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W rakach Polski — pokói Europy!
Dschane! - prezydentem r e p u M l Traet?
(JKraiński RiereńsKi

Delegaci ukraińscy wręczyli notę p. Skulskiemu.

Warszawa, 17. Ł*yczraa.
Warszawa, 17. stycznia.
Przyczynki do c iia r a iń e r y s t, kt P etiu ry .
(P
a
T-)
Dz'fe
był
na
aucłyencyi u prezydenta
(Tełef.)
(m)
W
.scfbotę
zjawili
się
na
audyenPochodzenie. — Wykluczenie z senfnaryum. —ministrów
p,
Sk
ulskiego
z
upow aznienła rządu ucyi
u
prezesa
m
nistrów
9wukk:ego
przedsitawicieSłużba w lainL — Na drodze do m jątku. — Niekraińsklego,
ukraiński
mi.t!ster
pracy Bezpałko.
le
rządu
ukraińskiego
pp.
Bezp>
łko
i
Ponłateóko,
inlały plan taj*adu na Galicyę. — Podwójna g<a
Mihisrer
Bezpalko
orzedłożył
panu
Skulskiemu
którzy
wręczyli
p
emlerowl
nótę
rządu
ukraiń
Petiury. — Konszachty z bolszewikami. —■ Przenotę
rządu
ukraińskiego,
dotyczącą
stosunków
poi
skiego,
dotyczącą
fłosupków
polsko-ukraińskich.
śl^«jowanij Polaków. —- Mordowanie więźniów
sko-ukralóskicu.
bez sadu. — T ortury w śledztwie. — Rekwizycye Audyencya miała char ...Ict niezwykle Serdecz
ny.
dam<4tich r^aczy. — Rabunki uliczne.
(Od naszego wojennego korespondenta.')
Równe, 9. stycznia,
Ataman Peilura kupił mieszkanie z meblami!
(zet) Od osoby, zmającej do skon' Ja Pe■tlurę, która przez szereg miesięcy patrzy
Warszawa, 17. stycznia. [ w Warszawie mieszkanie wraz z meblami za
ła z blizna na jego f e d jj, otrzj rnuję s .rść
Cl eflef.) (m) Ataman PetlUra kupił w Alei Róż tysięcy rubik
nader znamiennych "szczegółów, mewyimagajacycn nawet dalszych komontf-Tzy.
Dość trafnie wiciu nazywa Petlwrę likraiń- sy2 PUDCłW ZŁOTA W REKACH PETLURY. lejOwą pomiędzy Dynaibur ,If m a Rygą. Początko
wo kursi.wać będzie tylko jedna para pociągów".
skim Kertństkkn. Jest to talki sam frazesów 'ca, nie
Warszawa, 17. styci>ia.
zdolny do pracy państwowm-twórczej. w tomiast
(Tełef.) tm) W' mieszkań u adiutanta atama
umiejący wszyśko niszczyć. Z pochodzenia jest on na Petiury p. Wolańskiego w Warszawie zna- CZEGO ŁOTYSZE ZAD4JA OD NIEMCÓW?
sęynem prywatnego ofieyalsty w dobrach ks, Me- ileziono w czase rewlzyi 3510 rubli w złocie. Gdy
Warszaw i, 17. stycznia.
Iklerisbfuirtg-Siuelitz z miasteczka Karłówki (pow. j władze zabierały złoto adiutant powedzial: Wy
(Tęlef.)
(r)
Łotewskie
Biuro prasowe donosi,
kfmstantyniogiradizkfego gub. pedeflskiej).
Działki l zabieracie mi trochę złota a Petłura posiada 5H że rząd łotewski zaiiadał od Niemiec za pośredni
dobroci pełnomocnika, członku Dumy, Szaiid*ma- nudów złota. Wskutek tego oświadczenia n' czcl> otwem gen. Nrstela prócz 14 lokomotyw, 450 wa
na został Pethrra oddany dio semraaryum w Polta- n k urzędów śledczych zamierzał s konfiskować gonów osobowych, 900 nlatform j 2400 wagonów
równ’eż i złoto Petiury, lecz z polecenia wyż
wie, fkąd n'e skończywszy neaik
. »
szy cn władz musiał tego zaniechać.
Również towai wwych.
został wkrótce wykluczony.
zwrócono złoto zabrane adiutantowi a to z tei
Potem zapisał się na kursy bucht Iteryi, z któ- przy czyny, ie termin dobro wolnego składania STRATY FINANSOWE ŁOTWY PRZY LDCW1
DACYI AWANTURY BERMONDTA.
;ych przeszedł na urzęduiika w jednym z kantorów m<M*et złotych został przedłużony do 1 lu teg o .
Warszawa, 17. stycznia.
moskiewskich. Wielka wotfna zastała Pethirę na Oiarakterystycznepi jest, że nazajutrz t>o rfwfzyi u Wołańskiego przyszło dc lego m ieszkała
stanów 'skfu
(Tejef.) (r) Według pism ł tewskich sprawo
8 uzbrojonych bandytów, którzy zażada‘1 ojda- zdan e o stratach fnansowych Łotwy przy llkwłhmkcyonuryusza frontowej ła*ni wojskowej.
nla złota, lecz po okazaniu kwitu- że złoto już od. dacyi awantury BermOndta wręczono jirż gen. NlZwyciężywszy hetmana aOooronatdsikiego, Pe- dał, odeszli.
słelowi. Sprawozdanie obejmuje kilkanaście pozytiur« zdał sobie sprawę z tezo, że panowanie jego
cyi, i wykazuje sumę 296 mllonów rub!l. Gen. Ninie jest długi.'rwałe, to też bezzwłocznie pomy
ŁOTYSZE DZIĘKUJĄ ZDOBYWCY DYNAstel pnzedstawtł te rzeczy naprzód w Ber' \e , w
ślał o zaibezp eczeitu się na „czarna godzjnę“.
BtROA.
razie nieuwzględnienia pretersyi przez N emcy
Na rodkaz atamana została w grud ńu 1918 r.
Dynaburg, 16. styczn a.
Radzie Najwyższej w Paryżu.
przeprowadzona rekwizycya złota w Kijowie 1
(PAT.) Do kwatery gen. Rydza-Śmigłego
n<, prowiucyi, rzekomo na cele .państwowe. W przybyła urzędowa delegacya łore yska w celu
CLEŚCIOWA DLMOBIITZACYA ARMII ŁOTEW,
dWa tygodnie później Petłura posyła swetso adju- wyrażenia mu os biiście podziękowania za oswo
Warszawa, 17. stycznia.
tamta Kruszyńskiego z dwoma kuframi złota przez bodzenie Dynaburga.
(Telef.) (r) Łotewskie Biuro prasowe kormini
Stanisławów do Czech, Szwaja Tyi i Francyi, —
OKlzie Kruszyńs/kij złożył w różnych bankach o- KOMUNIKACYA KOI EJOWA DYNĄBURO-- kuje: Głównodowodzący armii łotewskiej zarzą
d z ił (PhuobUlzacyę tych 20frter« /, którzy nie uOcrąfełe sumy w złocę na rozmjfte nazwiska.
RYGA.
kr»iiczyll
jcftzc'e 18. rJtu życia albo też przekro
Ponadto kupił Kruszyńską wiłle w SzwajcaDynaburg, 16. styczn a.
czyli 35 rok iycia. Zdemobilizowani żoisnkrzę wdU
(PAT.) Wprowadzono statją konttwi' »cvv ko- creni zosta‘ą do rezerwy
CI04 delsejr no atr. 2 glej.

