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Wielkie wspaniale arcydzieło kinematograficzne w 6-ciu aktach wszechświatowej włoskiej firmy Cines wedłu~
nieśmiertelnego dzieła
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Henryka Sienkiewicza
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nam ubywać obowiązków i pracy dla
lł~ państwa, lecz ciągle przybywać. Dopóki
~'\
ono nie będzie wykończoną i sprawnie
działającą maszyną. Państwo nasze jest
· Wa1·s~awa--Mar.załhow~ka 1.54.
1
'i dopiero w stanie tworzenia się, organizm
:pxzyjxnuje 'W'Płe.ty na.
jego dopi.ero się rozwija'. a w miarę . teg~
Ą
Q
Ń
Q
QŻ
l{ Ą
Q
przybywa1ą nowe prace i nowe obow1ązk1,
które musimy podjąć, muszą się znaleić
w markach, koronach i rublach, oraz ofiary na
ręce, które nowe prace podejmą. Gdybyśmy sobie to należycie uświadomili, stałoSprzrzedaż asygnat w walucie rosyjskiej (rublach) odbywa się W}'.'łącznie by się jasnem, że nie mamy czasu na wzaza ruble carskie, posiadające stempel obowiązujący w dniu 31 grudnia 1916 jemne klótnie i walki, żę dla każd. kto
roku, a to ze banknoty 500, 1OO i 25 rublowe bez ograniczenia, za ban- chce pracować, jest dz 1ś w Polsce pracy w
knoty niższe tylko do wysokości 5°/, łącznej sumy sprzed~in.ej; pon~d 5°/o bród, że werbować trzeba coraz to nowych
banknoty te mogą być przyjmowane, tylko o ile rozchodzi się o mezbęd- pracowników, a nie odpychać ich, gdyt
państwo nasze buduje !'-i" dopiero i katdy
ne wyrównania.
<llień nowe stawia przed nami prace.
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Marszałek
stępnie

Trąmpczyński

wygłosił

na-

przemówienie.

i sekret.
dokonano przez aklamacj~
wyborów 5-ciu wice marszałków. Wybrani
zostali: Jędrzej Mor ac z ew ski (P. P. S.);
Jakób Boj ko (Piastowice); Stan. Os i ecki
(P. S.L.); Józef Os tar ho wski; Andu:ej
M a j (poseł włoścjańśki, dawniej aktywista
i członek Zjednoczenia Ludowego, obecnie
czł. Klubu narodowo-ludowego).
Sekretarzami wybrani zostali przez aklamację: Pużak, Dębski, Harasz, Putek,
Sołtyk.
Szymczak, Waszkiewicz, Bryl,
Dziewiątego sekretarza, wobec zrzeczenia
się mandatu przez jedno ze stronnictw
'
nie wybrano.

Wybór

wicemarszałków

Następnie

Komisje
Następnie Sejm uchwalił utworzyć 5
komisję dla spraw zagranicznych,
komisję wojskową, komisję rolną, komisję
ochrony pracy i kumisj" kvn:.tyfocyJną:
OLsadzenie tych kornisj i odbędzie się według klucza p~rtyjnego w łonie stronnictw.
Następnie sekretarz tymczasowy pos. Niedziałkowski odczytuje nagłe wnioski, które wpłynęły do laski marszałka.

komisji:

Nowe ·prace i obowiązki

-

·~
Poseł

EJM

Trąmpczyński marszałkiem

Sejmu
Jesteśmy jak rolnik z nadejściem wiosny. Katdy dzień roztwieraccoraz to nowe
pola pracy, wyłanLa coraz to nowe obowiąz'ki, które muszci być spełnione, jeteli
rola nie ma porosnąć chwastami, jeżeli
państwo polskie ma stać si" rzeczywistością.
• dniem ka:tdym przybywa nam pracy,
dzień kaidy wymaga coraz więcej rąk do
pracy, ntk tak wiele, że ni~dy ich nie bitcizie za wiele.
Budujemy wlasne państwo w bardi.:o
trudoych warunkach, które dostatecznie
charakteryzuje fakt, iż toczyć musimy wojnę na kilku frontach, wcale do wojny nie
przygotowani. Budują państwo nie tylko
rząd i władze naczelne, budować je musimy wszyscy i każdy z osobna.
My, pokolenie współczesne, urodzone i
wychowanie z niewoli i w walce o byt
narodowy z obcemi, wrogiemi nam pań~
stwami, mało wiedzieliśmy o tern, czem
istotnie jest państwo. Było ono dla nas
ideą, pojęciem abstrakcyjnem, marzeniem
patrjotycznem i !żądaniem politycznem1
które widniało jedynie w naszych programach, podniecało i rozrzewniało wypisane
na naszych sr;tandarach. Na ołtarzu tego
abstrakcyjnego i utęsknionego państwa w
chwilach uroczystych, w podniosłych, nabrzmiałych uczuciem patrjotycznem mowach składaliśmy zwykle ofiarnie nasze
mienie i życie, byle jeno to państwo polskie istniało.
Dożyliśmy nareszcie chwili, że to o czem
długo marzyliśmy, staje się cialem w naBzych oczach. Własnemi oczyma patrzymy
na narodziny własnego państwo - nie,
nie narodziny lecz na tworzenie państwa.
Bo oto teraz dopiero przekonywujemy się,
łe niepodległość państwowa, będąca naj~więtszP.rn dobrem każdego narodu, nie
rochi się, .uie przychodzi jako liumny dar

bogów, lecz tworzy się, musi być zdobyta,
państwo musi być wybudowane przez obywateli, przez naród cały, w krwawym pocie i trudzie ofiarnym. Teraz dopiero pnekońywujemy się, zetknąwszy się twarz w
twarz; z rzeczywistością, że państwo, ~będąc
klejnotem bezcennym, nie prawa tylko
daje, ale także nakłada obowiązki ciężkie
i wymaga ofiar. I teraz dopiero zaczy1:1amy
pojmować prawdziwą istotę państwa: jest
ono nie tylko syntezą najwyiszych pragnień i dążeń narodu, ale jest ono zarazem
syntez;i jego pracy i ofiary obywatelskiej,
jest ostateczną sumą pracy i ofiarności
każdego z nas.
Państwa nie stworzą nam obcy,-mogą
nam tylko bardzo skutecznie pomóc-nie
stworzy go nawet nasz rząd własny i
Sejm, jako przedstawiciel woli narodowej.
Państwo tworzyć musimy wszyscy, każdy
z nas, wielki czy mały, światły czy prostaczek, bogaty czy ubogi, mu•i rozumieć,
że jest jego obowi<!,zkiem przyjąć na siebie odpowiednią część zobowiązań, podjąć
większy lub mmejszy ciężar ofiary i zło
żyć ją na fundamentach wspólnego domu,
który się nazyv1a państwem. Takim będzie
ten dom, jakim go sami zbudujemy. Naród bowiem takie ma państwo, na jakie
zasługuje. Im mniej sobkostwa i egoizmu,
im więcej poczucia prawa i obowiązku,
im więcej pracy i ofiarności dla publicznego dobra, słowem im więcej instynktu
społecznego, tj. tego, co zwolennicy prawa
natury nrzywali apetitus societatis, - tern
lepsze i silniejsze będzie nasze państwo,
tern świetniej będzie ono r1,,„kwitać. Z
tych powodów każdy obywatel może dziś
francuskim i
powiedzieć za f..udwikiem
państwo to ja, państwo, to my wszyscy
synowie jednego na1 odu.
To też nie łudamy si~ aie b•cd1ie

I

!

