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8-cia Polska

w Sejmie wi~kszości . Nie posiada jej
tern mniej, że wytworzony przez ni'l Zwią
zek narodowo.ludowy skrada się z żywio
łów o różnem bądź co bądź odcieniu społecznem.
Prawdopodobnie w sprawach
najogólniejszych o cbarakterze politycznym
Warszawa
Trt;backa 2.
będzie on glosował solidarnie ; nie jest
Na 32.000 lo•ów
jednak wykluczone, że w poszczególnych
10 OOO f 1 premja
sprawach natury społecznej solidarność ta
"'!lllr!l"'"')'ł ro4'etN
będzie naruszona.
Atoli i obóz przeciwny nie posiada
w Sejmie wiekszości, .a zróżniczkowanie
w nim jest niewątpliwie większe nit w
CENA LOSU w każdej klasie 28 mk., 1/ 2 losu 14 mk., 1/ , losu 7 mk., 1/ 1 losu 3 mk. 50 fen.
pierwszym obozie.
W tych warunkach
tern w:t;kszego znaczenia nabierają drobne
~ Ciągnienie
24 i 26
1919
grupy stvj~c1 w pośrodku między oboma
obozami o charakterze umiarLowanym, jak
są _
Zjednoczenie ludowe f Narod.~·„·y Zwi!l~ek .__ ..,.
Robotniczy, którym często przypadnie rol~
języczka u wagi i które fglosami swymi
bardziej, że do Sejmu weszli w wielkiej będą mogły rozstrzygać sprawy, jak się
liczbie chłopi, żywioł świeży i nieznany, to stało np. w danym wypadku.
Na ogół zaś można powiedzieć, że w
poraz pierwszy występujący na arenie ży
Sejmie
przeważa i nadaje mu swój chacia publicznego, o którego postawie i zaPożyczkówa
że
rakter
tywioł
umiarkowany, natomiast
chowaniu się w Sejmie nic pewnego nie
kierunki skrajne, zarówno ze strony lewej,
można bylo powiedzieć.
Oddziały
jak i prawej nigdy prawie nie będą mogły
W tym stanie rzeczy nale.tało czekać,
wycisnąć swego pi'ętna oa kierunku prac
Częstochowie,
jak te nowe sily ułożą się i jaki będzie
sejmowych. Oczywiście wnioski powyższe
ich stosunek wzajemny. Ujawnić sict to
n ależy brać z tern zastr?.eżeniem, że wyprzyjmują
mogło dopiero przy głosowaniu w jakiej.i
nik głosowania przy wyborach marszalka
wii;kszej
Po W}. ·ku głosowania
złoto,
platynę w takiej sprawie.
nie jest typowym i tylko w pewpej miesprawie można c op1ero stawiać
rze odzwierciedlił fizjonomję Sejmu.
pewne wnioski o tern, jaka będzie więk
Niemniej jednak przewaga żywiołów
szość sejmowa a w następstwie tego w jaumiarkowanych, w każdym razie demo·
kim stopniu Sejm zdolny będzie do pracy
także
pieniądze
kratycznych
zdaje się nie ulegać Wlłtpli
ustawodawczej.
wości, a fakt ten jest zadawalającym, nie
Wybory marszałka niewątpliwie dają tyfko dlatego,
że przeciętnie odbija panuw tym względzie pewną podstawę. Mówijące w społeczeństwie naszem nastroje
my pewną, pouie\vat akt ten, choć waźn y
i ·poglądy, ale że zarazem daje g)Jr'arancje,
jest
jednak ·aktem raczej politycznym j nie
być
it eksperymenty zbyt radylcalne nie .znajd:i
wymagał od j_Joszczególnych grup zajęcia
w tym Sejmie dostatecznego poparcia.
zasari niczego stanowiska, w każdym razie
W obecnem ustosunkowaniu sił w Sejnic zmuszał ich do określenia swego stamie mogą z biegiem czasu zajść pewne
nowiska społecznego.
zmiany i zapewne zajdą. Zasiadający w
Głosowano na marszałka dwukrotnie' wielkiej liczbie chłopi znajdują się nieStanisław Karpiński.
\V pierwszem głosowaniu k ·mdydat związ- wątpliwie w fazie poszukiwania swej orjenku narodowo.Judowego (n. d.) otrzymał tacji, a pod wpływem obserwacji i poznamniej głosów, niż ....::.o.dydat ludowców nia · stosunków mogą wśród nich na(piast), który nie zos'tał wybrany dlatego, stąpić pewne zróżniczkowania.
.że nie uzyskał absolutnej większości głoZ drugiej strony należy się liczyć z tern,
sów. Zjednoczenie ludowe głosólwało na .ie wejście do SP-jmu przedstawicieli Wiel·
swego kandydata.
kopolski i kresów może poważnie wpłynąć
Wybory marszałka Sejmu,'. ~tóre odbyły następstwie tego nie było stronnictw, opieW glosowaniu ściśl ejszem Zjednoczenie , na obecny stosunek sił. Stąd też stan
się w piątek, były pierwszym poważnym rających się na programach społecznych, ludowe oddało swe glosy na p. Trąmpczyń- obecny należy poniekąd traktować jako
1
aktem Sejmu, ważnym z tego względu, że natom iast panowały w ostatnich kilku la- skiego {prawdopodobnie nie wszyscy po- ' tymczasowy. Jedno zdaje się być pewnem,
w głosowaniu ujawnić się mógł stosunek I tach wojny orjentacje polityczne, których słowie tej gru_py). Szalę zwycięstwa prze- że żywioł chłopski będzie posiadał w Sejsil społecznych 1 politycznych. Była to podstawę stanowił stosunek poszczególnych waży ć miały na !"zecz p. Trąmpczyńskiego, I mie dominuj'łCY wpływ. Od tego, jak
pierwsza próba sił na terenie Sejmu, wal- grup do ~roblemów polityki zewm;trnej, -jak twierdzi > RÓbotnik <> -gł•o:>y żydow- 1 ten żywioł się zachowa, w Jakim stopniu
ka, któr•:!j rezultat nie daje nam wprawdzie wynik pierwszych po wielu lat«ch wybo- skie, ortodoktów i sjonistów, których skap- 1 grupy chłopskie staną na gruncie swycb
dokład11ej tizjonomji Sejmu pod względem rów na podstawie najbardziej demokra- towaii antysemici-endecy (Korfanty) za cenę I interesów klasowych lub okażą zrozumienie
spoleczryr.s, a.tali podaje główne rysy tej . tycznej ordynacji był trudny do odgadnię- l dwóch mandatów dla iydów w Komisji. ogólnych interesów narodowych, zależy
fizjonomji.
f cia i przedstawiał się jako znak :.::apytania. I Mimo to p. Trąmpczyński zdołal uzyskać w . dużym stopniu kierunek prac sejmo1 wych. Lecz do wniosków w tym
W kraju, . w którym przez cillłgie lata j Pod takim znakiem stal też Sejm, gdy wy- wi~kszość zaledwie paru głosów.
kierunku
aie byle normaln•e• tycia puhlie21neio, w • nik wyaorów był i•t wiadomy, a to ternZ powytsi1ego :wynika przttdewazyst- 1 łiziś brak je11cze dostat~zoych podstaw.
,
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OGŁOSZENIE

Polska Krajowa Kasa
zawiadamia.
zarówno Centrala w Warszawie, jak i
Kasy w Lodzi,
Sosno"rcu. Kaliszu, Wloclawk"Q i w
Lublinie
ofiary na skarb narodowy, a pr_zedewszystkicm kruszce szlachetne, jak
srebro,
oraz wszelkie przedmioty, wyrabiane z tych kruszców, u
wszelkiego rodzaju
metalowe i papiero·
we oraz papiery procentow9.
Zgodnie z dekretem z dnia 29 stycznia r. b. Skarb
Naroi' >wy, zebrany z ofiar prywatnych, ma
przekazany przyszlemu Bankowi Polskiemu na mocy uchwaly
sejmowej.
Naczelny Dyrektor:

Pierwsza próba sił
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w sprawie
•