Str. 2
ryt, Włoszech 1 we Frcucyi, a nawet Jeździł do
Stanów Zjednoczonych t do Kanady, gdzie rów
nież zakupi! parę w ll, a równocześnie nabył ta
meczny dziennik „Ukrajinsflce Słowo", które mia
ło wysławiać Petlurę.
W przewidyw niu swego krachu Pettor a tro
skliwie przygotował sobie kitffka sposobów uciecz
ki. Rozesłał po całej Ukrairie agentów swoich, iż
by po głuchych wioskach nawet przygotował’
kwatery konspiracyjna, centra przyszłych pow
stań. Prowadził rokowania z Czechami i Rumun anń w sprawie zezwolenia na przemarsz jego wojsk
z brania w ręku na Ruś węgierską, iżby stąd po
przybyciu orga-nizówacych we Włoszech 100.000
jeńców galicyjskich
uderzyć od południa na Galłcyę,
wywołać tf tn powstanie przeciw władzom pol
skim i postawić czwórporozaimienie wobec faktu
dokonanego. Ponadto trzymał w pogotowiu do od
loty w kaidej chwili cztery aeroplany typu „Muromiec", mogące zabrać około stu łudzi. Sprzeda!
je Fetlurze Niemcy.
UmizKajętc się do czwórporozumiento, które
go równocześnie strasznie obawiał się,
Petlura
stara! się o
pozyskanie sympatyl Rumunii I Polski,
żonglując dość zręcznie kwestyą besairafoską. 1 ga
licyjską, wzniecając ob. wę' w rzeczonych pań
stwach przed Wielką Rosyą. Równocześnie — us tęp ujęć przed naciskiem stronnictw rządowych:
socyal-rewotocy-cnistów, socyał-demokraitów
i
niezawisłych, którzy oświadczyli się za zgodą z
bolszewikami, a stojąc sam nr. anałogicznem sta
nowisku. począwszy od sierpnia ub. r. nawiązał
stosunki z bolszewikami, szukając punktu zbliżęria i zgody z -niani, To też przebicie się armii bol
szewickiej z Odessy, co przeszła pn wie bez prze
szkody całe „państwo" pettorowskie i połączyła
się z północną grupą bolszewików pod Żytomie
rzem we wrześniu ub. r., nie było niczem tonem,
jak tylko wypełnieniom przez Pettorę postulatu
rządu sowieckiego, iżby w ten sposób udowodnić
swodą sźczerość przez siklar.ność do porozumienia
się z bolszewikami.
Manewr ten, który zadziwił wszystkich, a
który bolszewicka „Prawda" porównywała z co
faniem się 10.000 Greków Ksenofonta, w oczach
szerokiej publiczności sowieckiej, ntoznającej pra
wdziwego podkładu tej sprawy, okrył sławą wy
konawcę operacyuego całego „tricku" stn.tegika
b-ołszewtcldegoi. gen. Hutom.
Kazamaty twierdzy* tureckiej w Kamieńcu Po
dolskim i więzienia innych miast były
przepełnione uwięzionymi polakami
i zwolennik mi DenSkma. Pro forma istniał sąd,
ale tam rozpatrywano albo zbyi głośne sprawy,
których nie można było zatuszować, lub też dro
biazg: dekoracyjne. Przeważna zaś część spraw
rozgrywała się w mrokach tajemnicy.
Przychodzili do więzienia po większej części
Chińczycy z oddziału szp eaowdklego z komisa
rzem i prowadzili nieszczęśliwego na „protokół".
A n no pisairmo raport, iż tacy to a tacy chcieli uciec i zostali zabici przez straż. W ten sposób w
dniach 22—25 paźdiziemska po nocach rozstrzela
no w Kamieńcu Podolskim 28 osób, przeważn e ofioerów.
„CzTezwyczaijki" głównego komisu rza polity
cznego, Kedrowśk-cgo nie można posądzać o za
cofanie, wśród innych bowiem narzędzi śledczych
miała ona jeszcze
krzesło elektryczne dla torturowania ofiar.
W pierwszych dniach listopada ob. r. zarzą
dził Pctlura rekwJzycyę rzeczy dla arm i w Ka
mieńcu Podo1^kim, Mohylewie, Barze, Winnicy,
Ptoskirowie i t. d.
A ie Pettoru nie miał wojska* jeno bandy, ła*wo można wyobrazić sobie, w co przemieniały
się reflcwlizycye. Była to istna bachanalia: żołnerze i of cerowie wchodzffli do pomieszkać, żądając
początkowo wódki, a n stępnie zajmowali się
„ifciórką" pończoch damskich i kosztowności, mó
wiąc, że i oni mają „pmoirkl**, mogące nosić te
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rzeczy. Z przechodniów zdejmowano buty l odzlonie na ulicy, zalecając szybką drogę — bie
giem — do domu, żeby r.awipół nadzy nie przezię
bili Się.
Nie obeszło się również bez zajść krwawych:
pipo a banda otoczyła raz na moście w Kamieńcu
podotek'im jakiegoś żyda i zaczęła go rozbiegać.
Wobec protestu z jego strony żołnierze podnleśl
go w oczach przechodniów, wśród których był;
też obcy, i

rzucili z wysokości 20 sążni w dół.
Żołnierze Petlury patrzyli z uśmechem t&
cźłow oka, lecącego w przepaść. Trup jego leżał
przez kitka godzin, wołający do n etu o pomstę.
Równocześnie żołnierze Petlury ograbili pairę
pomieszkać własnych oficerów.
Tak wyglądały „porządki" w państwie Petlury, które dadzą się porównać jedyn e z „porząd
kami", jakie na tejże Ukrainie robili ongiś Gonta
i Żeleźniak.