Na drugiem posiedzeniu Sejmu, które
chwilami miało burzliwy przebieg, po uSekwestr majątku Habsburgów
cb »>:aleniu regulaminu obrad przystąpiono
w Galicji
do wyboru marszałka. Było dwóch kandyPoseł Dr. P u t e k (rad. ludowiec datów: lud0wiec Witos i Trąmpczyński
grupa Stapińskiego) wraz z towarzyszami
(nd.) z Poznania.
Pierwszy rezultat wyborów był nastę- złożył do laski marszałkowskiej wniosek o
puJący: gbsowało 304 posłów, unieważnia- objęcie sekwestrem majątku Habsburgów,
no głosów 7 (6 kartek białych, 1 z napi·· położonego na ziemiach polskich.
Jednocześnie taż sama grupa posłów
sem niewłaściwym), wainych zatem głosów
byfo 297. Absolutna większość wynosiła złożyła prezydentowi ministrów następują149 głosów. Poseł Witos otrzymał 144 cą interpelację: .
. •Dlac~e~o komisja likwidacyjna, wzglę~
głosy, posel Trąmpczyński 128, poseł
Ostachowski (Zjednoczenie ludowe - ks. , ~nie kom1sia rządząca d1a Galicji nie wyiwn_ała .dotychczas uchwały rządu, zarząBlizińskiego) 25.
Przy pierwszym głosowaniu żaden kan- dzaJąceJ sekwestr dóbr Stefana z Żywca<.
Dobra. Stefana Habsburga z Żywca
dydat nie otrzymał kwalifikowanej większości. Marszałek ogłosił przerwę, w czasie wynoszą 80,000 morgów lasu i 1000 r.iorktórej rozpoczęła się na sali żywa agitacja. gów ziemi ornej.
Arcyksiążc S,efan, korzystaj ąc z uprzejmoLudowcy uwijali si~ bardzo gorliwie, aby
za.pewnić wybór posła Witosa. Zwłaszcza ści komisji rządzącej, sprzedaje na prawo
lewo folwarki, kamienice, trzeb lasy.
ludowcy z pod znaku ks. Okonia i StaKlub pracy konstytucyjnej
pińskiego zwracali się namiętnie przeciw
agitacji posłów narodowo-demokratycznych.
W kancelarji Sejmu zameldowal swe
•Nie potrzeba nam hrabiowskiej agitacji<
wołał posel Dąbal w ::.tronę hr. Skarbka. powstanie nowy klub sejmowy p. t. >Klub
Po przerwie zarządzono wybory ściślej pracy konstytucyjnej<. W skład tego
sze, które dały rezultat następujący: Od- klubu weszli różnego gatunku konserwadano głosów 305, unieważniony 1 głos, tyści galicyjscy, oraz b. aktywiści. Prezesem klubu został Federowicz, zastępcami
większość absolutna wynosi 153 głosy.
Poseł Trąmpczyński otrzymał hr. Baworowski i Chaniewski. Członkami
klubu: Stesłowicz, Halban, Galik, Osugłosów 155, Witos 149.
Powstaje burza okrzyków, pod adresem chowski, Jabłoński, Abrahamowicz, Staroprawicy, a głównie grupy ludowej ks. Bli- wiejski i Steinhaus.
Każdy członek klubu ma prawo zachozińskiego. Połowa posłów na lewicy i w
wać swą indywidualność polityczną.
centrum wstaje.
Ksiądz Ok oń woła: >-Mimo to chcePosłowie żydowscy w Sejmie
my mieć marszałkiem chi .., a i od tego
Liczba posłów żydowskich wzrosła
nie odstąpimy<.
Powstaje wrzawa niedoopisania. Rozle- wskutek przybycia żydów z Galicji do 14
o5Qb.
g:iją się okrzyki w centrum:
•Hańba wam, dajecie się wodzić księ
Wnioski pÓsłów socjaJistycznych
pod
padają okrzyki
żom i panom !< adresem Zjedn. Ludowego.
Związek polskich poslów socjalistycz•Chłopa zdradziliście<.
nych przygotował caly szereg wniosków,
Wśr01 wrzawy marszałek pyta: -•Czy które złoży na najbliższem posiedzeniu
poseł Trąmpczyński przyjmuje mandat.<
Sejmu. Pierwsze bowiem posiedzenie na
Okrzyki: •Niech nie przyjmie<.
podstawie porozumienia się stronnictw w
•Przyjmuj~<
Poseł Trąmpczy iski Konwencie seniorów, poświr;cone było wyWrzawa powoli ucicha.
łlłcanie sprawie ukonstytuowania się Sej-
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Komunikat polski