Edward rolnik, Olszewski Aleksander rolwszakże posuwać się na razie nie mogą,
nik, Wojciechowski Wacław rolnik, .Pen.bo Ukraińcy zagrozili strajkiem kolejowym
cina Owczarek, Szadkowski, Kwap1ńsk1,
W zaraniu odrodzenia państwowości
Ciesielski, Kędzier5ki, Miksa i Małgorzeci~~· polskiej chciałbym zwrócić uwagę ogółu
ORĘDZIE PASTERSKIE
Lista NQ 7 (socjalistyczna) CzerwmW Kronice dyecezji Kujawsko-Kali- ski Kazimierz ślusarz, M. Bąkowski nau- na pewien rys narodowego charakter.u naskiej zamieszczone zostało w sprawie PC: czyciel, Marja Rudnicka nauczyclel~a, Nie- szego, który, zdaniem mojem, był Jedną
Z Szczercowa. Grono panien w
iyczki państwowej następujące. orędzi.e meczek hutnik, Jan Wallas prof. gim., Jó- z prqczyn upadku Polski. Tym rysem n~ Szczercowie urządziło w dniu 4 grudnia
Najdostojniejszego Pasterza ks. b1sk. Zdzi- zef Ostrowski nauczyciel, Słowik Paweł szego charakteru jest nadmierny, ~horobh 1918 znaczek na gwiazdkę dla żołnierzy.
wy nasz indywidualizm, polega1ący na Za zebrane pieniądze w sumie 250 rb. zatowieckiego :
.
. . .
.
technik, Nowakowski Seweryn sł. praw„
Pomimo ukończenia wielk1e1 WOJDY Lis Jan, Petrol Marjan zecer, Szwajkow- tern, że moje >ja< jest alfą i omegą wsz~l kupiono 14 koszul i 12 funtów pierników.
europejskiej, Ojczyzna nasza, jak Łazarz ski V/lad:~ sław masarz, Dratwa Bolesław kiego naszego poczynania. >Ja< tylko je- Rzeczy te otrzymali następujący żołnierze,
stem mądry, a wszyscy inni - to głupcy, którzy odbiór ich pokwitowali: Żygmunt
z grobu z trudem się dźwigająca, otoczona sekr. R. z. z·
jest zewsząd w0jną i niebezpieczeństwy.
Lista Nr. 8 (Narodowy Związek Ro- idjoci. Każdy z nas uważa się za wodza, Wilczyński, Tomasz Hajkow~ 'd, Marjan
Zaledwie formujące się Państwo Polskie botniczy) Inż. Aleksander Kurnatowski, którego wszyscy słuchać winni... Dlatego Zaremba, Józef Galewski, Władysław Kraze szczupłym skarbem i wojskiem prowa- Janus Bolesław szewc, Zerkowski Józef ślu też u nas takie jest stronnictwo, dla tego sowski, Józef Domański, Stanisław Mateudzić musi teraz wojnę na 4 frontach. W sarz, ks. Józef Bromski, adwokat ~· Pru: też ustawiczna walka. Nikt z nas nie chce siak, Wl. Zdzikowsk, E. Bednarski, Wło
tej ciężkiej potrzebie Ojczyzna, jak matka szyński, prof. J. Słowikowski, Rajkowski przyzna<.'. drugiemu zdolności, a broń _Bo- darczyk Stanisław, Powodka Pawel, za
aagroiona, rachować musi na pomoc o: Jan woźny, Klepaczko Stefan buchalter, że, wyższ::iści - przynajmniej w swo1em Staszkiewicza Piotra pokwit .vał St. Wło
fiarną wszystkich swych synów. Jedm Uniszewski Ant. kupiec, Kellner R. stry- środowisku. Tc zalety musi dopiero wy- darczyk. Pozostałe 2 koszule oodane bedą
bronią jej całości na kresach z orę~em w charz, Kołodziejczyk W. szewc, Mantey kryć ~agranica lub ziomkowie d~lsi. .Stąd komitetowi Obrony Lwowa w Szczercowie.
ręku, oddając za nią krew i życie, my, Hugo kupiec, Pają :zkowski Józef raurarz, też niesprawiedliwa ocena naszej dztałal
E. HetmateÓWtla
pozostali wewnątrz kraju bezp i eczni~ pr~e- l\falangiewicz R. kupiec, Kubiński Jan fel- ności chvba dopieM po śmierci. NadmierZ
Kodręba,
gm.
Dmenin,
powiat Nobywający, wesprzyjmy ją środkami pie- czer, Kc walliki Józef kowal, inż . Br. Rudz- ny, cborobliwy nasz indywidualizm nie wo-Radomski, otrzymujemy następujące
niężnymi, kupując >Potyczkę Państwową<. ki, Caba Walenty, szewc, Seroczyński St., pozwala nam przyzna-: większych zdolno- pisµio: My niżej podpisani odczuwając
Pamiętajmy, że od dobrze zaopatrzo- profesor, Regulski Karol, ogrodnik ze Stn · ści różnym kolegom, sąsiadom, przełożo wielki wstyd za bardzo niewłaściwe zachoncgo Skarbu zależy teraz wszystko: utrzy- rostwa, Karwowski St„ nauczycii>l, Tomas nym, gdy~ moje >ja< stoi zawsze na pier- \vanie s i ę naszych braci sąsbdów na wiemanie wojska, urzędów, a z llimi la?u I Jan, kowal, Drozdek Michał, tkacz, Ży wszem miejscu. Je-ż~li np. komu z nas cu w Kodrębie dn. 22-l czujemy się w oboi porządk'..1 w kraju, odbudowa śro.dkow . wicki Boi., inkasent,. Grzeszczak Józef, powodzi się lepi<>j niż innym, to nie przy- wiązku z głębi serca przeprosić p. Kazikomunikacji, szkolnictwa, przerr.ysłu 1.han- szewc, Berencowa ZofJa (przy mężu), Kac- pisujemy tego ~ow-;>dzenia osobistym z~le  mierza Hasziego, instruktoru Kółek Rolnidlu. Mamy obecnie rząd, k.óry st~1 za- ;perczyk Wł., tkacz, N i edźwiecki Bro~isław, tom tego osobnika, Jeno ślep.emu szczęściu„. czych z Nowo·Radomska oraz; obecnych:
Dlatego też naród nast słabym być
sa.dniczo na stanowisku poszaoowama za- szewc, Lachiewicz Joanna, gospodym, Kra·
pana Bryndzę Nackiego i p. Władysława i
równo praw jednostki jak i całego ogółll kowiak Józef, szewc, Pieczyński St., szewc, musi.
Dfa nas każdy niemiec, anglik c~y p. Zbigniewa Psarskich, a także zapewnić,
narodowego, musimy go poprzeć, zaopa- Janiszewski Józef, szew~ Tarnowski Jan,
francuz, choćby umysłowa mi'.!rnota, wię że zarażeni szałem przez jednostki zamiejtrując w środki pieniężne.
ślusarz, Rajkowska Aniela, Wroński ~ncej
cenionym będzie, niż swój, o wiele od scowe, siejące zło i niezgodę, jui dzisiaj
Dlatego zalecamy Wielebnemu D~cho- drzej, kelner, Magiera Józef, handlowiec.
tamtego
wyższy
pod każdym względem. żałują bardao swego zachowania się, w dowieństwu, aby całem sercem, z właś.:rn.'.ym I