N a r d i g a l i f y /s K o - r i s f t i p r a g n ie p i ł ą ^ n l a z f o ^ ą !
GaHcyjska-rosyjskf nardd powstał przeciw P .lik m pod nazwą U ra ńaów!
Tak mówi rostow8’ a „Wiełka Fbsya*V orcan SzuSrfna!
Lwów, 18. stycznia.
Wychodząca w Rostowie p d redakcyą
Szirlgtna „Wjelka Rosya" przynosi znamien
ny artykuł p. t. „O wschodniej Galicyi". War
on, by go podać in egtense.
„Naród gallcyjsko-mski całą duszą pragnie oswo
bodzenia z długoletniego jarzma i połączenia z ro
syjskim narodem.
Zwrócić należy uwagę, ie język rosyjski me
zna różnicy między „ruskim** a „rosyjskim"
jest na nie jedno miano, tak jak w umysłcwyści
rosyjskiej stanowią one jedność.
Za to pr; grrjene zapłacił naród żydem wielu
dziesiątków najlepszych swych synów, powywie
szanych w ciągu pierwszych lat wojny.
Nakoniec pękły austryacko-niemieckie okowy,
zwiększyły się nadziała galicyjskich Rosyan.
Lecz przy pomocy wojsk, organizowanych w Ameryce dla walki z Niemcami, Polacy zejęli Gailicyę i rosyjsko-ga.lcyjskle oddziały wyparli za
Zbrucz.
Od tej chw li przepełniły się(łłł) więzienia inteflgentami, wb ścianami i robotnikami, a tysiące
ludzi mrze z głodu i tyfusu w koncentracyjnych obozach.
Włościanie kryję &ę(U!) po lasach i bagnach.
Prześladowanie ludności nie chcącej uznać „histo
rycznego prawa" stało się prawidłem.
Niema tam raOwy o wolności praSy(l). —• Cza
sem społka się mglistą wzm ankę w „Brzykarpackiej Rusi", o kimś, co zginął śmiercią tragiczną.
O jakże śmtoszneani wydają się frazesy o wyż
szości prawa i sprawiedliwości mad siłą, gdy się
widzi
tysiące ginących za te Ideały wolności,
za które zdaje się walczyF: sprzymierzeńcy Rosyi'.
Ci sami, co w toszali Rosyan w interesie Au>stryi. dziś t: czynią w tatenesie Polski.
Aus*ryaccy patryoci są dziś sługami ipaństv'a
sprzymierzonego z Francyą, Angl ą i Ameryką.
Wszelkich sił używają władze polskie, ażeby prze
szkodzić połączeniu się z Rośyą i
przyznać Polsce prawa do tej rosyjskiej!!!! ziemi.
Urzędnikom rusk m każą przysięgać na wierność
p Iskiemu państwu a opornym dają dymisyę 1 po
zbawiają kawałka ohebą!"
Ten wykrzyknik, nawet nas, przywykłych od
lat do rosyjskiej argumentacyi, zastanawia. Perfidya, czy aż tak tępa naiwność?
„Przygotowuje się „reforma agrarna** mająca
przen eść ziemię polskich agraryuszy w ręce pol
skich kolonistów.
Wszystko się retf, aby spolszczyć ten kraj:
nie spotyka się napisów ruskich na gmachach pań
stwowych i nawet nazwę „Gulicya" zmienia s ę
na „Małopolskę**. Postępuje się jakby wszystko
było w porządkuj rządzi się spokojnie.
Ludność miejscowa zgodzić się na to n!e może,
jedyny ratunek widzi w Rosyi,
którą kochcła zawsze i zawsze na niej op erała
swe nadzieje".
A nam inaczej się zdawało? Czyżbyśmy sto
my] li? Czy Rosyanie już zapomnień, że Ukraińcy
nie w nich a w Ausfcry: pokładali swe nadz eto?
Prawda — org.m P. Szulgńia łaiwo sobie ra
dzi: Ukraińców nie było i niania. Oto co czytamy
dalej*

„GaCcyjsko-rosyjsk! naród powstał przeciw Pola*
kom pad nazwą ..Ukraińców".
’ecz ci za czasów austryackich byli organizourant
filą.
Pom:mo, że wszys‘kie crgamzacye rosyjskogaiicyisk e zostały w początkach wojny zlikwido
wane. działacze tak z pośród inteligencji jak I włóściaństwa zosfafi ewakuowani lub internowani, nie
*nn ej cala ludność przgnęla i pragnie złączenia z
Rrsyą.
Głęboko słę myli, kto dziś mówi o „Ukraińskiej o*
ryenfacył** wśród galicyjskich mas narodowj ch.
Niemna jej nawet w wioskach dawndej absototnto podległych austryrcko-uikrańskirn agitatop-nr.
— Jako jeden z dowodów posłużyć może
przejście korpusu palfcyjsko-rosyjsklega na stronę
armii ochotniczej
i organizowanie oddziałów karpacko>-rosyjskich na
da-ekiej Syberyi.
Skończ-tta Petlurowska epopeja.
Sam PeTura już po za państwo w emi granicami
Rosyi. Należy mieć nadzieję, że cą a ta zabawa w
„niezależną Ukrainę" poczęta w Wiedniu też już
ukończona.
Lecz, o ile sto zdato, nie tak sobie przedsta
wiają poi żento w zachodniej Europie.
Nie żałował Petlura pieniędzy na agiitacye. Pc
upadku Skoropsdsktogo, jego. agenci -z pelnemi
k esami rozjechafi się po świecie; Zjawiły się Ukra
ińskie misye i delegscye.
Tylko zupełna nieświadomość tego, co się dzieje w
Rosyl,
siprawi*a ową łaskawość, z ktorą w Angili i Fran
cy! przy-m-eweno owych proszących pc-mocy przy
oswobodzenia się od „wiekowe] przemocy Rosyi",
Najłatwiej poddała słę tym półniamiecklm pomy
słom Francya.
Nawet koła rządowe mówią na seryo o „gene
rale Peilurze"!
Anglicy byli zimni, nieufni, licz prasa ich obecnto jeszcze pisze o sztabie Petlury! Rząd trzeź
wiej się zapatruje."

N jra ttŁ U N f.
5PECYAL S i A a ! ! Ó 8 0 5 S <Ó ?N 'CU, i W EM 2RYCZ.

Dr. A, SCHWARZ
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OfuKcesy bolszewickie na Ukrainie.

Str. 5

Wisści z Warszawy.