Wybory do Rady miejskiej

sprawie my 6 miljardów 770 miljonów dolarów w
sprawie roku podatkowym, kończącym się w czer9 list kandydatów,
Warszawa, 14 lutego.
uruchp- wcu 1920. Projekt ten będzie dziś przyjęty
przez
senat.
w spraLitwa i Białoruś. Pei traktacje w
W piątek upłynął termin składania
Z Ukr. Rady Narodowej. >Hołos sprawie przepuszczenia wojsk polskich na w Komisji wyborczej list kandydatów na
z nad Buga< donosi, że skład ukraińskiej Litwę i Białoruś,~prowadzone od dłuższego radnych. Jak się dowiadujemy, 7.łożono
Rady narodowej jest obecnie następujący: czasu pomiędzy przedstawicielarr.i rządu 9 list, mianowicie 5 żydow~kich i 4 polprzewodniczący Dr. Petruszewicz, człon polskiego kapitanem Gąsiorowskim
i sze- skiej. Listy polskie złożyły. następujące
kowie pzezydjum Semen Wityk, Łahodyń fem sekcji ministerstw\ spraw zagranicz- grupy: Narodowy Związek Robotniczy, KoMyliłby si~ wielce, ktoby sądził, że .ski, Staruch i Popowicz. W Radzie zasiada
nych dr. Kolankowskim, a dowództwem mitet Demokracji Polskiej, Komitet rolniwielki przewrót w stosunkach: wypędzenie jeden ·Polak (?!) Ernest Breiter. Zydzi od- 10 armji niemieckiej doprowadziły po
wiel- ków podmiejskich i Polska Partja SocjaNiemców, odbił się w.yraźnie na zewnę- mówili wysłania swego delegata do Ra- kich trudnościach do porozumienia
się listyczna.
trznym wyglądzie wielkopolskiej stolicy. dy ukraińskiej.
.
w sprawie transportu wojsk polskich przez
Jak widzimy, Narodowa Demokracja
Byn.;jmniej-ulice i place, których nazwy
Ukraińska Rada narodowa urzęduje w
Białystok. Dnia 13 lutego oddziały pol- nie zgłosiła własnej listy kandydatów. Przyi nadal oznaczają wyłącznie niemieckie na- Stanisławowie, w hotelu >Austria<.
skie wkroczyły do Wołkowyska, gdzie ob- czyny tego nie są jeszcze dostatecznie
pisy, rozliczne gmachy rządowe, z których
Interwencja ententy w Pradze. jęły opuszczony przez niemców odcinek
znane.
nie usunięto dot'ld niemieckich szyldów i Przedstawiciele państw ententy, wchodzą frontu przeciw bolszewikom.
Dziś ma się odbyć posiedzenie komisji
godel, Bismarcki i Fryderyki, rozpierające cy w sklad misji pp. Fordham, Coolidg_e,
Wołyń. Grupa gen. Smii!łego. Drobne wyborczej celem sprawdzenia zgłoszonych
się butnie na kamiennych cokółach pom- Dubois wyjechali do Pragi, gdzie maJą
utarczki naszych patroli z bandami ukra- list zgodnie z regul 'lminem, poczem w poników-cały ten lakier, którym zaborca interweniować w sprawie polsko-czeskiej.
ińskimi.
niedziałek lub we wtorek zostan'l oficjalnie
zmienił właściwy charakter miasta-wszy~
Finlandja przeciwko bolszewiGalicja wschodnia. Grupa gen. ogłoszone.
stko to nie uległo dotąd zmianie, nie kom. Ze Sztokholmu donoszą, że Rada Romera Sytuacja bez zmiany.
*
tknęła dotąd tego ręka polskiej władzy. Państwa Finlandzkiego oficjalnie przyznała
G r u pa g e n. R o z w a d o w s k i e g o.
Nawet barw narodowych, sztandarów, wi- generałowi Judeniczowi, dawnemu główne Artylerja ukraińska ostrzeliwała Skniłów,
Jak nam komunikują, P. P. S. umiedzi się niewiele. Na zamku wisi chorągiew mu wodzowi wojsk rosyjskich na Kau- Kulparków
ściła na swej li'cie nast1$pUjlłcych kandyi Pasie'<i miejskie. Nasze badatów:
Czerwonego Krzyża, Czerwony Krzyż i na kazie, prawo organizowania na terytorjum terję wzięły pod og i eń okopującego
się
Czerwiński Kazimierz ~lusarz, M. Bą
gmachu Akademji. Tu i ówdzie tylko na finlandzkim oddziałów rosyjskich do wal- nieprzyjaciela koło Lasek murowanych.
kowski nauczyciel, Marja Rudnicka, nauprywatnych domach ślady dekoracji na ki z bolsze :;ikami. Generał Judenicz ma Silny wywiad na LJbień Mały został
odczycielka, Niemeczek hutnik, Jan Wallas
przyjazd Paderewskiego, tu i ówdzie w nadzieję wkróf.ce stworzyć korpus ekspe- party. Baterje nieprzyjacielskie
ostrzeliprof. gim., Józef Ostrowski nauczyciel,
witrynie sklepu olejodruk z portretem Ko- dycyjny przeciwko Petrogradowi. Obejmie wały Sądową Wisznię i Czerlany,
wyrzą
ściuszki, częściej portret Wilsona, orędo- on dowództ • o nad wszystkimi wojskami,
Słowik Paweł technik, Nowakowski Sewedzając szkody i straty wśród ludności cywnika sprawy zjednoczenia. Tylko na ra- mogącymi działać na północno - zachodzie.
wilnej. Nasz:i eskadra lotnicza obrzucila ryn sł. praw., Lis Jan, Petrol Marjan, zecer,
tuszu lśni Piastowski Orzeł, symbol przeW republice estońskiej. Według bombami objekty wojskowe w Sokzy, Szwajkowski Władysław masarz, Dratwa
Bolesław sekr. R. Z. Z.
trwania, godło polskiego ludu, który, jak telegramu z Libawy wojska fino-estońskie Felsztynie
i Rusakowie.
on, przetrwał najeźdźcę i jest tu, jak był uwo niły cale terytorjum republiki estoń
Śląsk Cieszyński. Do Cieszyna przY.dobrem, starem prawem.
skiej od bols_ewików, zdobyły kolej że była komisja koalicyjna.
książki
żołnierzy
Na kolejach, pocztach i urzę- lazną Walk i zajmują Worre (?)i Peczorę.
W zastępstwie szefa sztabu i~n.
dach wciąż jeszcze rozleg-a si«; it:Nowy r.z:ąd w Niemczech. Na poWśród wielu braków, jakie młody, a
Ha/Itr, pułkownik.
.zyk niemiecki-zatrzymano wszystkich siedzeniu r.gromadzenia narodowego w Wejw tak znacznej mierze z inteligentów skła
dotychczasowych urzędników, dodając im marze ogłoszono następującą listę rządu
dający siec żołnierz polski odczuwa, jedpolską kontrolę. Tylko policja polska. niemieckiegó: Premjer Scheidemaun zastc:nym z ważniejszych jest brak dobrej i poRuchowi ulicznemu dodają barwy liczne pca jego i minister skarbu Scbiffer, sprażytecznej ksi<tżki, która byłaby bądź rozmundury iołnierzy. Mundury niemieckie, wy zagraniczne Brockdorff-Rantzau, sprarywką po cięzk:ej pracy żołnierskiej, bądź
ale nieprzywykle do tego oko ze zdziwie- wy wewnętrzne Preuss, gospodarstwo WiNa ten temat odbył się w piątek wie- środkiem kontynuowania przerwanej dla
niem odkrywa na czapkach polskie on:elki, ssel, praca Bauer, żywność Robert Schmidt czarem wiec publiczny w sali Rzemieślni służby ojczy~nie nauki.
na kołnierzach bjalo-amarantowe wstątecz- sprawiedliwość Landsberg, obrońca Noske ków w Piotrkowie, przy bardzo licznym
Pragnąc !.tworzyć bibljoteczkę dla przeki. Żołnierz nie czekał, aż będzie gotową kolonje Bill, poczta Gisbert, demobilizacja 1 udziale publiczności ze wszystkich warstw. bywających w miejscowych koszarach i
nowa wojskowa czapka (czemuż nie ma- Koth, ministrowie bez teki: David, ErzberImieniem Komitetu, zwołującego wiec, szpitalu żołnierzy, zwracamy się do niezaciejówka, która zdobyła już prawo obywa- ger i Guthein.
zagaił obrady prof. Jan Wallas, którego wodz'lcej nigdy otiarności spoler znej z gotelstwa w całej Polsce, lecz brzydka ragaZaburzenia we Wrocławiu. We też obrano przewodniczącym, poczem prze- rącą prośb<\ o zaofiarowanie książek, z któ
tywka z daszkiem >beselerka<, która rói- Wrocławiu odbylf się zebrania bezrobo- mawiali posłowie śląscy: Dora Kłus z y ń rych możnaby taką bibljoteczkę skomplenić będzie wojsko wielkopolskie od bra~i t11ych i demonstracje, połączo ne ze zd c- ska i Tadeusz R e g e r,
tować. Chodzi o istotne wartościowe ksiąi
z innych dzielnic?) Żołnierz sam spontani- molowaniem jednego sklepu. Przyszło do
Referenci na podstawie cyfr udowod- ki-zarówno popł!larne ·- od elementarzy
.,___ __czl!i!' ~kraj swój oswo~odził i sam u.sunął . strzelaniny, poczem demonstranci rozpro· I ni!i bezpod~ta~ność r~s~cze~ ~zes~ich do począwszy- jak i naukowe z wszystkich
dotychczasową odznakę zaborcy, za:stępu- szyli się.
tl:!) prai.tarej p1astowskie1 dz1eln1cy 1 omó- dziedzin wiedzy; o utwory poezji polskiej
jąc ją, czem ~ógł-orz~ł~iem i wstą~ec~Kolonje niemieckie dla Belgji. wili wyczerpująco pracę sp?łec~eństwa pol- i belletrystyki. Organizując w najblitszych ką. Zresztą ~hca. w dz1en powszedni n~e Iskrowa z Brukseli. Komitet Narodowy 0 _ skiego na Sląsku, zgodną i soltdaroą, bez dniach >kwestę książkow'l<, ufamy, że w