Lista Nr. 9 (Polski Komitet Demowód czego my niżej podpisani prosimy
Mu zawsze patrjotyzmem i zrozumiemet? 1 kratyczny) Rudnicki Kazimierz, ks. pastor Ale przyznanie wyższych zalet obcemu
dla nich o przebaczenie, raz jeszcze najnam nie ubliża„.
potrzeb kraju, jak na prawych Synów
Wentzel, Dr. Młodowska Jadwiga, Chą
Tego rodzaju pojęcie nasze musi pro- goręcej przepraszamy i składamy podzic;ca:vz:ny przystoi, p op ar l o spr a w ę li' o- dzyński Mieczysław, Dr. Bondy'owa, lewadzić do smutnych następstw: popiera- kowanie .p anu Szwedowskiemu za piękną
ł.y c r. ki. A zatem zachęcać winno l_ud: karka.
nia obcej sztuki, nauki, przemysłu i do przemowę, jak również pani Hasziemu za
n~ć do składania swych oszczędności w
*
*
*
udzielone nam v: j 1iu tym objaśniP.nia.
zagłady naszych. Bo jakże mote być in~
p~i.yczce państw?wcj, informo"".'ać . gdzie
Zw raca uwagę, że na liście robotni- czej? Jeżeli kto z nas przedstawi swoją
Sołtys K. Dąbrowski, K. Mt'clia/slta,
! 1ak moi~ on~ Ją na?yw~ć? obJ~ŚDI~Ć, że l ków (Nr. 1) b rak kandydatury inż. Pęt myśl, czy prac ę społeczeństwu, to zostanie Czesław Klemb~wskt', Bronisława Klembow)~S~ _to dziś najod~o~~1edn~e1s;eani l d~a~pew- I ko wskiego, którego na1.wisko w ostatnich tak skrytykowanym, te autorowi odechce ska, Edmund Poradowski, '.f. B1tdlet',-wic11,
n1e1szza llokata Pl\Sla :1nyśc p 1s kę a y która l dniach wymien iano jako rrzyszłeg..> prezy- się drugiej próby.-Niemcy inacz·~} postę D. K•sirski, J. Ba11der.
w a sz cz a w 1 e
Po
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· ł b ć
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·
· · ń t · d ubożałej przez wojnę denta, a mia o y po o no um ieszczone pują: zachwycają s1:: wpr0 st m'}drością i
w przeciw1e s w1~ o z
d d
na pierwszym miejscu listy. Tymczasem pomysłowością swojego •Carla« czy >Au!udo.ości. miejskiej, srod.ze dotą. roży~ną na r. wisko p. Pętko wskiego wcale na liście gu.,,ta<, choćby to by~ człek inte~ige!łcj~
trapionq, przepełniona Jest pie- . .
. J k .
l?
Firma M. Malangiewicz calkowity obm iernej, ale że to swój, to go pop1era1ą i
n i ę dz mi, ma święty obow~ąze.'.::: wzi~cia ! me figuruje. a się to sta o
jeżeh krytykują, to rzeczowo, bez: sarkazmu, ród otrzymany we sprzedaży towarów we
liczniejszego ·ni.i d?tąd udziału w nao~-- I
wtorek de. 18 bm. oddaje
J bez drw:n .. U nas w krytyc~ p:zed~wszywaniu pożyczk1. Niech ter. lud polski,
~-ska
.stkiem
drwmy.„,
choć
zapommają
Cl
paktóremu teraz zewsząd gtosz.ą o Jego pra
na Skarb i Wojsko
'
~ • ~ - - - nowie, że śmieją się przew<iżnie głupcy„.
• wach i dominującem ·,v narodzie stanoOstrawska >Morgenztg.< z 13 bm. do- Krytyka jest konieczną, ale krytyka poPi~nią,dze przyjmowal bccdą od 9-10
wisku, czynem pokaże, że dorósł. do go~
nosi:
Rząd
czesko
słowacki
postanowił
wyważna,
rz
~czo
wa,
niewykazująca
braki.
i
i
·
pól:
p. Pającz:kowski, Żerkowski, Kubiński
ności pełnyćh obywateli budującego ~1~
od 10-i pól-1 Ks. Kan. Jasiński, p.
Państwa. Duchowieństwo niech mu wc1~z puścić internowanych Polaków. Czesi ma- I pouczająca, aby . autor w przy.;złości swoie
Łuczycka.
·
"typomina o tern, czego nigdy ni~ czymą ją zatrzymać 21 internowanych, w tern dzieło mógł lepiej wykończyć.
inż.
Kiedronia
i
Sykałę.
Te
swoje
uwagi
piszę
dlatego,
aby
zaod
3-5
p.
Konopacka
Juljanowa, ks. J.
, •.atorzy, że niema praw bez obowiązków,
Na Słowaczyinie stanął cały ruch ko- chęcić rodziców i wszystkich wychowaw- Bromski.
ciężarów i powinności.
od 5-7 p. Chełmska M., p. Rudnicka
Polecamy jeszcze raz tę ważną spr~wę Jejowy. W Neu-Hensell(?) strajkuje 3000 ców do walki z tym smutnym rysem na:
kolejarzy
Węgrów
(prawdopodobnie
Słoszego
charakteru
Marja,
narudowego,
p. Piaszczyński Wl.
do
walki
pamięci i Sercu Wielebnego Duchowień
bezwzględnej, wpaj ając w młode p~kolestwa. które na zebraniach dekanalnych waków).
>Morawsko Slezsky Dennik< omawb nia poszanowanie cudzej myśli, cudzej pra- ,
winno ją omówić i nad praktyc~?em urzewe
wstępnym artykule zadanie misji koa- cy, cudzej godności, gdyż to wpłynie doczywistnieniem jej się zastanow1c.
licyjnej i żąda całego Zagłębia węglow~- da.tnio na piacę zbiorową na~zego narodu.
· Lutego. ~torek
Stanisław Bp.
go dla Czech. Przedstawicielstwu repu'bh- Dziecic9n naszym trzeba wpajać, .że naród
KonstanCJl
ki czesko-słowackiej w Paryżu zarzuca polski jest najz:dolni~jszym, naJszlachetWsch6d •ł01ka o g. _7 m. 20. Zachód ałońcw
dziennik słab ość i niedołęst1vo za podpi- niejszym, że nasza rr.yśl i wszystko co na- o g. 5 m. ~9. Wschód k111ętyca o R· 6 m. 16 r.
sanie ugody tak niekorzystnej (?) dla Cze- sze jest najlepsze i postępowaniem swo- Zachód księżyca o g. 6 m. 65
chów. Dalej pisze: Polacy przez agitato- . jem tr.zaba tego dowieść. Dzieciom trzeb~
rów
i lotników wywołali strajk w Zagłę- wpajać to pojęcie, że kto pracy innych 1
- Sp~awa złożenia wł.adzy przez
Od osoby świeżo przybyłej z Par~ża
otrzymuje >Czas< następujące informacje: biu. Rząd polski obiecał strajkującym gór- 1 przekonań nie szanuje, ten nie wart, aby I Naczelnik~. W kołach pol_1tyc„~ych dyi jego uznawano. Dzieciom trzeba przede- 5kut?waną _Jest żywo kwestja, kiedy naPrzyjazd do Polski korpusu Hallera opó- nikom po 2 K. za godzinę.
>Czeskie
Slovo«
maluje
rozpaczliwy