WOJSKA SOWIECKIE ZAJĘŁY HUMAŃ.
Na fronc’e TurkestańsRjn wojska czerwone SOCYALIŚCI LITEWSCY SZUKAJA KONTAKTU
Z PARTYAMI POLSKIEMI.
zajęły
11 stycznia Żyła.a Kosa, położone 110
Wiedeń, 17. s ty :z ’.ia.
w.orst od Gurjewa na wschód. Wzięto tam wię
Warszawa, 17. stycznia.
(Te’ef.) {u) Z Moskwy iskrowo donoszą:
kszą
ilość
zdobyczy,
między
innymi
ostatnie
roz(PAT.)
Bawi
tu
obecnie
delegacya litewski©,
Wojska czerwone zajęły Humań.
b.tik. 45 dywizyi oraz dowódcę tejże dywizyi.
partyi socyailstyęznej i szuka kontaktu z różnenń
SYTUACYA NA POŁUDN. I TURKIESTAflSKIM JAK BIEGNIE LINIA FRONTU BOLSZEWICK. partyaml plskiemi, aby się ewentualnie poroznmleć w kwestyi polsko-litewskiej. Litewska parFRONCIE BOLSZEWICKIM.
Wiedeń, 17. stycznia. tya Socyalistyczna stA obecnie poza rządem litew
Wiedeń, 17. stycznia.
(Telef.) (u) Z Moskwy iskrowo donoszą: Linia skim;' który jest w ręku narodowców i kleryka|«iw.
(Telef.) (u) Komunikat bolszewicki donosi: frontu bolszewickiego na południe przeds‘awia się
Na fronc e pcjudniowym w rejon e Eiiza- następująco: Od Nowogrodu wołyński®go oddaioNIE BEDZIE KONFERENCY1 W SPRAWIE
wetgradu oddżiały nasze na południc od Nowo. ne są wojska sowieckie zaledwie o 10 wiorst, da
WALKI Z BOLSZEWIKAMI.
mirgoroju wśród zacętydh walk odrzuciły prze lej 1nia w kierunku południowym prowadzi na za*
Warszawa, 17. stycznia.
ciwnika na NOwoukralńsk, przyczem wzięto 170 cbód od Sieniawy J Letyczowa, skąd idzie w kie
(Telef.) (m) Sfery miarodajne dementują po
jeńców do n ewoli, 6 oficerów, 1 armatę, karabi
runku południowo-wschod. i na zachód od Żme- głoskę o rzekomem zwołaniu do Warszawy kon
ny maszynowe i znaczną l°ść taborów. W re
rynki. Dalej w kierunku wischodn m na północ od ferencją delegatów Łotwy, Litwy, Estonii, Finjonie Nikopola wojska nasze kontynuują ofenzyBracławia , HajsynlA, na południe od Humania lajidyi i In. celem wspólnej walk] z bolszewikami
wę na południe. W re onie Nowoczerkaska woj
przez Targowicę, na północ od Nowoukralńska, I _ __
ska sowieckie przeprawiły się przez Don 'koło przez
Efizawetgrad, stacyę węzłową Krzywy Róg, OTWARCIE ZJAZDU ANTYBOLSZEWICKIEGO
Konstantynowskaja, i doszły do SenLkarakfrsfcaWarszawa, 17. stycznia.
na
pofudn:e
od NUrepola i dochodź1 do brzegu mo
ja. W ofenzywie prcrwadżonej w k:ernnku na
(PAT.) Dziś rozpoczęły się tutaj obrady zjazdu
rza
Azowskiego
na
południe
od
Melitopola,
który
Wełikokniaźewskaja wojska sowieckie zdobyty
antybolszewickiego. Zjechsło się około 1.500 destacyę Kumczackaja, prowadzą dalej ofenzywę w znajduje się w rękach bolszewickich. S‘ąd wzdłuż gatów. Po nabożeństwie otworzył zjazd ks. prał.
kierunku południowym. Kolo lin i kolejowej Ca- wybrzeża morskiego aż do Azowa, który znajduje
Olkołokura. Następnie wybrano preaydyum zjazdt
rycyna do Tkrhoreckaja wojska czerwone osią się w rękach armii *diotnczej lądem na południe w skfad którego weszli marsz. Trąmpczyński
od
Rostowa,
wzdłnż
Donu,
który
wojska
sowiegnęły iHpję Werchne—KurmOarska—GretnlaczaJto—Sadowoje. W kieruniku na KzJ:ar zajęły woj ckie już w kilku miejscach przekroczyły aż do jPfez. m. Drzewiecki, ks. Gogolewski, W. Wasi
ska czerwone w ataku Czarny] R y n >k-—Paw}ów- Kurmojarska. Stąd przez Abganarowo na południe, lewski, St. Staniszewski, ks. arcybisk Teodoro
ka I Razdolje. 20 wiorst na pfd. od Czarnego Jaru od Carycyna, na południe od Wołgi do Czarnego:wicz i ks. prał. Okołokura.
wzięły wojska czerwone przeszło <500 jeńców, 28 Jaru, od którego wojska czerwone walczą w od
karabinów maszynowych, karabiny i wiele innej ległości 50 w orst na południe. Astrachań I Gurjew MINKIEWICZ — KO I5SARZEM WOŁYNIA f
PODOLA,
znajdują się w rękach armii sowieckiej.
zdobyczy.
Warszawa, 17. stycznia.
(PAT.) JCuryer Warszawski" podaje: Były
minister aprowizacjo1 ip. Minkiewicz irFiawowair.y
Rewolucjonizowane wschodniej Syberyi czyn* szybkie postępy!
został naczelnym komisarzem wołyńskim i ziemi
wostoklem a ChabarOwskłem są wojska atamana frontowej podoltsikiei,
Wiedeń, 17. styczara.
(PAT.) B. K. iskrowo z Moskwy. Z powodu Kałmlkowa osaczone ze wszystkich stron przez
zupełnego rozgromienia armii Kolczaka czyni wojska rewolucyjne. Na obszarze pomiędzy Wja- CZŁONKOWIE PARYSKIEJ DELEGACYI ROS
W WARSZAWIE.
rewolucyoo zowanłe wschodniej Syberyi tzybke óywostofciem a Lssuri obwołane zostało pano
wano
sowietów.
Członkowie
dotychczasowego
Warszawa, 17. stycznia.
postępy. Omsk obsadzili powstańcy w imlenhi
(Tefief.) (m) Przybyli tu z Paryża cz’onkowic
sowietów. Kamczatka przypadła także bolszewi rządu we Władywost»ku, KabarOwsku I MJtoładełegacyi rosyjskiej w Paryżu pp. Sawinkow «
kom po bezkrwawej rewoiucyi. Między Włady- jewie uciekli.
Czajkowski, którzy tworzą lewe skrzydło misyi
r syjsklej w Paryżu. W Rosyi należą oni do pra
rykańsk ch walczą z oddziałami bolszewickimi wicy socyalnych rewolucy onsttów. Jak słychać
KOLĆZAK W NIEWOLI U CZECHÓW.
przyjazd Sawinkowa do Warszawy mą charakter
w pcfoiiżu miasta.
Wiedeń, 17. stycznia.
polityczny,
przyczem zadaniem jego jest zjednanie
(PAT.) Iskrowo z Moskwy. Wedle uzupełnia
Sympatyi
polski
dla Rosyi. Czajkowski wyjeżdża
jących doniesień z Krasnojarska znajd wali się v 25 TYS. CZECHÓW W NIEWOLI BOLSZEWIC.
z
Warszawy
do
południowej
Rosyi,
przytrzymanym przez czeski bata! on śmierć' po
Wiedeń, 17. styczni.*.
ciągu Kołczaka1 nie tylko ministrowie rządu Kof(Telef.) (u) Wedle informacji nadchodzą
POZBAWIONE PODSTAW POGŁOSKL
czaka i gem Martinów ale i sarn Kołczak. Toczą cych z M skwy, w rejonie Irkucka dostało się
Warszawa, 17. sjycznia.
się rok* wan a z Czechami co do wydania Kolcza- około 25.000 Czechów do newoli bolszewickiej.
(Telef.)
(r)
Jak
komunikują
ze sfer mian:dajkdi rządowi sowietów.
nych
krążące
pogłoski
o
dymisyl
posła
pańskiego w
BOLSZEWICY ZNOSZĄ KARĘ ŚMIERCI J
Waszyngtonie
ks.
Lubomirskiego
ppozbawione
są
TERROR.
IRKUCK W REKACH POWSTAŃCÓW BOL
wszelkiej
podstawy.
SZEWICKICH.
Wiedeń, 17. stycznia.
(PAT.) B. K. z Moskwy 16. bm. Ze względu na
Wiedeń, 17. stycznia.
MINISTER PATEK WRÓCI 25 B. M.
(Telef.) (n) Z Moskwy iskrowo donoszą: W klęski wrogów wewnętrznych i zewnętrznych
Warszawa, 17. stycznia.
Irkucka powstańcy pojszewiccy cliwycll, władzę ?csyi sowieckiej uchwaliła wszechrosyjrka ko(Telef.)
(m)
Bak
słychać powrót m nłstra
w swe ręce.,Miejscowi socyaiiści i sccyalrewo- mfsya c®Iem zwalczania kontrręwolucyl z^.eslenie
Patka
oczekiwany
jest
25 b. m. Na przedłużenie
fajcywpiśc, którym pomaga odd.zal wojsk ame- kary śmierci j terroru.
pobytu p. Patka w Paryżu wpłynęła koniecz
ność uregulowania sprawy zaopatrzenia przez
ententę armii polskiej.