odsnacza .su; mczem szc~egól~em. N1~ głosił że Belgja, zachowa sobie zarząd ~zględu na_ ~la~y społe~zne . . N~ Sląs~ każdym polskim domu zastaniemy choć
znać e~t~Jazmu,. czy podm~cen1a, racz~J dawnych terytorjiów niemieckich w zacho- niema ro:~b1c1a. Robotmk-soc.1ahsta.. sta1e po kilka f>dłożonych książek, które zebratroskę l mepokój: mezabezp1eczone gr~rn- dniej Afryce, ostatnio zajętych i rządzo- ~ami~ pn,y ram~eniu _z przedsta~ic1elem ne i rozsegregowane, oddane zostaną do
ce, obawa odw~tu, .wal~a.o chleb co~zi~n- nych przez nią. Wzamia".l dostaną Niemcy mneJ grupy pohtyczn~J w ?brome. praw użytku żołnierzy, nmożli wiając im uzupel, •1. Lecz ot.o .medz1ela! 1_, J~k~y za ~ot'.'01~- korzyści ekonomiczne w tych krajach, wol- narodowych. S~ą~k Ciesiyń~kt pragnte na- nienie wyksztalcenia i umilając niejedn11
.... .:m różdzk1 czarod~1e1skiei, zm1emł się ny dostęp do Oceanu Indyjskiego i regu- leżeć do Polski i ~wraca s~ę z proś~ą. do ciężką chwilę choroby, zatrudniając poiyobraz. Wyszedł na ulicę szary tłum, z":a- lację Kongo do Oceanu AtlantyckiePo.
rodaków o poparcie, aby me pozwohh na tecznie i godziwie chwilę wypoczynku.
lila do miasta wieś. Rozradowane, śmie•
grabież tej dzielnicy przez czechów.
Zar11qd Kola Li~; Ko/Jut
jące się twarze, ożywione, gwarne rozmoW końcu prof. W allas odczytał nastęwy. Gdzieś muzyka gra narodowe melodje,
pującą rezolucję, którą przez aklamację u
stare, dziwnie świeżo brzmiące w tern
chwalono:
mieście, pdzieś zrywa się pieśń, nucona
Galicji wschodr.iej dochodzą ciągle
Zebrani na wiecu w Piotrkowie dnia
Lutego. Niedziela
przez uszeregowaną delegację, czy depu- skargi od ludności pplskiej, cierpiącej cięż- 14 bm. protestują przeciw zbrodnie. emu
Juljanny p.
tację. Poznań zerwał maskę, jest polski, ko pod rządami ukraińców. Ostatnio na- najazdowi Czechów na prastarą ziemię
Wschód słoika o i· 7 m. ~. Zachód Słodcs
nasz.
dcszły do Krakowa dwa pisma od włoś- polską, najstarszą dzielnicę Polski. Sląsk o i· 5 m. 09. W1chód k11i~tyca o g. ' m. 16 r.
Takie jest tlo. Nie zrzucił Poznań je- cjan polskich. Jedno z nich opiewa:
Cieszy~ski, zamieszkały od początku cywi- . Zachód ksi~iyca o i· 6 m. 65
dnym zamachem narzuconej mu szaty, enOd chwili inwazji ukraińskiej cierpie- lizacji przez ludność rdzennie polską, któtuzjazmem chwili nie obalił mozolnej ro- nia nasze nie mają końca i granic. Chaty ra nigdy swej przynależności do narodu
- Za uchylenie się od poboru.
boty dotychczasowego swego ciemięzcy. nam palą, bydło zabiereją, m i e s z k a ń- polskiego nie wyparła się, ani mimo kilku- W myśl dekretu Naczelnika Państwa z do.
Ale z pod przykrywy, którą trzeźwy rozum ców m 0 r duj ą lub internują, n ie wiekowych usiłowań germanizacyjnyczechi- 4 lutego r. b. winny uchylenia się od
kierowników chwilowo woli zatrzymać, 0 s z c z ę d z aj ą c n a w e t d z i e c i i zacyjnych, nie wynarodowiła się, nie mo- służby wojskowej, do której zost_a nie pocboć ta straciła swój ciężar, gdy z niej k 0 b i e t. Żyjemy z dnia na dzień, przy- że paść ofiarą imperjalistycznych zapędów wołany obwies~czonym publicznie zarz:r
strącono krzyżacki but, coraz częściej i gotowani na śmierć, brak nam nawet czę- czeskich, ani dyplomatycznych szacherek. dzeniem odpowiedniej władzy, ulegnie kabujniej wydobywa się kwiat polskości, sto księży polskich, bo wielu z nich, interNie masz Sląska bez Polski, ani Pol- rze więzienia od jednego roku. Do naprzygnieciony, lecz, nie złamany stuleciem nowanych w barakach, umarło, tym zaś, ski bez Sl'łska. Nie chcerr.y cudzego, ale kładania w drodze administracyjnej kar
.ucisku. W wyzwolonym mieście włada których pozostawiono we wsi, nie wolno swego bronić będziemy do ostatniej kro- za powyższe pn:estępstwo upoważniony je&t
trzeźwy rozum, który nakazuje daleko idą- z domu się wydalać.
pli krwi.
Minister Śpraw WewnętrznyG:h, przyczem
cą 6Strożność, ale raz wraz dobija się
Krwawemi lzami płaczemy, gdy widziWzywamy Rząd i Sejm Polski Zjedno- zastosowanie kary nie uwalnia skazanego
swych praw patrjotyczne uczucie mas, prze- my, jak 0 k r ut 0 i e R u s i n i 0 b c h 0 _ czonej, by wszelkimi sposobami wyparł na- od przymusowego zaliczenia dv szeregów,
kreślając odruchowym porywem najroz- d z ą s i ę z j e ń c a m i p 0 l 5 k i m i. jazd czeski z siemi śląskiej.
o ile okaże się do służby wojskowej
tropniejsze rachuby.
Pędzą ich, a wielu mi~dzy nimi pokaleczoWiec uchwalił nadto wysłać na ręce zdatnym.
- Duchowieństwo a pożyczka
nych, obdartych i głodnych, bijąc kolbami Naczelnika Państwa i premj era Paderc.:wi znęcając się bez miłosierdzia. W ostatnitn skiego depesze, protestujące przeciw na- państwowa. Ministerstwo skarbu zwrótransporcie trzech jeńców polskich umarło jazdowi czechów na Sląsk Cieszyński i ciło się do Pasterza Dyecezji Kujawskoz wycieńczenia i pobicia tuż przed Tamo- domagające się bezwględnej obrony tej Kaliskiej J. E. ks. biskupa Zdzitowieckiego
Prace konferencji pokojowej. Mię· polem. Są ludzie, którzy widzieli, jak najstarszej dzielnicy polskiej. Na ręce zaś z odezwą, w której wyraża potrzebę wspóldzynarodowa komisja pracy zebrała się Ukraińcy pasy darli i 0 czy Delegacji śląskiej w Warszawie uchwalo- dzisłania w masowym zakupie Polskiej Popod przewodnictwem Gompersa. Badano w y k ł u w a 1 i p 0 l a p a n y m c h ł 0 p- no wysłać serdeczne braterskie pozdrowie- życzki Państwowej i w gromadzeniu ofiar
·
projekt konwencji przedstawionej przez de- c 0 m, których podejrzywali, że są na uslu- nia i >Cześć< dla bohaterskiej ludności na Skarb Narodowy.
Duchowieństwo Rzymsko-Katolickie legata angielskiego. -Komisja zadecydo- gach wojska polskiego. Przez ~zas k~lku- polskiej na Sląsku.
najrozmaitsze
Po wiecu w lokalu Ligi zebranej inte- czytamy w tej odezwie -dzięki ogromnewała, że ogólna konferencja dla ustawo- letniej wojny, mieliśmy tu
wojska
rosyjskie,
ale
bawet
najdziksi
koligencji
wyjaśniał poseł Reger na mapach mu wpływowi i powadze, jaką w kraju
dawstwa pracy będzie się składała dla
każdej narodowości z przedstawicieli rzą zacy są w porównaniu z Ukraińcami do- statystykę ludności polskiej i dawał rół.ne naszym posiada, będzie mogło niewątpli
du, pracodawców i organizacji robotni- brymi ludźmi, bo nikogo nie torturowali, wyjaśnienia. ~ogawędka skończyła się o wie w sprawie tej odegrać pierwszorzędną
rolę.
godz. 10 i pół.
czych. Następnie uregulowała komisja a z jeńcami obchodzili się po ludzku.
W tym celu zwraca się do ks. biskupa
Piszemy i odwołujemy się do was, brakwestje uprawnień, jakie posiadać będą
· · - - - -- ---·-· · z gorącą prośbą o wydani~ księfom prona konierencji zawezwani do uczestmcze- cia polacy, abyście wiedzieli, co my tu - - - - ·····- -·
cierpimy i abyście nas za żadną cenę nie
- Misja koalicyjna, jak donoszą z Warsza- boszczom polecenia, aby z ambon wygła
nia w niej rzeczoznawcy.
Podatek wojenny w Ameryce. opui;zczali przy umowach i abyście nie po- wy, odbyła posiedzenie plenarne, na kt6rem gen. szali stale słowa zachęty w kierunku naTelegram iskrowy z Waszyngtonll' donosi: zwalili, by całe wsie i okolice z polską Barthelemy referował sprawę Galicji wschodniej i bywania Polskiej Pożyczki Państwowej.
Równocześnie przesłano odpowiedni•
Izba deputowanych uchwaliła 310 gło ludnością we wschodniej Galicji poszły na Lwowa, dzieląc się swemi wraieniami, przetyci:lsami przedw 11 głosom projekt podatku pewne zatraceme pod panowanie tyranów , mi i doewiadczcniami wyniesionemi w _cill~u trzy· ilość któtkiej notatki, zawierajl!cej zasadnicze dane co do samej pofyczlci. Ne•
tygodniowel?o pobytu w obltionena aiuc10 .
wojanne20 eraz podnieść podatki do su- ukraińskich.
mu. Z wniosków wymienimy: w
zniesienia stanu wyjątkowego, w
amnestji politycznej, w sprawie
mienia fabryk oraz bezrobotnych,
wie szkolnej.
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TEATR POLSKI HENRYKA CZARNECKIEGO
niedzielę dnia 16 lutego
DWA PRZEDSTAWIENIA
o godz. 7 m. 45 wiecz.-ceny
po p.-ceny zniżone
Tylko dla dorosłych