wszystkiem wpajać poszanowanie prawa„. stąp1. złożen!e władzy przez ob~cneg.? .Nafaia się z rozmaitych powodów: G ł ów n i e j e d n a k w s k u t e k o p o z y- stan aprowizacji w Czechach. Między in- Jeżeli tak postępować będziemy, to na- czelmka pan~twa.w r~c~ Prezy?JU~ ::>eJmu.
c j i W i I s o n a. W wojsku Hallera słu nemi jest tam następująca uwaga: >Zna- prawdę będziemy pierwszym narodem w Ro_zc~odzą się ~1eśc1,. 1ż st~m~ .~tę _to_ na
lazły się u koalicji środki żywności dla świecie, gdyż warunki ku temu mamy.
na1bhższen_i pos.edzemu. Pojawiaj'! się jedły obecnie przeszło 70 proc p~laków-oby
Wiednia,
dla
Polski
i
innych
krajów,
któA.
Sobański
nak
dąt.ema, by sprawa wy~oru nowego
wateli amerykańs"kich . Otóż Wtlson st~nął
Naczelnika Państwa, względn~e formy rząna tem stanowisku, że podczas rozejmu re występowały przeciw koalicji, a my
du, oddaną zo_stala pod. pleb1scy~, za~ z~obywatele amerykańscy z ~iki~ wal~tyć którz przelewaliśmy krew za Francj~, ska.
t
n
c
nim to
by Se1m prowizorycznie
nie mogą, nawet z bolszew1kam1, gdyz .A- zam jes e my a
. ·
przedłużył mandat obecnego Naczelnika.
meryka nie znajduje się w stanie WOJDY
>Głos Kresowy< otrzymał od osoby Kom. Piłsudski oznajmił im, te na przyz Rosją. Chodzi teraz o to, aby wynaleźć
przybyłej
w dn iu 7 bm. z Winnicy na Po- szłym posiedzeniu plenarnym, tj. we czwardrogę do usunięcia tych teoretycznych
Biuletyn ministerjum pracy Nr. 1 po- d o1u nas t ępującc
w1a
·
· d o mości ··
tek zloty władzę naczelnika państwa w
skrupułów. Między innemi powstał pre_
W dniu 1 bm. przybył do Winnicy n;ce Sejmu.
nadania polskiego obywatelstwa wszystkir~1 daje zestawienie cyfrowe robot?i k·ów P? Ińk
K"
·
_ Zgon Wiktora Gomulickiego.
G
amerykanom, należącym do polskiego wo:- ~kt" ch, wywiezion"ch za pośrednictwem ntc- dyrektorjat ukrai s i z IJOWa w uc1_eczc~
-mieckie 1
J robotniczPj
'
Centrali
w Warsza- prze d b oI szewi"ka m·1. R a zem z urzędnikami Onegdaj· zmarł w Warszawie Wiktor
oska. Czy i w jaki sposób da ~ię to usku~
hód (ob O t) sprowadzono tei do Winnicy drukarnię mulicki, znamienity pisarz polski. . Rozpotecznić, muszą rozważyć nasi dypl_omac1 wie do Niemiec
i na WSC
er- s .
ew
k
czął od drobnych poezji, które uprawial
i prawnicy. Oprócz tego korpusowi pol- Liczby te odnoszą się tylko do b. okupa: banknotów ukraikń~kichb. I
opok~
~adazazawsze, tworząc i'stotne cacka artystyczne.
o
l
no złożyć wszyst 1e . ru e cars 1e l umskiemu brak oficerów sztabowych, których cj i niemieckiej:
gó na surua wynosi skie oraz złoto. W zamian mieli otrzymać Są to przeważnie liryki oryginalne i tłóna razie zastępują oficerowie francuscy, 299.740 robotników
, k'·1e, 1ecz wy d aJ~
· się
· t ylk o mat:zone. Po pismach i osobno w ksiąt.więceJ·
emigrowało
z Sosnow
. ca, bo pieniądze ukrains
NaJ
nie znający jązyka polskiego. W tych wal{Wit
· k 1,' co znaczme
·
· po<j erwa ło wsród
chla- kach rozrzucił mnóstwo powieści historyrunkach pomoc ich nie może być dość 59,309 robotników, potem z Warszawy wydatna. W końcu czekają jeszcze we 53 784 z Łodzi -51,432, z Częstochowy pó ·, zaufanie do dyrektorjatu. Ludność cznych i na tle wspókzesnem.
' 728,
'
powiat łódzki-25,522, powiat
·
· · k a ,_a chowu1·e s1· ę spoko1"nic • natow1eJs
Szczególnie zapisał się 1·ako historyk
_
Francji na przybycie z Włoch formo- -26
'
ele~ki-15,139
itd.
Olbrz"mia
większość
miast
wojska
ukraińskie
grabią
i
rabują.
kl
Warszawy.
Czynił poszukiwania archiwalne,
wane20 tam korpusu polskiego.
·' k.1 przes'l a du1'e Polaków . Język opisywal stare zabytki, kreślił sylwetki
robotn ików tych p 0 z os t J a1· e do tych- R ząd u k rams
'
h w·10 nicy 1·est wzbronio - współczesnych i minionych działaczy
C Z a S J. e s z .c z e w k a t o r. d z. e P. r. u- po I s k"1 na u l 1cac
i
,
·
iż
rząd ntem1eck1 Jest ny, natomias
· t Języ
· k rosy1·sk1' ci·eszy się peł- mieszczan. Ostatnią jego pracą by1a mok· 1· ·
ssoc· alistycznym,
e J, pomunouznającym zasadę między- n1~
· to l et.ancJJ.
„
w sz ..-s tl<tm
· z1em1.a
· · nom pol- nogn.f1'a starej· Warszawy, napisana po nienar~dowej solidarności proletarjatu. Ra- I sk1m nakazano . :WY~azd z Wm?1cy. Ruch miecku.
- Mapa Polska komitetu paryJak już donosiliśmy, w Komisji Wybor- zem z robotnikami, którzy przed wojną kolejowy. ukrams~1 dochod~1 tylko do
czej zgloszono 9 list kandydatów do Ra- byli w Niemczech i zostali zatrzymani, o- Żm~~n_ki. Za prze1_azd poz~ Zmerynktt. u- skiego. W towarzystwie geograficznym
zwerbowanymi z b. o- kramskie władze me ręczą 1 dochodzą JUŻ w Paryżu odbyło się liczne i::ebrania w o0 b 0 tnikarr.i
dy m. w tern 4 polskie.
.
rkaz z -~
t · 1 .-.~j· masa proletarJ'atu pol- tam wpływy i zarządzenia koalicji. Oiice- becności gen. Hallera i Dmoy·<;kiego, na
Skład tych list jest następujący:
qac '1 •w niewoli proletarjatu ; rowie francuiicy b y I'i w1'd z1·a111· w Koz iaty- którem członek akademji
go 1·aue
"'czącego
Lista NQ 1 (rolników) Felicjan Kę k'upaCJI
K Bacou-Gayat
.
k
~i~mi~c2-dziś
bedącego
u
steru
władzy,!
nie.
Wojska
francuski
e zajęły li~ję kole: mial odczyt o Polsce na ongres1e po opiński, St. Sabaciński rolnik, Antoni Si:
I jow'ł z Odesy aż do Żmerynk1. Dalej jowym. Prelc;ent opisywał mapę nasaki~
korski rolnik, Bobiński Karol, Gulcqńsk1 wynosi około 700,000 osób.
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TEATR POLSKI HENRYK A CZARNEC KIEGO