Anq ia zagrożona w posiadłościach azyatyckich!

SENSACYJNE REWELACYE W SPRAWIE NIE
DOSZŁEJ POZYCZKI POLSKIEJ W AMERYCE
Warszawa, 17. stycznia.
(Telef.) (m) W świecie politycznym warszaw
skim wywołało wielkie wrażenśe ogłoszenie przez
„Kuryer Polski" dokumentów dotyczących sprawy niedoszłej pożyestki polskiej w Ameryce. Z og‘oszonych doku/meratów wynika, że niedojścle do
skutku tej pożyczki mamy do zawdzięczenia PSmólskiemu w Chicago i p. Szamanowi, którzy byf; interesowani w innej k< mbinacyi pożyczkounej,
Dokumenita dowodzą, że pierwotne stanowisko A*
men ki wobsc pożyczki polskiej było bardzo ty jeśli P olska nie zdoła staw ić o~ oru bolszew ikom !
. „
.. . .
,
ezliwe, a zmiana, która nastąpiła spowodowaną
Wiedeń, 17. stycznia.
dany Polsce, aby
Państwu
temu umożliwić akcyę7rStała kampanią antypożyczkową ze strony
(PAT.) B K. z Waszyngtonu. W ciągu dy- przeclw bolszewikom i odparcie Ich od Zachodu,
skusyi komisyi budżetowej laby reprezentantów Członek amerykańskiej dełegacyi pokojowej BJ s s ;
nad propozycyą udzielenia pożyczki 150 milionów ośwj idezył, żc wznow:enl2 wojny w Europie nłs § ąd DORAŹNY ZA ROZPIJANIE ŻOŁNIERZY.
dolarów na rzecz Austryi, Polski i Armenii zapro Jest wykluczone, Jeżeli Polska nie zdoła stawić oWarszawa, 17. stycznia
ponował sekretarz wojny Bakier, by zbyteczny poru armiom bolszewickim.
(PAT.) Dowodzący fn ntu litewslko-białoru•ntorykPÓski matęryał wojenny w Europie był odskiego wydał rozkaz o sądach doraźnych, w fctó-

Wiedeń, 17. stycr.fa.
(PAT.) B. K. „Messagero" z Londynu dono
si, iż uważaja tam koncentracyę wojsk sow’eckich
w Turkestajpe, Bucharze I Chiwie za groźną. W
Taiszkenc e i Ashabat znajduje się wieli leguląrnych wojsk czerwonych. W Persyi sinieją roz
gałęziona crgan-zacya bolszewicka. Afganistan i
pogranicze Indyjskie jest stale nespORujne. W

Mezopotami ogłosiła znaczna część tego obsza
ru swoją n:ezawisłość. Ani angielskie wojska okupacyjne, an armia Emira Caisaji nie mogjy
sprostać powstańcom. Starcia ntedzy tuby'cajni
a Anglikami mnożą się. W kołach dyplomatycz
nych Angli pannę przekonanie, że wojska turec
kie, znajdujące s ę w Małej Azyl, pozostają w
związku z bolszewicką organLzacyą światową.

Wznowienie w .jn y w Europie nie j e s t wykluczone,
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„GAZETA PORANNA**.

P o d w ^ ż lii o d 5 0 d o i O O p r o c e n t

rym podaje do wiadomości, że whml rozpijania ałkoli l©m
wcjskt-wych karani będą przez sądy
połowę e wenttutee w postępowaniu doraźnem
£arą śmierci przez rozstrzelanie,

pr-yznane urzęJnikcm, kolejarz m i wo>!towym!

Nadto powzięto projekt ustawy w przedmiodfc
Warszawa, 17. stycznia.
(Teflef.) (r) Na posiedzeń u Rady ministrów dalszej emisyi biletów Polsktej Krajowej Kasy
POŁĄCZENIE POCZTOWE POLSKI Z ZAGRA- przyjęto wniosek mhiistra Skarbu w sprawie po Pcżyczikc waj, tudzież w niosek o usj now ied.t
MCApraw y bytu urzędników państwowych i koi ejo- speeyaiktyoln komsarzy granicznych, krórzyby
Warszawa, 17. s‘ycznia. vwch, oraz osób workowych. Uchwalono rozpo cltroirli państwo przed napływem obcych walut.
(Te’ef.) (m) Min!ster poczt ogłasza, że P d s k a , rządzenie regulujące korzt podróży i dyety fur*rWarszawa, 17. stycznia.
łOZosta’fc w połączeniu pocztowem ze wszystkie-1 ryonaryuszów państwowych 1 kolejowych w b
(T elef.) (ni) Rada mimisbów uchwailiła pod.
<14 państwami zagranicznymi z wyjątkiem Rosyi zaborze rosyjskim, oraz insimikcyę w sprawie go wyższyć pensye urzędników w ten sposób, le
łowieckiej
dzin urzędowania. Wreszcie zastanawiano się nad kawalerowie otrzynrć mają 50% podwyżki, żo
rediłkcyą a j lirzędmczyeh wag ięd. « d tńeprayj- naci zaś od 75%. Podwyżka ta będzie prowizory
FRANCUSKA KOMISYA DYSKWALIFIKUJE mowami c-m nowych nmkcyor,1'ryuszy. Przyznane czna, aż do nowego roku budżetowego, który roz
ROBOTNIKÓW ŻYDOWSKICH.
podwyżki obracają się w granicach 0<f 50—100%. poczyna się dnia 1. września 1920.
Warszawa, 17. stycznia.
(PAT.) Prasa żargonowa podaje, źt wśród roTOtnków zapisanych n? wyjazd do Francy', fran
len z kresów białoruskich
cuska komlsya warszawska dyskwalifikuje prawie
z a s l i walutą francuską P, K. P .?
wszystkich żjdów, Z pośród zapisanych żydów
Pizyjęto zaledwie pięciu.
Orgnnzacya eksportu p**zez zar?ąd cywilny ziem wschodnich.