W

o godz. 3 i

pół

Gołe

Panny

MONNA VANNA

(Bez posagu)
operetka w 4 aktaeh C. Danielewskiego, dostępna dla wszystkich.

arcywesoła

operetka w 3 aktach M. Walentinowa.

Tańce-Ewolucje

tatka ta mote być pożyteczna dla księżyproboszczów.
- Czesi na Łemkowszczyźnie?!
Z Dukli Jonoszą do >Czasu<: Mimo wszelkich układów i nakazów koalicji. Czesi
uie zaprzestali kroków nieprzyjacielskich
przeci w Polakom. Dnia 12 bm. trzy bataljony czeskie weszły na terytorjum polskie około wsi Grab i po
suwają się w kierunku Dukli, z zamiarem zaj~cia 45 _kilom~trowego p~sa "!'
stronę Gorl~c. ~ednocze~nie w B~rdyjow1e
gromad:> się hc:me Wojska czeskie w kompletnem wyekwipowaniu bojowem z artylerją, karabinami ~aszynowemi i trenami.
.
Przychodą tam coraz nowe pocieµ!~·
Chytrzy niemcy.. ~n11ster1um
spraw zewnętrznych komumkuie: Zostało
st~ierdzone, że na froncie niem e_ck~m
Niemcy pragną przełamać front polski mm
zostanie zawarty rozejm. W tym celu czyni'ł oni wszelkie wysiłki i używają gazów
trujących, które ioą specjalnie niebezpiecane wobec braku dostatecznej ilości masek ochronnych;

z

I biedniejszych odbędzie

m l a st a

- Nabożeństwa dla załogi p~otrkowskiej. Od dnia dzisiejs 7 ego zwykle
naboże1\5twa niedzielne i świąteczne dla
zalogi piotrkowslc!ej odprawiać się będą
o godz. ,.. M do dziewiątej w kościele poberoadyńskim. W czasie nabożeństwa żołnierskiego przygrywać będzie muzyka pułkowa. Dla f.ołnierzy chorych, przebywających 11' szpitalu załogi przy ul. Sienkiewicza, jakoteż dla służby szpitalnej niedzielne i świąteczne nabożeństwa odprawiane bęclą o godz. pół do ósmej.
_ Koncert orkiestry WOJ'skoweJ·
~6 pułku piechoty odbędzie się dzisiaj w
niedziel~ w ogrodzie Be1Dardyńskim. Po----rcz11tek o godzinie 12 w 'południe.
Od (i!Odziny 4 popołudniu przygrywać
bęcizie orkiestra wojskowa na ślizgawce
w parku ks. Poniatowskiego.
- Macierz Polska dla dzieci.
1 Koło P. M. S. postanowiło urządzić szereg pouczających pogadanek dla dzieci,
produkcjami koncertourozmaiconych
wemi. Pogadanki te odbywać się będą
w niedzielę, aby pogadanki te uprzystępnić także dzieciom rodi:iców najbiedniejszych, które w inne dni nie mogą z nich

korzystać.

Pierwsza taka pogadanka odbędzie się
dz i ś w niedzielę w południe o godz. 12
i pół w sali Rzemieślników z następującym programem: 1) Pogadanka 0 Arneryce (z przezroczami), 2) gra na skrzypcach z akompanjamentem tortepjanu, 3)
Baj.ka KoaopnickieJ· pt. >Na 3·agodyc.
„„.:i tk1·e m1·ej·sca na parterze oddane
Ws"J
będ'ł be z pl at n ie młGdzieży szk~ł miejskich, miejsca zaś na galerji w liczbie
130 miejsc będą p?atne celem pokrycia
1 k
· ·
. C
or.
ena miejsca
kosztów pogad an k I.
Bilety do nabycia przed pogadanką w ka'
sic teatru.
Rodzice dziatwy szkolnej skorzysta,ą
niewątpliwie ze sposobności i pięknej ii:i:·
cjatywy I Kola P. M. S., aby jej dać kulturalną i pouczającą rozrywkę, której dzieci
zawsze aą spragnione. Powinny skorzystać z tej rozrywki zwłaszcza dzieci biednych rodziców. którzy nie powinni krępawać brakiem odpowiedniego stroju dla
dzieci.
- Poświc;cenie ochronki im. Piłsudskiego odbyło siit wczoraj wieczorem
w lokalu przy ul. Kaliskiej 16. Ąktu poświęcenia ochronki dokonał ks. kanonik
Jasiński, który następnie przemówił serdecznie do zebranej dziatwy i apelował do
Zarządu tej instytucji, aby ją prowadził w
duchu religijnym i narodowym na pozytek Ojczyźnie. Obecny był ta\de komisarz
Na czele Zarząrządowy p. Malanowski.
du ochronki stoją pp. Malanowska i Rudnicka.
Posiedzenie inauguracyjne Sejmiku powiatowego, zwołanego na podstawie dekretu (każda Rada gminna wysyła
na Sejmik po dwóch przedstawicieli) odbędzie się we czwartek dnia 20 bm. o
iodz. 10 rano.
- W sprawie pomocy dla naj-