•

Z powodu wyjazdu Teatru Henryka Czarneckiego naJbliższe przedstawienie w sobotę dnia 22 lutego
cowaną

Polska,

I_._
;a; -

przez Polski Komitet Narodowy.
którą ujrzy rok 1919 obejmuje !

ł

;i; ł +--t...~_._-*.. miotów, wartości ponad 1!100 kor., 2 o-j

\ - _;;;i;;~;ł;;I;

pory

władzy.

Wartość zrabow~nych

/

Komunikat polski

Warszawa, 16 lutego.
skradzionych
14 b. m. objął
Białoruś
i
Litwa
rzeczy oraz gotó~kt okolo ~ koron.
kolo Wylkowystojącymi
nad
dowództwo
>Gaz.
?kropua-p1sze
zaiste
Statystyka
-·
legent w końcu wyraził tyczenie, aby
Iwaszkiewicz.
gen.
oddziałami
polskimi
ska
obywaduszy
w
wywołująca
Kielecka<.zwyciężyć
wynajszybciej
jak
mogła
Hallera
armja
Brześciu
Grupa gen. Lil!towskiego.
~ela tądanie sądów . doraźnych, po~odu„
111dować prxy ujściu Wisły, zgodnie z omaskłady
wielkie
znaleziono
Litewskim
noutworz~nm
o
gab_metu,
.
b
dekrety
JąCa
I
bietnicą, której niedawno udzieliła Naj- wych organów bezp1eczenstwa publtczne~o. terjalów wybuchowych.
wyższa Rada Wojenna koalicji. Armja
Wołyń Grupa generała Rydza-Smigłe:
_T_ym .::;.as_e m, choć .1?~my. i~ndarmerJę,
Ę
kontvngent
wzmocniona przez
polska
1
i policję pov. ta~o~ą, milicję n:i1~1sk~, .s~J:'szy. go. Na północ Porycka potyczki patroli wysprzymierzonych wytworzy wał ochronny
.
my z~ś o p~h~Jl komuna l~eJ t mil1~j1 ~u - wiadowczych.
przeciw L' lszewizmowi. Z dnigiej strony
Galicja Wschodnia Grupa generała
do~eJ~ w n11es1'lcu sty9zn1U. z~stah UJaĘ
przymier, , które połączy Polskę z Rumu1 wmem przez .żandarmerię wmn1 tylko 20 R umera: W czasie akcji na Przemysłów i
·
nją i Czechami będzie najlepszą gwaranWólkę. Mazowiecką wzięto do niewoli 21
Ę
cją pokoju w Europie środkowej.
1
1proc. powyżej wskazanych przestępstw.
jeńców.
krakowPolicja
Galicji.
w
Bolszewicy
8
ID
Grupa gen. Rozwadowskiego: Od rana
ska aresztowała studenta medycyny z Warszawy
1
Zemplińskiego i kolejarza z Tarnowa, Adolfa ostrzeliwała intensywnie artylerja i miota~
'
- Ze Stowarzyszenia NauczyGoldberga. Podczas rewizji w mieszkaniu aresz- cze min nasze pozycje w Sknilowie, PerJ
n~nj
cielskiego. We wtorek, dnia 18 , im. w
towanych znaleziono wielką ilość odezw bolsze- senkówce i Kulparkowie. Pociski zapaliły
i
'
UU
lokalu własnym przy ul. Bykowskiej l. 55
wickich, które obaj rozdawali na zgromadzeniach zabudowania betoniarni miejskiej. Przy luII p. odbędzie się Ogó:ne Zebranie CzłonI nie pożaru o godz. 6-ej wieczorem wyszli
ludowych.
~A~- ~
ków Piotrkowskiego Oddziału Stow. Nau- Łódź a port polski. Wiosną r. b. Łódź J ukraińcy z okąpów i rozpoczęli atak: na
-- ,
1'
czydelstwa Polskiego z na s tępującym po- - ma rozpocząć wielką pracę. Magistrat miasta ma I Persenkówkę. Zaporowy ogień naszej .irtyUildkiem dziennym:
' z inicjat-ywy in:tyniera Skulskiege, przygotować 1 lerji przerzedził posuwające. się ich linje.
1. Zagajenie i wybór prezydjum ze. projekt połączenia Łodzi koleją z portem na Wiś- 1 W ogniu piechoty i karabinów maszyno'
T
.
.
brania.
le. Kolej b~dzie sda do Kutna, a 11tąd do Płoc- I wych załamał się zupełnie atak wroę
2. Odczytame ?rotokólu z popn:edn1e- 1
ka, gdzie jut jest rozpoczęta budowa portu na ' ga. Nasze baterje szczególnie ostrzeliwały
1
i
i0 Ogóln. Zebran~a.
Wiśle. Nowa ta linja drogi żelaznej będzie mia- ilieprzyjacielskie rezerwy gromadzące sit
~~T
~
. . .
3. Sprawozdan~e Zarz~d.~
na Bednarówcc. Pociągi pancerne ostne~- S~rawozdame. KomisJt R~w1zyJneJ t ~ ~ ~ ~ T T T T ~~~- ła 65 kilometrów długości.
nasze oddziały nn Porzeczu. Na
liwaly
Polski,
do
naletał
będzie
Gdańsk
Ponieważ
udi1ele~1e absolutorium ustępującemu za- 1
odcinkach słaba diiałalność artyinnych
zasurowce
gdyż
tego,
z
skorzysta
Łódź
przeto
i
kor.
20
srebrem
oraz
skówki,
srebrne
2
. .. , wie<,
ri'ldowt.
~· ~y~ór • r no~· ~~o Zarz_ądu,_ Komisji 1 50 kop.; Mieczysi~w Sokołowski srebrem 1 rnk., ! miast kosztowną drcgą lądową, będą mogły wprost leryjska i wywiadowcza.
Sląsk Cieszyński Sytuacja bez.
• 10 kor., 2 n:!>. i 60 kop.; Krysia Bartenbach .'l re- i Ameryki dostarcza11e być at do Płocka, skąd
Rew1zyJn~J 1 i-...o~ISJI balotuj~CeJ..
1
zmiany.
koleją.
przebędę
priestrzeń
wielką
nie
tylko
jut
złoobrączkę
Bartenbach
Bolesław
kor:
10
brem
nauczyc1elsktego.
Se1mu
6. Sprawa
tą, srebrem ~ kor., 10 rub. i 1 guklen; Helena Roboty około tej linJi rozpot7.ną się prawdopoW zastępstwie sr:efa sztabu gen.
.
7. Wnioski i int_erpelacje.
dobnie za dwa miesiąct: i zajmą około 13.000 roPoczątek zebrama o godz. 6 wieczorem, Bartenbach srebrem 5 rub.
Hal/n-, pułkownik.
W Administracji >Dziennika• złożono : Na , botników. Projekt ten jest jut omówiony z
w razie braku kompletu następne z~bra·
nie prawomocne ?ez. względu ~a liczbę Wojsko Polskie 10 kor. He:ena Markiewiczówna. ministrem Próchnikiem, w najbliższych dniach
Na Skarb Narodowy: Wacławowstwo Ko~al- przejdzie do zatwierdzenia mini!lterjum komuniobe~nych rozpoczme się tegoż dma 0 godz.
w myśl projektu k!!. Jasińskiego. 5 rub. kacji.
c1;ewsey
.
Zar_zfd
7 wieczorem.
- Aresztowanie komunistów w Lodzi.
- Koncert orkiestry WOJSkoWeJ złotem, 20 kor. ·arebrem, 4 mk. srebr.; Irena Mań- 1
..,_ _...;;~:omadził w niedz_ie!ę bardzo lic~ną pu- kowska 5 złotych poi. srebr., 8 rub. 35 kop. bi- Policja aresztowała komunistów niemieckich: ZygJak się dowiadujemy od osoby, która
liczność W ogrodzie Berna~dy~skim, któ- łonem, 1 rub. 91 kop. miedzią; Dzieciom z Kac- munta .Petraka, Wilhelma Szumana, Bronisława
ra pomimo niezbyt za~hę ~a1ącej au_ry_ wy- prowa kor. 17 hal. 50 kop. 17 miedż. 71 fenig. Grelusa, Alfonsa Sztarka, Ryszarda Reczlaka i Ka- wróciła z Krakowa, wczoraj rano iza itacją
trwała do końca, p~zyJmUJąC życ~hwie te W. P. Grzankowskiej, na rzecz Szwalni »Sokoła•, rola Szumana, którzy są podejrzani o udział w W Trzebini, na pociąg osobowy zdlłiaj~cy
artysty~zne produ_kcJ~· Powszechnte wyra- jako zapłata za przygodne przyszycie dwóch haf• zabójstwie przodownika 7-go komisarjatu śp. Ig• W stronę Warszawy, najechał od strony
tano się z uznantem o postępach, P<:>Czy- te'.• i paru guzików do płaszcza, kapelan pułkowy. nacego Rutkowskiego, podczas zajścia na wiecu Oświęcimia parowóz, przyczem jeden wa.
gon (drugi " nędu) został zdruzgotany, a
nionych przez tę młodą orkiestrę wojsko- Ks. Gilewicz, 1 k. 59 h. za nici i złamaną igłę 4 k. 40 h• w lokalu »Ml!.nner-Gesang.Yerein• .
kilka następnych uszkodzonych.
wą. Zasługa tu niewątpliwa także jej kaOtiar w ludziach nie było. Z pośród
- Strajki rolne w ziemi lódzkiej. W zie- Sprawozdanie z kwe~.ty >Ratujmy jeńców
pelmistra p. Szkoula, który stara się gorłiwie postawić orkiestrę na naletytym po- Polaków•, dokonanej w końcu 1918 roku przez mi łódzkiej wybuchnął cały szereg strejków służ- 20 kilku rannych, 9 odniosło ciężkie usiko ·