hk

PODZIĘKOWANIE DZIECI DLA MISYI AMERYK.
Warszawa, 17. stycznia.
rPAT.) Do kierownika misyi amerykańskiej
twzybyla de agacya dzi-ec' szkól miejskich i wrę
czyła nvu artystycznie wykonany przez dzteca adres, wyrażający .wdzięczność za akcyę odży
wiania

Warszawa', 17. styczni'.
'TelefA (tu) „Przegląd Wieczorny1* przynosi
ciekawo szczegóły o zorganizowaniu przez zrrząd
cywilny z'cm wschodnich przy współudział? mlnłshu handlu 1 przemysłu wielkiej akcyi, mające)
na celu ekeport lnu do Francy] celem zasilenia w ł.
lntą francuską Polskiej Krajowej Kasy pożyczko
wej. Ilość tego Iniu, pochodzącego z kresów bia-

foTitskoh dozhotizi do 3o0.0«9 pudów, przyozom
Francya płaci po 8U0 rs. za pud w wtJucie francu
skie! Skarb polski posiada 50% akcyi towarzy.
stwa ekspo towego z dochodów zaś otrzymywać
tui 75%. Ta akcya handlowa nazwala oczek-‘w ió
zwryżks kursu marki polskiej w stos udku do fran
ka.

WARSZAWSKIE LOKALE ZABAWOWE BEDA
7 AMYKANTK O 10 WIECZÓR.
Warszawa, 17. stycznia.
(Telef.) (m) Wsku‘ek katasb ęfałnego braku
B L o m u a lK e it S z t a b u ^ e n a r a ln e g o .
węgla mmsterstwo spraw wewnętrznych zarzą
dziło aż do odwołania, zatnfy kac. j w Warszawie
wypadem po godzinne] walce wieś Czernicę na
Warszawa, 17. stycznia.
teatrów, restauracyi, kabaretów, kawiarń itp. już
FRONT LITEWSKO-BIAŁORUSWI: Od poindrłowy-wschód od Nowogrodu Wołyńskiego
o godzinie 10 wieczorem. Ulice miasta Warszawy | działy nasz3 kontynuując uccye na pomocny■Rewindykacya zi-em poiskiełt na
za
są bardzo słabo oświetlone
chodzę
na
.podsiafw.e
postanowień
trakt:
tu
wer
wschód od Dynaburga nawlazały łączność z nie*
przyjac^em tu litńi 5 km. na pół-io^ay-wschód salskiego: Wojska nasza pod dowództwem gga
STRAJK SZEWCÓW.
od jeziora Ruszou, a 7 km. na wschód od Gze ez. Jiizefa Ha'lera i Dowbó - Auśnicklego przekro
Warszawa, 17. stycznia.
Na odcinku bracławsklm wzięliśmy w wypadzie
(PAT) W większe! czyści warsztatów szew- kilkadziesiąt jeńców | karabin maszynowy. Atak czyły dziś rano dotychczasowe gff iilce lbt!f de.
skicb w Warszawie wybuchł strajk. Strajkujący bolszew. nu Leo.ipol został krwawo <fla niarrzymarkacyjnych .polsko-niemieckich.
żądają 75 pr:;c. podwyżki.
jacrela odparty. Na odcinku poleskim, posuwające
Sie wzdłuż toru kolejowego oddz) ły nieprzylaW zastępstwie szefa sztabu gene^fne
clelsfie zostały z łatwością odparte.
Kuliński, putkowmit,.
(
FRONT WCLYNSKI: Oddziały nasze zajęły

Nasza wojiSra p rzekroczyły p ih lio -a em. l'n*g d cm arK ac.!

t

KRZYWDA.

Dziś iv nocv przeszły obszary poza linią demarkacyjną
w ręce polskie!

Kości padły
gra przegrana
Wyrok srogi zapadł w Se^m e.
Nałożono na nas c.ężar
I rkkt nam go z bark nie zdehrue

Warszawa, 17. stycznta.
(Telef.) (m) W sobotę w nocy nastąp ć ma
przt-Jęcle przez wojbka polskie miejscowości przyznanych nt.ni traktatem wersalskim, znajdujących

Już do legośmy przywykli,
Ze los nam pisano twardy.
Jeśli Jesteś patryotką
■Płać Galiryip znów miłirrdy.

się poza dotychczasową linia denrarkacylną uh*
miteką M'edzy imieml zos* n? zajęte miasta Le
szno i Zbąszyn, który dotąd był stacyą pogranł
czną po stronię n emiscklcj.

tcSilemy nad p iski

Płać za księstwo i królestwo
Przecież jesteś dość bogata.

morsa!

Odezwa generata Hallera do podwtadnych rru wojsk.

■Masz Wie.iczlte i Borysław
Najbogatsze miejsca świata.

Stoją połi twa odfcwriem
Tyfus dziesiątkuje mir sta,
Ale skoro Sejm n zkazał
•Płać siostrzyczko, płać i basta.
Tę braterską kontrybucyę
żajpJacimy z suchem okiem,
śfe aby wam ła krzywda
Nie wylazła kfiedyś bokiem
Nemo.

Czas
o d n o w i i

przedpłatą!!