=-

zwykłe

Tańce-Ewolucje

się dziś popo-1
Demo.kracji Chrześcijańskiej (Dommikany), zwolana przez ks. dziekana Jasińskiego, który
.
w tym celu pragnie wskrzesić w Piotrkowie działalność dobroczynną św. Win- 1
I
centego a Paulo.
przy :S::OTEL-c:T LJ:TE '""VVSX:ll>.a:
sprawie założenia Pa'-onatu Poborowego t. j. instytucji obynzif/j i (}ODZ:EB!WNl.B
watelskiei, któraby pośpieszyła z pomGcit j
wła'1zom 'wojskowym przy przeprow~dze- I
niu zamierzonego pob?ru, odbyło ~1ę w I
Komendzie Uzupelnien w sobotę w1eczorem zebranie grona osób z pośród miej.
nowo zaangaźowanych sił artystycznych, występy znanej subretki
scowego obywatelstwa, celem omówienia
polskiej p. Michalskiej
organizacji. Po wyjaśnieniach pułk. Kamobypomoc
c~em
na
prata i por. Hudeca,
Z poważaniem J. KORUSIEWICZ.
watelska przy poborze miałaby polegać,
wyłoniła się dłuższa i c!ekaw~ dyskusja
- Sprawozdanie. Towarzystwo Doraźnej
na temat akcji pomocniczej- Pomeważ 1ed- skich składa podzi~kO\vanie p. Milewskiej za złonak z niewiadomych przyczyn przybyła na żonc 100 kor. do rozporządienia Ligi i p Szus- Pomocy dla niezamożnych uczennic gimnazjum p.
zebranie niestety, mała stosunkowo liczba trowej za ofiarowaną bieliz..~ dla ioh1ierzy i 50 kor. H. Trzcińskiej prosi nas o powiadomienie, że
>Czarna kawa<, urządzona dn. 9 bm. w lokalu
osób z ~ośród zaprosz"nych, przeto zebra- na ten cel.
Litewskiego, ·dała dochodu brutto 3259
Hotelu
pocztowych.
marek
obcych
Wycofanie
_
koukretnych
nie nie powzięło żadnych
uchwał; pułk. Kamprat postanowił ponow- Reskryptem Ministerstwa poczt i telegrałów w koron i 205 rubli; ponieważ wydatki wyniosły
nie zaprosić szersze gro~o osób V: dogod- Warszawie z dnia 11 bm., z dniem 28 lutego br. 1406 koron 50 hal. i 33 ruble 75 lrOp„ czysty
niejszej porze. Należy się spodziewać, że zostają wycofane wszystkie marki pocztowe jakie- więc dochód stanowi suma 1852 kor. 50 hal. i 171
to powtórne zebrani: będzie mogło J?rz~- gokolwiek dawniejszego nakładu włącznie z kart- rub. 25 kop. Zarząd Towarzystwa składa niniejstąpić do pozytywnej prac~, a . godzi si~ kami korespondencyjnemi i zakrytkami. Od 1-go szym serdeczne >Bóg zapłać« gospodyniom i 2oszwrócić uwagę, że s~raw:\ 1est _ptlną, g?yz marca wchodzą w życie tylko marki polskie wy-1 podarzom rautu w osobach: pp. Gołąbowej, Kunpobór w Piotrkowskiem spodziewany Jest dane przez Ministerstwo poczt i telegrafów w cz~ń~kiej: Gurtj~wowej, M~jew_s~iej, Dobrzel~w.
Warszawie. Wymiana marek dawniejszej emisji skie i, Fa1ferowe1, Al. ChącińskieJ, RzuchowskieJ,
.
.
około 10 marca.
- Brak yvęgla. dar stę znowu we na nowe nie jest dozwoloną i marki znajdujące Strużyńskiej i Chelińskiej; PP· Kokular i Podgórznaki mieszkancom Pwtr owa l\ przectez się w rękach partji tracą z końcem dnia 28 lute- ski, za czynny udział w podawaniu do stolito jeszcze luty. W braku węgla rzucvno go swą wartość listy naklejone po 28 lutego mar- 1ców; PP· Zofji Poculance, Marji i Hannie Kryń
się do torfu, lecz i ~orfo trudno dosta~. ki dawnych em'isji będą traktowane jako nieopła- skim, Leokadji Sokołowskiej, Janinie Szafnickiej;
Zofji Fajfrównie, Wandzie Krygierównie, Janinie
Tymczasem opowiadają, że w Dąbrowie cone.
- Stan chorób z:akaźnych w Piotrkowic. Karbowskiej, J. Szelakównie, oraz wykonawcom
leżą na składzie masy węgl.a. . J?lacze~o
programu koncertowego w osobach pp. Vogiel,
k
ik . z d .
k
głównej linJ1 koleJO- z M .
Piotrków, leżący· przy
. ..
.
ag1stratu omun un: go me z wy azem
I'
d k
ł ś ·
·
· ·
·
we), ~ n.iewtelkieJ od;eg 0 ~1 ó~ : opa ~· lekarza miejsk., d-ra. Szokalskiego za ubiegły ~iel~kieJ 1 _PP· K. Browiczowi, Celejowskie~u,
0
czas, od dnia 2 do dnia 9 b. m. 1919 r. zano- F~sze~skiemu i ofiarodawcom PP· WUns~ne
t :urny~
ma cierpieć br_a~ węCg a po_ r
z ~omkowa, pani Emilji Netzel, panu Wilnsche
trndn~ i1rozum.le4.i. . zy wm~y emukżru : 1 towano w tutejszym mieście chorób zakainych:
z ~uJen, pani Aleks. Chęcińskiej, panu Brauliń11 wypadków duru wysypkowego,
dności k?m~n:kacyJne czy . 1.nn~ t:"- e. l
~zy usumęcie ich . 1 ~b zapobiezenie. ur. me płonicy błonicy czerwonki, duru brzusznego skiemu, panu Ftirstenwaldowi, PP· Frenklom, P·
Konopackiej z Piły, p. Gurtjewowej, panu Fel.
1est zależne od m1e3scowdych CZ}'nmk~~? k" i ospy' nie not~wano.
- Z teatru. Dziś, jak zwykle, dwa przed- Tenszertowi, P· Burtenbacho "i, P· h. Bartenbao 5. 1
- z ruchu za wo oweg?.
związek za"'.'odowy kelnerów w Piotrkowie~ stswienia o godz. 3 i pół popołudniu po cenach chowi, P· J. Pajt.hlowi, P· Konarskiemu, p, Banapr~gnąc ~eJŚĆ w ko~takt z po~rewn:ymi zniżonych, dostępna dla wszystkich operetka >Gołe szewsk'.e~u, r. Ochlewskiej, i p. Pańskiemu.
. ~1ęk1 ofiarom w naturze i czynnemu ndziazw1ązkam1, zwraca się do. wszystkich związ- panny< (>Bez posagu<), w której udzi2ł przyjków kelnerów w całej Pol~ce z p~ośbą muje cały zespół teatru na12ego wraz z baletem. łow1 osób, których sercu blizkiemi są, zdrowie i
0 podanie adres~ zarządu związków 1 naWieczorem operetka Walentinowa, >Monna siły dziatwy, oraz poparciu ogółu, niezamoine uz p. L. Rogińską w roli tytułowej. Dalszą czennice gimnazjum P· Trzcińskiej będą mogły
Vanna«
.
.
.
zwiska przew.odmcz~cego.
Adres związku p1otrkowsk1ego 1est. ~ol- obsadę stanowią pp. Kossakowska, Józefowicz, nadal korzystać z bezpłatnych śniadań, odzieży i
ski ~wiązek zawodowy kelnerów w ;1otr- Horski, Szelągowski, Kisielewski i inni; no i podręcz_ników: !edn~cześnie Zarząd Towarzy:1t·
wspaniałe tańce w wykonaniu pp. Faliszewskiej• wa zawiadamia, że pierwsza wygrana (serwis do
kowie, Byk~ws~a 40 >Do.m Lu~owy ·
kawy) padła. n~~r. 61, wobec. c:r.ego wła~ciciel biWszys~kie ptsma polskie pres1my o prze- Popielewskich i Piotrowskiego.
Dyrekcja pertraktuje z autorami znakomitej !etu proszony iest o odebrame wygranej w godi.
drukowame.
- Egzaminy dla ka_n~y~atów politycznej satyry aktualnej >Warszawka i Kra- 5~6. popołudniu w lokaln gimnazjum p. H. Trzciń
felczerskich. W celu ..imożliwiema kan- kusik•, o prawo wystawienia na. scenie naszej tej akieJ.
dydatom nauk felcz:rsk~ch_ oraz b .. felcze- znakomitej revietty na benefis p.Józefowiczowej.
· m. p·1otrk o·
rom woi'skowym os1ąg01ęc1e stopnia fel- Komenda Drużyn ffiCiSkich
czera i uzyskania przez nich praw• zawob wa składa podziękowanie panu mecenasowi Brodowych do te~o :topn!a .przyw1ązanyc , nisławo~i Skoczyńskiemu za ofiarowanie stu kor.
.
G
Ministerstwo Zdrowia Publicznego powo·e tromi·sj·ę Egzami·oacy)ną dla kandyda- na potrzeby Drużyn harcerskich przy imnazium
i.....
Państwowem.
k. h
ó f I
Komendant Druż yn męskich m. Piotrkowa
. . powołana bP .
t wK e c~~rs Eic . .
"om1s1a gzammacy1na
dzie do odbycia swoich czynności j e- KouaAow.rki.
O FI ARY.
dno raz o w o w dniu 4 maja 1919 r.,
przeto kandydaci, któr.zy w oznaczonym J
Na Skarb Narodowy: 44 mk. powstałe z nie
terminie nie stawią się przed nią do eg- 1
~am!nów,. odtr~ca. na zawsze p~a~o i mo- dopłacanych fen_igów przy ~ypłacaniu ~ensji etaznosć ub1egama się o ten stop1en w prz:y- towym pracowmkom wydziału mechamcznego P.
szłości, Osoby zainteresowane zechcą się 1 K. P. wPiotrkowie, Rachmistrz W. Frąckiewicz.
zwracać po bliższe inlormacjc do biura I wygrane w Warcaby 6 kor. p. X.
Na obronę Lwowa: Anto•i Tutek 30 rub„
lekarza powiatow~go w ~iotrko~ie (gmach
b. Komendy powmtowei, pokój Nr. 1) w Marja Budzyńska 3 rub., Eltbieta Hetmanówna ze
godzinach, między 10 a 12 przed połudn. Szczercowa ?O kor.
W Piotrkowskiem T-wie Wzajemnego KredyLekarz powiatowy dr. Ros/an
- Drgnienia wiosny. Ostatnie dni •dzna- tu wpłacono na Skarb Narodowy: Ludwik Soczek
czają się przecudną pogodą, przy słabym mro:.ie , 20 mk. złotem, 200 kor. srebrem i .3 bransoletki
w nocy, skąpanej w powodzi księżycowego świat- srebrne; Apolinary Zaremba 8 monet srebrnych
ła. Słońce nie tylko przyświeca, ale także już polskich w sumie 23 złote polskie, 2 monety sreb·
grzeje. Prawdziwie wiosenne dni. Być może, że rne >numizmaty•; Janina Chybalska 2 rub. srebr.
luty skorzysta jeszcze ze swych mroźnych praw, 6 rub. bilonem srebrnym; Zygmunt Mantey z Kał
lecz nie zdoła zmrozić nadziei, że wiosna już nie- ka li ruti. złotem, 15 IUb., 40 kor.. i 1 frank sreb
Na Skarb Narodowy złożyła w Kasie Skarbo·
daleka i że skończy się rychło ostatnia już może
zima wojenna, zwłaszcza dla nas, dokuc:r.liwa bra- I wej w Piotrkowie za kwitem Nr. 23120 p. Felik/ sowa Stronczyńska: 2 duże łyżki srebr. 218 gr.
kami i niedostatkami.
- Wieczór Mickiewiczowski, urządzony 12 łyżek stołowych srebr. 452 gr„ 6 łyżeczek do
zostanie staraniem teatru miejscowego ku uczcze- I herbaty srebr. 143 gr„ 6 łyżeczek do kawy srebr.
- Ofiara atlety. Popu:arny atleta Stanisniu nieśmiertelnego wieszcza w przypadającą ro- I 69 gr., 2 łyżeczki srebr. 68 gr., 1 schowek na zaZbyszko-Cyg.miewicz, przebywający obecnie
ław
srebr.
pozłacane
solniczki
2
gr.,
40
srebr.
pałki
I
cmicę.
Wystawiony będzie poemat w 4 częściach 51 gr., 1 bransoleta złota ze sprzączką i perełka· w Krakowie, mieście sw~ m rodzinnym, złożył
•Pan Tadeusz•, poprzediony słowem wstępnem. mi 44 ir., 1 moneta złota 5 rub 17 rub. 50 kop. , wsi;ystkie swoje złote medale, uzyskane na międzynarodowych turniejach - 11a Skarb Naro.iowr
- Pod1l11kow~l•. Zarz'd Lil[i 1'ebiet Pol- . s robr„ 1 kor. srcbr. i 20 kop. l: _,nem,
łudniu o g. konferencja w lokalu
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Dr. J. FAJMAN