specjalny Komitet, Wyłoniony przez Komitet Ra- by rolnej. Między innemi porzucili pracę robot- dzenia. Jeden oficer ma zgruchotane nogi.
"e artystycznym.
Zl·omt
1, nicy rolni w Błocie; p. Łęckiego, Sarnowie, p.
Pociągiem jechała delegacja Czerwonemiasta Piotrkowa.
tunkowy
szwalni
Zarząd
_ Podziękowanie.
1) Ze składek, zebranych pr&ez p. Marjana Sztegma~, Bełdowi~ . i __in. Na mie}sce komen_de- go Krzyża z koalicji. Jedna osoba z misji
dla wojska Ligi Kobiet Polskich niniejszym składa podzie•.kowanie dyrektorowi BycLkowskiego podług spi1m ofiar Nr. 1894 85 rowano s1edanta m1hc11 komunalne1. Płaca: stw1er- zostala lekko zr an·on
a.
I
t
.
b"
k .
"t tr "k
d. zono, 1
s aJ ma spo 01ny prze 1eg, mwen arz I =====.:======= ======
Komisji Aprowizacyjnej p. Rapackiemu ru b ., 1 60 k or.
= ·
;
2) Ze składek, zebranych przez pp. E. Kat:1- iest oprzątany.
za udzielony rabat przy sprzedaży mate- ·
r
„
rjału na bieliznę dla żołnier~)' Panu Ko· aką i R. Truszkowską, podłu;; spisu ofiar Nr. 1896
'-"misarzowi Malanowskiemu za ofiarowane 17 rub., 556 kor. 1o hal.
!
I s1ąze
3) Ze sprzedaży na ulieach znaczka ,Ratujmy
29 i pół arszunów rnater1" alu na koszule
Egzaminy dla eksternów i eksternistek
• ń ó
"
~
c w po1akó w 8o rub . 15 kop„ 195 mk· . 1· 1280
Je
dla żołnierzy. J
•.cellony miesięcznika wojskowego w Warszawie i Łodzi roipc,cznl\ się dn.
k
wydawanego przez Oddzial VXI Sztabu 17 lutego r. b. i odbywać si„ b„d~ w naPani Podgórskiej właścicielce piekarni oron.
" " ,
4) Z prz <dstawienia kinematograficznego w
za ofiarowane dla żołnierzy: 1 kaftan 1
17 lutego o god2.
się ze5zyt I za styczeń br. stępującym pow•dku:
ukazał
Gen.
I
h
k
·
0
k
7
b
5
h
9
C
-.
a.
or. 1
męzkich 2 kale- " zarac < 9 ru ., 2 m · t 82
P ara owijek, 6 koszul
Razem: 28l rub. 15 kop., 267 rok. i 28Zl kor. Zawiera dokończenie cennej pracy pod- 4 pp. egzamin wstępny ze wszystkich' pr&cd~
sonów.
pułkownika Wł. Zagórskiego o >Walkach 2 miotów, oprócz rysunków. 18 go lutego
20 hal.
· . po1s k"1e·' ·
· p1sm1enny
· ·
l · !1 na B u k owm1ec
· ~ p o 1S>1c
b ryga d Y L egion~>w
- - Z teatru. Wczoraj towarzystwo Henryka
z Jęz
g. 4 pp. egzamin
Wydatków nie poniesiono żadnych, gdyż re~
1
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Czarneckiego wyjechało na cztery przedstawic · dakcja „Dziennika Narodowego< ogłoszenia popp.
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Pierwsze zaś pr.tedstawienie u nas dane będzi ~ starczyła afiszów, programów 1 biletów takie w s k ~eJ piec h ?t Y W. · l. · W O stn?wm Łornzy~- 20 l utego o g. 4 pp. egz. pismienny
a gie·
w nadchodzącą sobotę dnia Z2 b. m. na benefis darze. Wskutek tego sumy powyższe stanowia skun. DaleJ znajdujemy pro1ekty orgam- h ry (z 4', 6 i 8 kl.). 21 iutego o g. ~ pp.
0 dochód czysty.
· 1. zacji Polskie~o S_ztabu Generalnego, op_r~.a- egz. piśmienny trygonomerji z 8 kl. z gesympatycznej artystki, Karoli J6zefowiczowej,
kl 22 Ju6 kl . i· arytmety k'
t ··
k
d
ł
ezem nastąpi bliższe zawiadomienie.
·1 z 4 .
Komitet Kwesty uważa za swój miły obowią- co~ane sum1enme. przez po. poruczm_ a orne l"Jl L
z jęz.
piśmienny
egzamin
pp.
4
g.
o
zek złożyć serdeczne podziękowanie redakcji Jerzego Szydl~wsk~ego; uwagi por. . 1_a- tego
0 F I AR Y.
4 pp·
g.
o
lutego
24
kl.
8
i
6
z
trancusl.:iego
Kara~mow
>Taktyce
~o
Feldstema
deusza
Pańskiego,
A.
drukarni
i
Narodowego•
>Dziennika
W Piotrkowskiem Towarzystwie W~ajemnego
Kredytu złożono następujące ~flary na Skarb Na- tudzież wsz-ystkim osobom, które swemi ofiarami m~szyno~ychc opart~ na podstawie do- egz. piśmi enny z jez. niemieckiego z 6 i i kl.
Termin egzc.ininu z rysunków oraz egrodowy: Julja i Stanisława Sadowianki złożyły 4 lub współdziałaniem przyczyniły się d-0 osiągnię- św1adc~en wal~ .L·~ g1onowych! prof,_ dr.
ustnych będzie wyimaczony póź
zaminów
dla
domosłośc1
?
aw1ck1ego
S_
Lu?onma
.
kwestę
na
wpływów
cia
kol2
srebrne;
-0brączki, 2 broszki i 3 bransoletki
w imieniu Komitetu Kwesty p. o. Przewod- WOJSkO"'.OŚCI prac P?lsk1ego Tow~rzystw_a niej. w Warszaw ie egzaminy rdmienne
ayki dote, 10 kor. i 5 rub. zlotem, 1 korona i 8
rub. srebrem i 9 rub. 25 kop. bilonem srebrnym; niczącego Komitetu Ratunkowego miasta Piotr- Geograf1cz'1ego. Dział wyszkolema obej- odbywać się będą w dwóch Komisjach:
muje cenne uwagi por. Bolesława Zawadz jedna pod przewodnictwem p. dyr. S. Nov:z
Stanisław Sadowy 272 mk. 50 hal. srebrem; Juluś k
(
D . ł
l'
d
.
k
I.
owa n.•tJna.
ysc_yp marny~, z~a wakowskiego w lokalu szkoły Górskiego,
a~anm
nego o
r.
lutego
d.
Piotrków,
kolzłote
Flejszer
Zosia
;
Budzyt:1ski 5 rub. złotem
11
1919
druga pod przewodnictwem
2),
I Różnych zawiera notatki o polskim m10- Hortensja
c;.yki; Ninka Flejszer łyżka wazowa srebrna, kół(gimn. im. Stefana.
Rudzkiego
L.
dyr.
p.
Ragmin-Sadowski),
(por.
granatów
taczu
j
1
S
O
ko do robót srebrne, mały medaljon PiłsudskieKomisji egza21).
Kapucyńska
Batorego,
1914
r.
w
niemieckiej
i
fran..:us~iej
armji
o
'
fJrezywybierał
będzie
Kto
srebrny.
robót
do
przyrząd
i
srebrny
izo
1
W Banku Udziałowym złożyli na Skarb Na- denta Rzeczypospolitej. Według wszel- (kpt. Pr,.ychock i) o przygotowaniu rtęci minacyjnej w Łodzi będzie przewodniczył
rodowy: Pp. Juljan Grabowski złotem 10 rub., kich danych, izba poselska w sprawie wy- piorunującej (ppor. dr. Wnorowski-Kozło- dyr. W. Kloss (szkoła Zgrom. Kupców,
srebrem marek 15, kor. 300, rub. 20; miedzią 10 boru prezydenta Rzeczypospolitej zadecy- wski) krótkie zestawienie wiadomości nie- Dzielna 58). W Lublinie i Kielcach egzarub.; 40 kor. w banknotach otr:iymane za pracę duje, że wybór ów będzi e n a le że ć do kom- I mieckich o fortyfikacjach rosyjskich przed miny nie odbędą się z powodu bardzo
w komisji wyborczej, oraz złoty pierści0.iek; Wan- petencji sejmu. Koncepcja zarządzenia ple- I wojną (ppor. Jagmin Sadowski). Obficie małej liczby kandydatów, a ostatni mogą
I przedstawia się dział sprawozdań z litera- zdawać ei;zaminy w Warszawie. Informada Cieślewska srebrem 8 mk. 50 fen., 6 kor., 2 biscytu nie znajduje poparcia.
- Zatrważające cyfry. W powie- ; tury \1 ojskowej z ostatniego miesiąca. cji o podziale na grupy oraz o wyznaczerub. i 1 talar; Wojciech Marciniak srebrem 1 rub.;
Karol Szymański portsygar srebrny z monogramem cie kieleckim w ciągu stycznia spełniono Prace zaopatrzone są w ilustracje, pla ny niu egzaminów wstępnych udziela sekretarjat sekcji II plac Trzech Krzyży 8-w
B. G. X., łytkc; srebrną, 2 srebrne medale z por- następujące zbrodnie: 26 napadów ban-1 i szkice.
rozpoczyna godzinach od 10 do 1, w piątek i sobotę
Zeszytem tym >Bellona
tretem Milołaja n i jedt:n mały srebrny, ieton dyckich; 3 m orde1stwa w celu zysku; 2 1'
d.n. 14 i 15 b. m .
rcbrny •Zgromadzenia Cukierników w Warsza- . usiłowania morderstwa ; 13 kradzieży przed- II- ~i rok istnienia.