Warszawa, 17. stycznia.
(PAT.) Generał Józef Ha ler, dowódca armii
romorskiej wydał r»stc?irącą odezwę d« pod
władnych mu wotek: Żołnierze,
.Idziemy pad Polsk-e Morze
idziemy w kraj odwiecznie polski, wielokrotnie
odb erany nam przez wrogą siłe N emicc. ale tęż
szą i większą jest moc P o lsk . moc Narodu Pol
skiego, polskiego trręla i polskiego ducha. Ponu
rze poiskle zabrał zdradziecko króle w Łokietko
wi Jeszcze zakon krzy tacki. Dopiero zwycięstwo
pod Grumwaletem, zwycięstwo roku 1410 a ;-astepaśe walki pół wieku trwające derrowadz ly do
tego, że t c pokoju w Toruniu H66 z jedtiej strofcy wjeżdżał do stolicy tej ziemi woje voda po M z drug:ej zaś wyjeżdżał zrozpaczony mistrz
zdeptanego polską n«gą zakocu krzyżaci ego.
Dziś dożyliśmy tej radosnej chwili, gdzie
Pomorze Polskie staje
znowu częścią
składową naszego państwa,
P"> oółirrawiekowej niewoli znowu wjeżdżamy

w im aniu Państwa Polskiego w progi f'dwi; c?
n e naszej z.em , z drugiej zaś sirony, wyjeżdżać
musi w woj-irie światowej wytężony Niemiec,
‘który tu u'gdy nie wróci. Z Wojsk em Polskom
wzybywą wo ewoda Pomorski jaikio w jadta cy
wilna, ustanowiona przez Rząd Polski. Przy bo
żej opatrzności
zwyciężyła sprawlediSrość hhtoryf nad
przemocą wrogów Polski.
Zolnerze: Win*iiście się czuć dumni i szczęŚJ-wi, że waszym jest odiz:ałerr ubiiinować ten
po’ski (kraj, to Polskie Pomorze, te Kaszuby, to
morze polskie. Jesteśmy ram^iniem zbrojnem
Pcłski również i sercem, kfóre m i-oś::iwą troska
obeimuje dz ed oderwane od łiersi i taisczynej
rak ci‘atgo ciemiężone. Ludowi polskiemu, który
po traf 1 znieść straty wojny i przęśladiwp-nia,
trze trwał niewolę i zachow ał ojczystą mewę,
Aładam żołn erskie: Cześć! Żołnierze Polsniej
Rzeczypospolitej!
PrzychodzKfe jako wolni do uwolnionycli z
przemocy,

jakc bm d a do braci inr.iłowanych i t“k długro
prześlaidowa.u:r©h. Niechat; w Was Jud w ta tych
brac, tych żołnierzy z takiern utęskn eniem przez
tyle pokoleń oczekiwanych. Każdy mieszfkaniec
tych ziem n echaj w w s .pozna szlachetnego ry
cerskiego żolrerza poisleego, obrońcę wolności i
wiernugo stróża spraw ledlirwoóci i prawdiziwej
władzy Narodht polskiego i Jego Rządu. — Pomnij
cie na odwieczną Polski zacadę, że
każdy obywatel Fuństwa równy jest wobec
prawa bez względu na wyznanie i nalcdowośd.
Wraca <ło PolSki Ziem . Polska, ziemia zroszona
krwią męczeńską polsA,ago bskarpa św. Wtojc.eoha, ziem a guzie niegdyś tyłu znakomity on roda
ków działail-o. gdzie żył i pr cował człowiek „co
wstrzymał słońce i ruszył ziemię*' — polskie wy
dano go plemię — Mikołaj Kopem k. Ona w cza
sach upadku zyskała tyłu (Obrońców z obozu na
rodu, wśród a ch Wybickiego, twóroę ffliwika
.prfsidago, który przeczuł, że me zgŁne’a „Ziemia
naszych pradziadów, z'emia kr witą ioh zlana, jużeś
nasza, fitż obcego nie będziesz m ec pana, do bro
ni bu cia do broni, pod świętym znakiem Orła i
Pogoni".
Wstępując na świętą z'emię polską, z serdecz
ną radość ą
,
całujemy ją jak relikwie ł poprzysłętramy bro
nić je] przed każdym najazdem.
Z mieszkańcami tej Ziemi Pomcrs’’'ej w radosrem uc żarciu wołamy: Niech żyje ZJednoczw'
nasza Polslka.
Dowódca froninj pomorsk ego
Józef Haller, generał broni.
NIEMCY NA POŻEGNANIE PALA I NISZCZĄ*
Warszawa, 17. stycznia.
(PAT.) „Kuryer PoTanny** pedaje. że N emcy
wychodząc w ciągu roku ubiegłego z zajnrw>nych obszarów na krasach wschodnich, systema
tyczni© niszczyli lub palili nfetylko zakłady prze
myj łPwe lecz i koszary, s. pltale i wie bu vnki. w
palu uniknięcia podanych strat przy ?a rotw tnl:
Prus królewskich i Parrorza podjęto myś, utwo
rzenia komisyi. któraby s ę zańęła ratowaniem do
bra narodowego w mCejsct-iwościach opróżnianych
przez Niemców.
WOJSKOWY REPREZENTANT KOALICYI WE
WROCŁAWIU.
Warszawa, 17. s4yczn'a.
(Tetef.) (m) D - Wrocławia przybył koal cyłny pułkownik francuski Dorna.
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f r z y ilu * tra cy i k o n c e rtó w ,
o rg a n ó w i d o b a r. o rk ie s try
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Tr^ś' według znanej opov\ieś i mistrza pióra „GUY <f© Mł PASS£N T *A “. Role gl<5 ne oćtwbria ą na wybitnie ?' eryści parjsKiej „Co.

M-el e ROBINNE.

N adto doborow e u zu p ełn ien ie programu.
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W i o c h y l e z y g n u j ą z R je K il
Wiedeń, 17. styczrra.
rezygnują z prawa pnoowraa nad Rjeką, która
(PAT.) B. K. iskro wo z Paryża. Kouf cya za ma zastać saiftodziefaem państwem tweiituałnie
wiadomiła delegacyę Jugosłowiańską. że Włoch> .pry, protektoratem L gi Narodów.

D r e Ł a s il ' u r j S i s n i . p r e z y f iS H ir iH r e n . f i a . U
sujących odezwał się głos na lewicy: .A Versadles“. Deciranol zapytany przez Uefebre*a 1
Briamła czy przyjmuje to desygnowanie na pre
zydenta odpowiedz ai: ^Nie odmówię*4. Wezvra■ny przez fle-n-riota do wyraźo elszego oświ.jdczerfa się, czy wystąpi j.a&:6 kandydat, wskazał Dc-'
chane-l na pTnanne zebranie stronnictw lewico
wych, które ma się odbyć.
Paryż, 17. stycznia.
(PAT.) B. K. z Paryża. Paweł De ciapci wybnrnj' zestal prtzydeifent repubiSki francuskie]
734 głosami na 889 głosujących.