uniwers. z praktyką biurową,
w rachunkowości, piszący na
maszynie poszukuje jakiejkolwiek posady
biurowej, także i na prowincji. Zgłoszenia
z podaniem warunków do Adm. >Dziennika c pod »Posada biu10wac.
Nauczycielka gimo. im. Boi. Chrobrego
dr. L Rudolf udziela lekcji języków,
polskiego, niemieckie~o i irancuskiego
Hotel Litewski l. 7.
1140
zaginął portfel, zawierający sto marek i
paszport wydany przez ,' b. Komendę
Obwodową na imię Markusa Weissa. Laskawy znalazca proszony o zwrot za wysłuchacz
biegły

Przypominam Obywatelom m. Piotrkowa i okolic, że w miesiącu lutym, jest
właściwa pora do oczyszczania drzew owocowych, a to dlatego, że jeszcze soki
w drzewach są uśpione, czynność tę dobr.zeby było powierzać ogrodnikom wykwalifikowanym w swoim zawodzie, którzyby umieli odróżnić gałązki nierodzące
w zagęszczonych drze.wach i usunąć tak
zwane >wilki c, które zab.ierają soki drzewom.
Po takiej operacji, drzewa zyskują na
nagr?~.~~~~.1ł/.'~~wsk~~~.'.-.-·--~--·
rozwoju i wydadzą owoce dorodne, soczyste, duże i bez plam, mając soków pod Niedrogo do sprzedania ~czarny żakiet
męzki, para łóJek, krzesła dębowe,
dostatkiem. Z ubiegłego lata jest wiele odziecinny, wanna naiiadowa, drowózek
wocu .zwiędłego, niewyrośniętego i pozbaBykowska 59 właścicielka domu
biazgi.
zabyło
tego
Przyczyną
wione~o smaku.
10-2.
między
gęszczenie konarów gałązkowych na drzewinie, skutkiem czego nie mogły one do- sklep do sprzećania w bardzo ruchliwym punkcie. Wiadomość Bykowska
pełnić dowolnie swoimi sokami owocu,
32, 1-e piętro pomii:dzy 2-ą a 6-tą.
który jest bez soku i dlate~o więdnie.
W ogrodach trafiaj'\ się drzewa owo- Lokomobila na kolach źelaznych Lancowe ładne, duże ale nie rodzące; takie
.za 50 koni parowych, kocioł Wolfa
drzewa można zmusić do wydania owocu. 40 metrów powierzchni, 8 atmosfer ciś
Srodek zastosowany do tego jest nieza- nienia sprzedam. Cz~btochowa, Pieńkow
wodny; o poradę w tej sprawie proszę ski AL 42.
:&wracać s:ę do mnie ustnie lub piśmiennie.
Należy też zwrócić uwagę na liszki,
ktńre są na drzewach w suchych zwinię
Magistrat miasta Piotrkowa niniejszym
tyc:h listkach; te należy zebrać i spalić.
Należy oskrobywać drzewa ze starej kory podaje do publicznej wiadomości, że w
dniu 12 Marca 1919 roku e ~od.zinie 12
i mchu.
W parkach również można puystąpić w południe w sali Magistratu na parterze
do cięcia, czyli formowania drzew ozdob- odbęd~ie się ustna licytacja na oddanie w
n~c~, ~rze.w~w, szpaleró~•. kt~re po .roz- dzieriawę dochodu z kiszkarni, znajdującej
wm1ęcm hśc1, przedstawiają ptt?kny widok się przy rz:eśni miejskitj w Piotrkowie na
czas od chwili objęcia do 31-go Grudni.a
dla oka.
.Pra~uję. nad tern i sam jestem ni~- 1919 roku.
Licytacja zacznie aię od sumy 5000 kozm~ern.1e ciekawy r~zultatu'. w.J:'h?dowania j
>!łUwk1 •. bez "J?est~1c. Je~ch m1 się .to ud2, ron wzwyt za cały czas dziertawy.
Życzący przystllptć do licytacji obowią
w .c~ nie w~tp1ę me. om1eukam się po. . zani s'l złotyć kwit Kasy miejskiej o wniedz1eh~ t'l. w1ado~~śc1ą z. o.gółem.
. A1'1Df!• Hq/up!t•, dawniej ogrodnik mieJ- sieniu czasowo kaucji 500 koron, w razie
zaś utrzymania się na licytacji, kaucję t;i·
sk1 w .Piotrkowie. ,
natychmiast dopełnić do 10 proc. wysokości całorocznej sumy dziertawnej, która
Pamiętajmy
moie być złoiona w obligacjach m. Piotrkowa.
Osobom, które na licytacji się nie utrzySPRAWOZDANIE
majłl, kaucje .zostaną zwrócone.
Warunki licytacji można przeglądać
w :Magistracie w Wydziale Administracyjza m. Styczeń 1919 r.
nym w godzinach urzędowych.
PRZYCHÓD:
Piotrków dn. 14 lutego 1919 roku
6000 k. - h.
Z komiaji Aprow. w iOtówce
Prezydent· miasta Nowie/ei.
816 k. 61 h
Z kwesty ulicznej
Referent :Jan Bidtkowslei.
43 k. 70 h.
Z dobrowolnych ofiar . . .
30 k. - h.
Z kar . . . . . . . . .
1895 k. - h.
Z pncdłuicnia godzin handlu
69~ k. - h. wygranych 1-ej klasy 4-ej L0terji
z widowisk . . . . . . .
Klasycznej R. O. O.
. 334~ k. -- h.
Z opłat 1 rsefoi n::.icjskicj
Z opłat 1amia1t m:uck i bloczków 1873 k. 80 h.
1- szy dzień ciągnienia
451 k. 30 h.
Za marki . . . . . . .
NQ N2 189-1500 Marek, 644-300 mk.,
15144 k. 41 h.
C.\!ółcm
811-300, 2239-1000, 4076-2000, 4140
-300,4891-1000,5661-800,5663-1000,
ROZCHÓD: ,
5903-800, 6564-1500, 6968-300, 7131
17570 k. 90 h.
Utnymanie jadłodajń
-300,7811-1500,8908-300,9602-5000,
241 k. 98 h.
Pomoc ochronom i :1zkolo111 .
9707-300,9951-1500,10440-300, 10477
h.
k.
10
Pomoc dora:tna . . .
-300, 10637-300, 11086-300, 11635831 k. 02 h.
Koszta administracji . . . .
800, 11779-800, 11853-300, 12656--300,
337 k. 75 h.
Utnymanie herbaciarni. . .
13307 - 800, 13483 -- 300, 13939 - 300,
Utnymanie biura Komitetu .. . 1640 k. - h. 14556 - 800, 14666 - 800, 15638 - 300,
Ogółem . • .:10631 k. .C "
15793 -1500, 16698 - 300, 1675~ - 300,
W jadłodajniach wydano porcji gorącei!o ,.:-· 16793 - 800, 17310 - 300, 17667 -1500,
dsenia płatnych 1~599 i niepłatnych 5665 razem 19070- 300, 19967 - 300, 20318 - 300,
18164, korzystało dziennic osób 586.
20332 - 300, 20616 - 1000, 20898 - 800,
W hei-baciarni wydano herbat : darmo-911, 21239- 300, 21616- 300, 21900 - 300,
~latnych-9319, razem 10300, korzystało dziennic 21970- 800, 22017 - 800, 23003 - 300,
osób 332.
24382 - 1000, 24748 - 300, 26439 - 800,
Ogółem w m. listopadzie z instytucji, utrzy- 27533 - 300, 28213 - 300, 28816 - 2000,
mywanych przez Komitet Ratunkowy, przeci~tnio 28836 - 300, 29210 - 300, 29737 -1500,
d1iennic korzystało 9HI osób.
29862-1000, 31218-300, 31819-2000,
Pre1csa Kom. Ratunkowego KJey,.., S1ef biu- 31902 - 300, 31959 - 1000, 33008 - 800,
A Cf/ftllM.
33140- 300, 33142 - 300, 33300 - 300,
34397 - 300, 34405 - 300, 34436 - 300,
34861-800, 34992-1000, 35207-1000,
35328 - 300, 35679 - 1000, 36211- 300,
36499-5000, 36585-300, 36770-1500,
37146- 300, 38034 - 800, 38300 - 300,
38720- 800, 39259 - 300, 39411 ....:.... 300,
39654 - 300, 40169 - 300, 41098 - 1000,
41240- 300, 41555 - 300, 41916-1000,
42741- 300, 42775-300, 43400-1000,
44137-20000, 44353-300,
43566-300,
ydzierławię młyn wodny l~b par~wy
46113 - 300, 46634 - 300,
300,
44867
mote być z paru morgclml z1em1, o48109--1000,
47644-1500,
46916-800,
skła
się
uprasza
Oferty
różnicy.
be.z
kolica
49285-800.
48971-300,
da~ w Adm. Dzien. N at od. sub- "J. E. K.c
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SWIERZBĘ

