warszawy oraz odczyt-em
publicznym p. A. Janowskiego na temat
bardzo wówczas aktualny o Chełmszczyźnie
wygłoszonym w nowym kinematograJie
>Czary« to poruszyło tywo sympatje Piotrkawa dla naszeg~ Towarzystwa. Przyczyniły
~ię do tego zarówno rozpowszechniona w
500 egz. odezwa Zarządu Tow. Piotrkowskiego jako też powtórnie wydana brosr. nra •Wspomnie.ni a 0 Piotrkowie Trybuna!skimc zupełnie jut wyczerpane, a Y.jawia·

k?misarz,'.i
Zastępcami
Gałeckiego._ przez
ni~tra de~ygno~v~m
szacie z ilustmcja·
wykwintnejwykonaniu
się w starannemu
łilce
K.
4 stronnictw~
w tłoczni będą
~i dzięki
11

NE0-- Fo·SFATYN·A
wyrobu apteki L. KLIMPLA i S-ki

Z ądeć

J;dyny doskonały
lakkostrs. wny
pokarm
Stosuje

się :

tylko

z

sową.

Dla niemowh;t, zwłaszcza w okresie Zllbkowania; dla dzieci· dla osób
'
cych ; dla o!'łabionych i 1ekonwalescentów.

Do nab cia w a tekach i

składach

a teczny:ch.

OLEJE· M1SZYTNOWT·E, SMi4.·R.y· .