456 tysięcy kilometrów kwadrato· /
wych i 38 miljonów ludności. Pre-
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Kmicic legjonowy
Przed

sądem

polowym wojsk polskich

we Lwowie rozegrał się następujący prokażdym względem zajmujący: Na
ławie oskarżonych zasiadł 20-letni chorąży
W. P. Zdzisław Baczyński, syn urzędnika
kolejowego, oskarżony o dezercję, sprzedaż

ces, pod

N A Ro o o ·w Y·

Dr J fAjlHAN
H!I
:~:.2b:~:~~::{:~E~:m:,7:~::~ ~r m~ij~('~It~ t ~I~ t~~t~~Kpolwski~~:::~.:~z~:~c:u:~~n~trzne

koni skarbowych, zabójstwo akademika
Wlad. Zielińskiego, rabunek w domach
przy ul. Lwowskiej 2 i Zamarstynowskiej
50, oraz o przywłaszczenie sobie rangi chorlltego. Oskarżony - to typ zupełni'! jak
Sienkiewiczowski Kmicic. Jako uczeń 5 kl.
gimn. wstąpił do Legjonów, - przebył całą
kampanię, podczas której odznaczył się "'
szeregu bitew szaloną odwagą tak, że za
męstwo . został zamianowany sierżantem.
Rok 1917 zastaje go w Przemyślu, gdzie
zostaje zamknięty za >bunt< przeciw Austrji. Ale filut ucieka z więzienia. Następie idzie z 41 pp. na front włoski, kończy
„~'..:ołli oficerską ze stopniem chorążego.
Z frontu ucieka do Kijowa, j;?dzie bierze
czynny udział w P. O. W., a w listopadzie
ub. r. powraca do Lwowa i kanałami przedostaje się na >stronę polską<, walczy
przeciw Ukraińcom i za męstwo zostaje
oficerem. Po odbiciu Lwowa przez wojska
polskie wysłany 24 listopada ub. r. na czele
patroli do pbskromienia rabunków, wpada
do gmachu skarbowego, gdzie ralfowano skład tytoniu i win. A gdy herszt bandy Władysław Zieliński strzelił do Baczyń
skiego, Baczyński na miejscu położył go
trupem. Podąża potem na ul. Lwowską 2
i Zamarstynowską 50 w poszukiwaniu dalszych rabusiów, a gdy mi€szkańcy myśląc,
~e wiedzie on nvwą szajkę rabusiów, podnieśli gwałt, mogło zdawać się postronnym,
iż oskarżony dopuścił się rabunku. !Aresztowanie Baczyń:;kiego nastąpiło przypadkiem. Mianowicii! w grt:dniu ub. roku zgło
sił się on o pensję oficerską i wówczas
ktoś przypomniaJ sobie, że on to, gdy miano
likwidować Legjony, sprzedał kunie trenu,
a pieniądze rozdał między kolegów. Stąd
poszło aresztowanie i oskarżenie o sprzedat koni Śkarbowych. Swiadkowie, jakich
sąd przesłuchal na powyższe okoliczn ..:i,
sami oficerowie, wydali podsądnemu jak
najlepsze świadectwo, skutkiem czego cde
oslcartenie upadło.

Zjazd leśnik ów polskich dla
w Krakowie
·
W głównej sali wykładowej w Studjum
rolmczem w Krakowie, odbył si~ 2 lutego
br. imponujący zjazd leśników polsh:-h z
Galicji, przy nadspodziewanie licznym
udziale braci leśnej ze wszystkich kat"'iorji służby.
Imieniem Studjum rolniczego i rolników . przywitał leśników Dyr. Studjum rolniczego Prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Int. Tadeusz Sikorski, zachęcając do wspólnej pracy.
Następnie wygłoszono następujące referaty:
1) Stanowisko społeczne leiników Krajowy Inż. Michał Parylak.
2) Zadania i cele zrzeszenia się leśni
ków w Związek leśników polskich-Lustrator lasów inż. Zdzisław Gańczakowski.
3) Szkolnictwo leśne i stacje doświad
csalrurkom. leśnictwa inż. dr. Wielgosz.
4) Organizacja nauki leśnictwa w Polsce prof. inż. Kozikowski.
5) Organizacja służby ~aństwowej leś
nej - . Zarządca lasów inż. Pallas.
6) Podniesienie leśnictwa polskiego na.
tle reformy agrarnej-kom. leśnictwa inż.
dr. WielE,v&:t:.
Po dyskusjach nad releratami zabr.al
iłos poseł dr. Franciszek Bardel, Naczelnik Wydziału Rolnictwa Komisji Rządzą
cej i powitał Zjazd, przyrzekając pe przeć
dążenia i zamiary leśników polskich, zapewniając rówocześnie, że Rząd Polski we
własnym interesie odda decyzję w sprawach lasowych zawodowym leśnikom.
Następnie wybrano Prezydjum i Komitet dla Galicji: Jako prezes: starszy radca
ldnictwa inż. Antoni Sym, jako wicepre·zesowie: Krajowy Inspektor lasów inż. Michał Parylak, dyr. dóbr Stanisław Kowalski, dyr. wytszej szkoły lasowej int Stanisław Sokołowski.
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- Hrabska jaskinia gry. We Lwowie aresz-

od 4-7. Panie od 3-4. Rokszycka 2, dom P· Po
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delegata ameryk;.ń:;kie~o, Borisa Rogera, że wspar- ' .
Wydział informacyno Prasowy Ministerstwa Spraw Wojskowych (Departament
cie miesięczne z Ameryki dla żydów, które jakiś I
cza~. nie przychodziło, zacznie znowu nadchodzić I Mokilizacyjno-Organizacyjny, Zamek, pokój Nr. 26).
regularnie. W Ameryce zebrano już na ten cel
100.000 dolarów. Pieni\dze Si\ w drodic. l. sumy
tej 200,0.00 mk. otrzyma!" żydzi z prowincji, re&a· . za dost~rcz_enie w jaknajkrótszym czasie pełnej rosyjskiej Instrukcji Mobilizacyjnej.
I .za pom1emone wydawnictwo, niezależnie od nagrody posiadacz otrzyma zapłatę stotę ro1dz1ell\ w Waruaw1e.
sownie do umowy.
powoZ
Krakowie.
w
sa:kół
- Zamknii;cie
P~trzebna jest również pełna Instrukcja Mobilizacyjna niemiecka (•Allgemeine
du braku wę:,!la zostały · niekt6~·e azkoły średuie i
ludowe w Krakowie 1amkDięte na e1a11 nieo~ra· Instruct1on filr die Deutsch·e Wehrmacht im Mobiliezierunisfall c ), za którlil posiada~
~~!~,„ł_a...tę::.-..s.-to;..s..;.o..,w;.;;n;.;i.;;.e_d;;.o;...;u;;;m;;::.;:::o..;.:w.!.y.:..-·~---~-----~-----~
niczony.