· Komitctn Ratnntowe10 miasta Piotrkowa

Tabela· ty1nczasowa

Dr. L. Bi ał obł ocki
lekarz z Petersburga

ul. Bykowska 71 m. Il

W

Adres Redakcji: Piotrków, Bykowska, 71

parter

Redakcja otwarta od godziny 12-cj do 1-ej w południe w dnie powszednie i w niodliele.
Rękopisów Redakcja nie swraca.
AdminJstracja otwarta od godziny 9 do 1 rana i od 4 do 7 popołudnia.
Cena po11czeg6lnego numeru 40 b21. = 26 fenig6w.

frantis?ek Dutkiewicz

„MAŚĆ D-ra HEBDY".

W

słoikach

na

1-3-12 osób.
Nie plami bielizny, ma przyjemny zapach.
Żądać wszędzie. Skład główny Tov•. Akc. Fr.
KARPINSKI, w Warszawie, Elektoralna Nii 35.

wyrobu apteki L. KLIMPLA i S-ki ·

Jsdyny doskonały
lakkostra wny
pokarm
Stosuje

eię:

Żądać
P!Mlll,ł\ ...llft"ltl""

tylko
z s o w ą.

Dla niemowl\t, .11włas1c1a w okresie .t!lbkowania; dla chieci; dla osób karmi,cych; dla osłabionych i rekonwalescentów.
Do nabycia w aptekach i składach a tecznych.
,.,.

Doktór medycyny Ignacy Adamski
b. etatowy ordynator Kliniki Chirurgicznej Uniwersytetu Moskiewskiejlo w.znowu
przyj~cia ul. Sienkiewicza l:l od 3-5-ej codziennie 1 wyjątkiem ~wiąt.
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LECZNICA DLA ZWIERZĄT

lekarzłt \veterynarji Stanisława Majewskiego
w PLUCICACH gminy GORZKOWICE

I
I

o Lwowie

SZYBKO LECZY MYDLANA

NEO-FOSFATYNA

OGtOSZENIE

I

Choroby skórne i weneryczne. Przyjmuje 10-1
od 4-7. Panie od 3-4. Rokszycka 2, dom p. Po
powskiej róg. pl. Kościuszki.

otwarta od 7 do 1 O rano oprócz

O

ciężkie

choroby przyjmuje
na stałą kuraej ę .

na chroniczne i

-

świąt

się
33

Bakterjologiczne badanie i trychinoskopja. Wyjazd do chorych na w~ei od 10 rano.

0000000000000000 000000000
potrzebne 3 pokoje i kuchnia od zaraz I 1Nadi:wyc~t!-jua 11po•obność f f
lub później. Adres prosz~ oddać w · · dla iznawców i miłońdkow · ·
Administracji.
MEBLE ANTYCZNE:
potrzebny strót do Hotelu polskieio od oryg. franc. sekretarzyk <Empire•, szazaraz. Wiadomość w kantorze.
fa >Empire< inkrustowana, komódka
franc. inkrust. perłowcem i brenzem, stół
do kart inkrnst., biuro ant., \bib:joteka i karla, kompletna sypialnia >Empire< i komp!. sypialnia w stylu Biedermeiera, duiy sekretarz z calemi scenami inkrust.
MEBLE STYLOWE
Na wniosek Rady Ministrów stanowię,
1.) jadalnia palisandrowa inkrustowa·
·co następuje:
na oraz lustro i komoda palisandr., 2.)'.syArt. 1.
pialnia franc., cała rzeżbiona, 3.) salo~
Wszelkie zezwolenia, '11ydane dotyclt- nowe stylowe 2 garnitury rzetbioSle i duczas na pędzenie okowity lub spirytusu, że lustra, 4.) mały salonik z czaruei6
tracą swai moc obowiązującą. Zttzwolenia
dębu, rze:tbiony.
na uruchomienie gorzelni wydaje MinisterDY W A NY:
stwo Skarbu ze zgodll Ministerstwa Aproperskie wielkie i mniej·
antyczne
1,)
wizacji.
sze, 2.) figuralne jedwabne, 3.) maArt. !:ł
Właściciele gorzelni, względnie urzą- katy ant, chińskie, haftowane, 4.) kodzeń gorzelnianych lub dzierżawcy, w któ- lekcja 20 makat, oryg. indyjskich druków.
OBRAZY NAJNOWSZVCH
rycb był potajemnie pt;dzony spirytus, podMALARZY
legają karze ciężkiego więzienia od roku
Sprzedaje p r y w a t n i e rodzina poldo lat 5 łącznie z kar'ł pieniężną od 5.000
/ ska.
mk. do 100.000 mk.
Oglądać motna i wiadomości udziela
Art. 3.
Dekret niniejszy wchodzi w życie z W. Ch., Kraków, "Hlica Jabłonows
dniem ogłoszenia, W)konanie go polecam kich L. !:20 I. p. na lewo.
Ministrowi Skarbu.
Do wynajęcia 2 pokoje z kucbniJti'"'"U':
Naczelnik Państwa:
meblowaniem· Ul. Bykowska I. 59.
(-) Piłsudski.
Wiadomość Al. 3 Maja w Kwiaciarni.
Prezydent Ministrów:
woźny umiejący pisać po polsku i
(-) I. J. Paderewski.
czytać po rosyjsku, niech doży włas
Minister Skarbu:
noręcznie napisane podanie w Adm. Dzien(-) Dr. Englich.
nika pod wyrazem >Archiwum.«
Dan. w Wanzawie, dnia 30 stycznia 1919 r. skr~dziono w nocy z do. s-n~9Iti'.teg~
3 konie Augustynowi Kardasowi ul.
-p otrzebny pokój przyzwoicie umeblo-wany przy inteligentnej chrześ.:iańskiej Szydłowska l. 27. Jeden lat 7-szpak drugi
rodzinie dla młodego, sympatycznego, bez- -klacz maści gniadej lat 10 i źrebak,rocz...
dzietnego maUeństwa. Pożądane z cało ny maści gniadej na łysicy zn· k biały. Za
dzien.nym utrzymaniem. Oferty składać u odszukanie wyznacza się sowite wynairo
dzenie.
A. Pańskieio ul. Legjonów 1. 2.

DEKRET

w sprawle uregulowania
produkcji spirytusu.

Adres Administracji : Piotrków, Bykowska 71.
Pronnmer.ia. miosięcsna'w Piotrkowic 5 kor. ISO hal. na prowincji i Zlłil"aniC\ 6 kor. 60 hal.
Cena ogłoHefl pNed tekstem za wier11 petitowy 2 kor. 40 hal. (1 mark. 50 fenig.) po te)tjcii;.
1 kor. 60 hal. (1 m:i.rka), na czwartej stronie wiern petitowy 60 hal. (SS fenig.), drobne
ogłoszenia a korony (1 mk. 80 f.) Ostatnia Str'lna :łOO koron, 11, •trony 100 kor„ 1/,-60 k. .
W Nled&leli l aw15ta SO proc. droiej.

0-.JJr. P~ństw • .,, Piotrkowie. ul. Byb:owsire L. 7!-.