p. T. Dobrzańskiego. Dzień ten up;,\mięt- \ Rz. a 1-:-11anow1c,e Polsk. str. lud. Wttos,
nionym tet został zebraniem wśród stowa- n_ar. de<:1. hr. Skarbek, polsk. demo.kr. Dr.
riyszonycb kwoty przeszło 200 rubli, oraz \ S~esłowtcz. P. ~- S. zastrzegła sobie póitłuszcz Tovootta, wazelin~ apteczną. benzynę dostarcza firma
1.łoteni~m przez wdowę po ś. P- Henryku nieJs:e zgło.sze01e swego delegata~ .
S-k:a..
i
Jlr4: J? E L
.R y
Następnie przei;>rowadzono r~„dz1ał poŁabęckim, członku naszeg 0 Towarzystwa J
chem.
wytw.
min.
olejów
J
W?·
Wydziałów
Przem.
wydziałów.
rb. 300, zgodnie z wolą umierającego na , szcze~ólnych
cele oświatowe w Chełm~ytnie. Pieniądze l góle 1est 15. Z _tyc~ S urz~dować będzie_
KRAKÓW
.ie zabrał z sobą powracający do Warsza- we ~-wow e a 7 1ak1ś czas Jeszcze w Kra· ·
Gertrudy 14.
137
.
.
wy vice-prezes Centrali p. A. Janowski. Z kow1e. . .
~om1s1a nąd~ąca obj~ła urzędowanie
powodu też dziesięciolecia zło~yly pan ie: 1
1
Anastazja Stronczyńska i Emilja Stron- z dn1~m w~zor~Jsz~m, przyczem równo
cz.yńska na cele naukowe Towarzystwa rb. c~eś~1e rozw11µu1ą się P. ~- L. V: Kr~koKONI I BYDLA I PARCH
WIERZBĘ
125. Miesięcznych posiedzeń odbyto 4 z wie 1 _T'. .K: R. we Lwowie. S 1edz1b ą
leczy mydlana maść EKWOL - „HEBDYłl
udział~m 145 osób. Zarząd zbierał się g kom t s J t J est Lwów. Uchwalono odŻĄDAĆ WSZĘDZIE
nieść się do ~z~du o J?OWO~anie do Korr••
razy, radząc n~d rozwojem Odd:a:iału.
przedstawiciel Tow. Akc. Fr. Karpiński w Warsi;awie Elektoralna 35.
Odczytów wygłoszono 6, a mianowicie : Rz. przedstaw1c1ela Spiszu 1 Ornwy.
1) 2-Ill Dr. Jan Magiera : >Polacy w
Bośni ~ Hercogowiniec riecz osnuta na wła
·
kapłana
PIERWSZA POLSKA
potrzebne: 1) biuralistka ładnie pisząca
snych badaniach etnograficznych.
2
2
godziny przedpąłudniowe ) pa- Pracownia narzt:dzi chirurgicznych
na
Sosnowiecl-a >Iskra• donosi : W tych
2) 28-IV M. R. Witanowski: •Z dziei wyrobów nożowniczych
ni.en.ka d_o . jedn~go . małego .dziecka na
.
1\ .· d
_.
. d .
jów kupiectwa piotrkowskiego« objaśniono d
h d
2abytkami cechowemi.
Wiadomość bi 1zsza Bw Bmrz~ P?śred·
~tes.
ar:.~:h
w~~a~rzy~y]\:;łanre_;t~~:~~~y::;~o
,
-.
n1ctwa pracy, gmach po- ernadynskt, co·t
· ·
k
· h
3) 26-V Alex.Janowski •Chełmszczyzna• k ob .te t w su k mac
. d
.
za onn1c 1 organts y, d .
12
10
"
odczyt publiczny z przezroczami.
.
·
który oświadczył, że przekradł się przez _ziennte. mi zy
4) lOVI Raman Jakimowic.z : >Zwyczaje granicę, gdyt wobecprześladowań ze stro- \
Kraków, Florjańska 43, otic • .
aszyny do P,isania, >~ontmentalc,
•Underw~d'.• ub •_Ren,11ngton• z pol.
wiosenne ludu poi skiegoc również odczyt ny niemców, zmuszony był ratować się U·
cieczką, poczym zamieszkał w Modrzejo- ~k~em lub _rosy3sk1em. pi>mem p_otrzebne. Wykonywa wszelkie w.yroby i naprawy
publiczny z przezroczami.
5) 17-XI M .. R. Witanowski: •Kruszyna wie dni kilka. Przybysz zachowaniem się W1ad<.\mośc ~ podaniem ceny ' modelu nar:<.ędzi lekarskich. Posiada motor elekswym zwrócił uwagę otoczenia, to też po- maszyny prosimy nadsyłać: War~zawa_ ul. ezny, własną niklarnię i zatrudttia.
· i jej dziedzicec .
specjalistów.
6) 22-XH Jan Krupa, i nżynier : ~o ar- stanowiono prosić miejscowego proboszc. a Wspólna Nr. 75. D/H. A. Andrze1ewsk1.
CENY BARDZO PRZYSTĘPNE
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chitekturze w Polsce. c
o stwierdzenie, kim jest przybyły. Jak się
Wycieczek odbyto 5. W maju pieszo okazało, tajemniczy nieznajomy i dwie kodo Rozprzy:i Mierzyna osób 59. W czerwcu biety w sukniach zakonnic twoną szajkę
dwie wycieczki. Na początku tego miesią oszustów, w świętokradzki sposób wyłu od 4 kor. ul. Bykowska Nr .. 61 lewa oti!ł-gi ZWIĄZEK kupców m. Piotrko·
ca pieszo· do wsi Dąbrowy na<l Czarną dzających od ludzi ofiary na cele religij- cyna I piętro 17.
·~--~~~--~~~~wa i powiatu zestał otworcony. Biuro miew os6b '40. Pod koniec tego miesi'łca, ne, gdyż oszust miał nawet ze sobą wszy·
oszukuję posady majstra strycbarskie- ści się tymczasowo w lokalu Żyd. .T-wa
dwudniowa do Chełma i Wielgomłynów stkie utensylja kościelne i odprawiał
g.o. Dokładna znajomość w zakresie Pożycz. Oszczęd. w Piotrkowie Plac Czar·
końmi osób 39. W lipcu do Kruszyny, re- msze św .
z wypalaniem, urządzam fabry- neckiego. Zapisy na członków przyjmuj~
c€'glarstwa
zydencji XX Lubomirskich osób 29. OstatOszuści zostali natychmiast aresztowa·nla wyprawa do Wolborza, zorganizowana ni, przyczem znaleziono przy nich dziesięć k i i. piecami Hoffmanowskiemi, polowe- się codziennie (wyłączając piątki i soboty)
·
w patdzierniku nie doszła do skutku dla tysięcy marek, które odesłano odpowie- mi. Łaskawe oferty' do Dziennika pod od godz. 4-6 po południu.
143
Dokładna•
>
Krakowski.
.
B
związku
Prezes
nast.)
(Dok.
uczestników.
liczby
małej
dnim władzom. Aresztowanym zdjęto na·
ARZĄD T-wa L U T N I poszukutychmiast suknie kapłana i zakonnic i
zniszczoną została przypadkowo ćwiart„
przyprowadzono do Sosnowca, gdzie ich
je w pobliżu fary odpowiedniej sali.
ka 5·ej klasy loterji Rady Głównej 0Z informacjami zwracać się ustnie łub piś
osadzono w areszcie.
piekuńc~ej Nr. 3078-a.
miennie do p. CZESŁAWA WOJCIE· ;;;;;;;~~55 CHOWSKIEGO ul. Przedborska L 16.
~~~~~~~~~;;o;;;;;;;;;;;;;;;~r,;;-~
Z Rzymu donoszą : >Il Messaggeroc piOKOJU z umeblowaniem
orepetycji języków fraecuskiego i niesze, te według zamiaru Lenina delegacja
i całodziennem utrzymaniem
mieckiego udziela rutynowana nauTYLKO NA ZAMOWIENIE
sowietów miała zastępować w Paryżu caposzukuję. Oterty: Kancelarja
Rokszycka Nr. 20 m. 8 parter
czycielka.
zdazmieniil
nie
sowiety
Czy
~ Rosję.
Drukarni Państwowej Bykowska 71. z bramy na lewo
' Rokszyeka 1. 34 I p. młeszk. 4.
141
nia, gdy przyjdzie im w Paryżu spotkać
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Adres Redakcji: Piotrków, Bykowska, 71

parter

Redakcja otwarta od godziny 12-ej ~o 1-ej w południe w dnie powa~ednie i w nledaiele.

R,kopilów Redakcja nie A"raca.
Admłni•tncja otwarła od 1tcxhiny 9 do 1 rana i od 4 do 'I popołudnł11.

Cei1a ponuq6lnqo nwnero 40 hal. = 28 fenigów.

Dnik. Państw. w Pióil'k0w1t,

Adres Administracji : Plotrlmw, BykOwska 71.

Prenumerata młesięcma'w Piotrkowie 5 ko~. 60 hal. na . prowintji i aaeranfq 6 kor. il) hal.
Cena og~oazeil przed tekstem za wiersa petitowy 2 kor. 40 hal. (1 marle. 60 fenltJ po tokMl.e
l kor. 60 bal. (1 mukt.), aa cswartej atronie wictn . petitowy 60 hal. (31 feait,), drobae
1
orłouenia s korony (1 mk. so f.) Ostatnia mona 200 koron, 1, strony 100 kor., 'Ił-IO Il. .
w NtechłeJt l 6wttta ~o J>!OC· dr.o~.
W-ydawea I mdaltt•r odpowiedsl~ny Tadeuu
11.

iil. BjkoWlkl L.
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