200 marek nagra dy
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DRUKARNIA PANSTWOWA

I

Kawa wyborowa (mieszanKa)

przyjmuje zamówenia na wszelkie druki

Sprzedaż

I
hurtowa
1 dat&llczna
\Vlościańskie Towarzystwo
Handlowe w Piotrkowie ul.
Sienkiewicza Nr. 8.

i od 2
do 12 rano
chorych od
prz1jmuje
w domu
w 9Radomsku
do 5 po południu

----·~~~~~~~-~~-w_ł_a_sn~y~m•.~p~r~z~y_ul;.;.;._·~R~o~l~n~e1~·~1.....:.3~1.~.......
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CYKORJA

L1··gęza

przystępne
Plotrków ul. Bykowska 71.

Ceny bardzo
.„

Obwieszczenie

Podajtt do właścicieli nieruchomości tak mieszkalnych, ja!.:: i fabrycznych w miastach i osadach pow. Piotrkowskiego, te na piśmienne zgłoszenia wysokość państwo
wego oszacowania budowli moile uled~ zwyżce o 100 proc. bez uprzedniego szczegółowego przeszacowywania.
3 Maja do Parku Poniatowskiego zj;?ubiWobe.<: masowych pożarów po wsiach podwyższenie oszacowania budowli wiejłam złoty zegarek branzoletkowy damski skich i dworskich na mocy okólnika Nr. 59 Głównego Zarządu nastąpiło automatyaza NQ 5028. Uprasza się laskawego znanie z dniem 1 stycznia r. b.
lazcę o oddanie takowego za wynagroStamirowski
dzeniem, ul. Bykowska N2 74 dom p. Bła
Taksator powiatu Piotrkowgkicgo Ubezp. Wzajtmn.
żejewskiej Wanda Hegewald, gdy! jest to
budowli od ognia w Kr. Polskiem
dla mnie droga pamiątka. Jednocześnie uAleja 3-go Maja L 16.
prasza się wszystkich zegarmistrzy aby w
razie ~dyby ktoś przyniósł takowy do sprzedania zechcieli dać znać pod wyżej wymienionym adresem. W. Hegewald.
zgubiono legitymację wydaną przez b.
Komendę na nazwisko Moszka Goldminca, zamieszkałego przy ul. Staro-WarStanisława
szawskiej 1. 12.
zgubiono paszport wydany przez b. Kow PLUCICACH gminy GORZKOWICE
Herckiego
na imię
mendę
otwarta od 7 do 1 O rano oprócz świąt
Gelberta, zamieszkałego przy ul. StaroWa~k_i_e~j_I_._7_·~-~~~-~-~
się
ciężkie
Dnia 14 bm. zaginął lub został skradziony pies ponter bialy propiaty w
brąi:owe łaty wabi się Rex prosr:li odprowadzić Rokszycka 24 Jakubowski. Niepraod 10
na
Bakterjologicme
wny posiadacz pociągnięty będzie d• odpo.wie~ ~ś~J.22do~~j·--- --·--·
Dwie klacze pięcioletnie zdrvwe i
rosłe, jedna ze źrebięciem, druga
żrebna do sprzedania. ~ Wiadomo~ć Aleja
3 go Maja 8 u str_ó_ża_._ _ _ _ _ __
zgubiono dn. 15 bm. bransoletkę złotą
W sklepach Komisji Aprowizacyjnej m. Piotrkowa odbywa 1ię sprzedaż
przechodząc ulicami Kaliską-Bykow121
następujilcych towarów:
ską, po poł. Łaskawy znalazca raczy przynirść za wyna~rod~eniem. Ul. Żelazna 1. 8 ·
W sk!epie centralnym (Bykowska 713) i •Hurtow- 11. Materjały
Dedulin.
ni• (Aleja 3 Maja 10).
12. Pantofle r>óciennc damsltit:.
przechodząc dn. 16 b. m. od godz. 4 po
od N2 74
poł. ulicami: Bykowską
do R:vańskiej, Rwańską, Sieradzką, Aleją

Majewskiego

lekarza weterynarji

choroby przyjmuje

KONIE na chroniczne i

„;:. ~
wieś
!~:~ł!cb
bodan~~.~~!~~a.
0000000000000000 000000000
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ZAWIADOMIENIE

Komisji Aprowizacyjnej miasta Piotrkowa

Bez kartt.< i kuponów:

Tabela tymczasowa
wygrany< h 1-ej klasy 5-ej Leterji
Klasycznej R. G. O.
~-gi dzień ciągnienia

NI! NI! 2606-800 Marek, 3736-1500,
3759-300, 4678-800, 4960-800,5086300, 6061 - 300, 7135 - 300, 7205-300,
7768-300, 8780-800, 10503-300, 10537
-1000, 11962-300, 12909-1000, 16022
-10000, 16778- 300, 18993-300, 20853
-800, 21426-300, 21906-300, 22363~
300, 23798-1000, 24454-35000,282082000, 28540-800, 30139-1000, 30330-1000, 31909-800, 33497-300, 35163800, 35883-800, 37287-15000, 40091300, 40813- 800, :43345 - 300, 437701000,44266-800,44626-800,47225-300,
48509- 300, 48792 - 300, <9318 - 300,
49977-300,

Adres Redakcji: Piotrków, Bykowska, 71

parter

13.
14.
Hi.

Kaw• odtywcza.
Pasta do obuwia.

suszona.
Kawa wyborowa (mieszanka prawdziwej z cy- 16. Kawa surowa.
17. Zapałki po 1 pud. na Nr. 1.
korją 1igową).
18. t f. !!!łoniny na kupon Nr. i po cenie 11 ker.
3. Płótno na ręczniki ewentu lnie na bieliznę.
19. Skóry
4. Skarpetki.
I
5. Pońciochy damskie i dziecinno.
W sklepach dzit>..lnico~ych
6. Krochmal.
20. Kawa odtywcu.
7. Marmelada po k.S 50 funt.
21. Marmclada po 3. 50 fnnŁ
8. Nici i guziki.
W składzie I. Marciocha
9. Sznurowadła do obuwia
10. Skórzane obuwie z drewnanemi podes1rwami. ! 22. Dziegieć po kor. 2.~0 funt i 80 kor. za pud.
1.
2.

Włoszczyzna

Sklep do sprzecania w bardzo ruchli- Nadmłynarz z długoletnią praktyką poszukuje montażu lub posady gw mlywym punkcie. Wiadomość Bykowska

nie parowym lub wodnym. Specjalność
32, 1-e piętro pomiędzy 2-ą a 6-tą.
wyroby pszenne. Oferty pod >Specjalność<
.
potrzebne 3 pokoje i kuchnia od zaraz w Adm. Dzien. Narod.
lub pótniej. Adres proszę oddać w p · otrzebny strv.i. do Hotelu polskieio od
zaraz. Wiadomość w kantorze.
Administracji.

Adres Ad1ninisiracji: .Piotrków, By1mwska 71.

Prenumerata mh~·ilęcina . 11 Piotrkowie 5 kor. 60 hal. na prowincji i agranic'l 6 kor. 60 hat
Redakcfa otwarta od s:odsiay 12-ej do 1-ej w południe w dnie pow116dnic i w nicd.sieio.
Cena ogłoszc6 pn:ed t.ekatem za wiersz petitowy 2 kor. 40 hal. (1 mark. ISO fenig.) po tekaclo
Rękopisów Redakcja nie :iwraca.
1 kor. 60 hat. (1 marka), na czwartej monie wierss petitowy 60 hal. (SS fenig,), drobne
Adminiłltracja ot'łiarta od godziny ~ do 1 rana i od 4 do 7 popołudniu.
ogło11cnia 3 korony (1 mk. 80 f.) Ostatnia strona 200 koron, ij 1 stroiły 100 kor„ 1/4 -60 k. Cena !l(>.łitczeg6ln~? nnmem 40 hal . ..., 25 renlgów.
W Nteddclc; ł śwtc;ta 50 proc. dro!cj.
Wydawca i r~r odpowiemialnv Tadeusz Kowalski
Druk, Państw. w P~otrł<owie, ul. Bykow:;ka L, 71.
Redaktor aac:&ClnY franc.iszeK Dutkielllikz