Pa/yż, 17. styczna.
(PAT.) (Uaras) Czf-oncow e Senatu Izuy de
putowanych zebra i się dziś r.a wspóine p.snarne
pó'sicdz©ne. celem ustalenia 1-sty rau-dydaiów na
prezydenta. Głosowane wydało rezultat nastę
pujący: Dechamel
8 głosów, Clemenceau 389.
Poincare 16, Jouncrt 6, B >urgeo's 5 głosów,
Foch 1 głos. Nagta decyzya Prezydenta Izby de
putowanych do kamdjdowanla na prezydenta repubiŁi wyw0!a!a w Paryżu jak największą setisacyę. O pc stan owi en .u te<m krążą naj/ozma tsze
w ers\e. Po gloscwaniu próbnem, ra mocy któ
rego Dechamel otrzymał 445 głosów na 445 gło

CLEMENCEAU MTCO^A SIE Z ŻYCIA POLI-, DECHANEL POLECI UTWORZLNIE GABINE
TYCZNEGO.
TU BRIANDOWI.
Paryż, 17. styczni a!,
Berlin, 17. stycziiia.
(PAT.) ^^c^'as, J:<k dćnoszą dziermki C!®nien(Talef.) (fr) Dzienniki tirtefsze denotszą z Pas
ccau wycofa się z żjcia p oiltyczj^o i w przy- rytża, że po głosowaiwu próbtjom w pałacu lidksemsz ym tygedn u wyjedz.e do m‘cj o w ości Tran- bursłricim C.emenceafu oświadczył jednak, że cofa
che gdzie zajmie s.ę pikaniem .pamiętników o swoja kandydaturę, wskutek czego wzrosły szrtitwojnie.
se Dechanela. Pi awdopocl bnem je&t że Dech^mfił
pc]eci Briandowi utworzenie gabinetu.

Wcgrzy oUz/malf to s ’: trak atu pokojowego.

WRĘCZENIE TRAKTATU DFLEGACY1 WE- je się nie budować nad brzegami Dunaju m połud
GIERSIGEJ.
nie od Prsszburga żadnych fortyfŁaeyi. Węgrzy
zrzekają się wszystkich praw co do Rjeki i okoli
Wiedeń, 17. styczara.
cy
na rzecz Wj ch w tych liniach granicznych,
(PAT.)
B.
K.
z
Budapesztu.
Telegram
iskro
ROZKAZ KOMEND \NTA 6 KCRPUSU ARMII
wy
"W
.
B.
K.
z
Neu/lly.
Wręczenie
'raktatu
poktóre
będą później us aione. Węgrzy zrzekają się
NIEMIECKIEJ.
ko owego o^-ęg orskiej ddegacyi pok'>jo yej pastą- na rzecz Austryi wszyatkch praw królestwa węSosnowiec, 17. s‘ycz"i'a.
p ło we czwartek o godz. 4 po po!u-d.iiu w min - gierskiage odnośnie do tych obszarów, które liżą
(PAT.) Do „Ob. Scłdess schc Z‘g.“ tdkgrafuyą z sterstwie spraw zagranicznych.
po za wytyczcnemi grani carnii. Postanowienia
W rccawla. Komendant 6 korpusu a.tu li wydał
wojsŁ:wrj są identyczne z postanowieniami trak
•ozkaz w sprawie oddania ołrzarćw przyznanych
TEKST TRAKTATU.
tatu w St. Germciw z wyjątkiom dwa* punktów.
Polsce w okręgach Żurn. Namysłowa i Szyców. W
Wiedeń, 17. stycznia. Siła ogólna węgierskiej aranH ustalona została na
rozkazie tym powiedziani , że wycofań e wojsk
(PAT.)
B.
K.
Z
Paryża
15. bm. Traktat poko- 35.000 żo}n*erza. Armia nie może posiadać riężkieb
niemieckich z tyoh terenów-rozpocznie się 17. sty
jewy
przedłożony
węgierskiej
de egacyi pokoj-o-j armat, to znaczy żadnych armat, których kaliber
cznia br. i rrusi być tf cńczcnc 19. stycznia do gowynosi aiięca niż 105 ni. metrów. Rozdział cięża
dz ny 1 w południe, Ev.\aJ uacya ‘ortnów płebbcy- wej ułożono w ten jposob, jak traktat w St. Ger rów finansowych identyczny jesit z p.staiiowiecowyoh nią być dokonane w . kresie od 26. slycz- man. Rozdziały od.»sz:.,oe się do Ligi Narodów i niam. traktatu w SL Germain z niektóre mi zmia
nią do 5. łute^o. W zwidzi u z tem rozpocznie się interesów poza Europą, dc jeńców wi Cennych, do nami. Mieiłzy innymi rząd węgierski mszs’ poza
translckacya wojsk niemieckich do Niemiec. Ze odszkodowania, żeglugi, ipor.iów. dróg wodnych, węgerf-k-mi dugami pub :cznymi zabezpieczyć
do kcei i t. d. brzmią w cU» di ikwmemaoh !c!entystrony eutenty \vys‘ępov, ać będ^e francuski «••!czn e. Traktat wymienia następni© ćofetadnie gra ttfkże część długu austryackiego jako dodatki? do
pułkown k Thomas ze strona zaś polskiej dwa! onoe
WęgFr wobec Au&tryi, Jugosławii, Sławop.i, ogólnego długu Austro-Węgier. Gn^apoJa-cze poncerrcwie polscy. Wciska niem eckte będą masze
I
Czecboiiow
acyl. Węgizy uznają pe.n > nfazawl- s*ani wienia są Identyczne z postanowieniami trak
rowały pechota, a łviio >częściowo użyję ko ei, o
słość Jugcs4rrwiaf.sklog!.j i Czechosłon aekłego pań t u j w St. Germain? z wyjątkiem kilku postano
le nie przeszkodzi ternu strajk kolejowy. Transtwa. Granice między Węgrami a państwem Jugo- wień, odnoszących s!ę do gospodarczych <stos«nsp er mat-eryatów wojsitowych i środków żywno
slow iańskiem | Pumunlą bęią ustalone prz“a ko- ków nrędzy Austry? a Węgrami.
ści odbędzie się kolebą, Uczta, wnj.ik okupacyjnych
wynosi razem 21.000 żołnierzy, kv’atermistrzowie tn^syę 7 członków. Węgrzy zrzekają się na rzecz
WĘGRZY ROZCZAROWANI.
Wł«ch, Jugosławii, Rumuni j Czechosłowacji,
uitenty przybędą na Górny Śląsk 23 bn\
Wiedeń, 17. sty c^nia.
wszystkich praw 1 tytułów prawnych co du daw
nych obsza.-ów Austrcu Węgier, które zostaną włą
(PAT.) Teł. Kortrp. z Budapesztu. Ogłcszeajc
U PROC. GÓRNIKÓW OSTRAWSKICH STRAJ
czone do tych państw. Rumuna przyjmie postano- warunków pokojowych wywołało na Węgrzech
KUJE DALEJ.
wł®nła które państwa koalicyjne uznają za konr.e- deprymujące wrażenie. Ogóh e spodp^yang c,ję
Wiedeń, 17. stycznia. czue, aby bronić interesów tych mieszkańców złagodzenia warunków di’a Węgier. Obecnie do
(PAT.) „Per 'Nene Taig“ z Morawskiej Ostra Rumunii, którzy różnią się od większi śc ludności, wiedziano się, że traktat pokojowy przedłożony
wy. Tylko m ła część górników powróciła do pra rasą, językiem i religią. Rumunia przyjmie też te Węgrom Jest dla Węgier prawie Kata™ ~lt|riy.
cy. 74 procent dalie? strajkuje.
postanowieni, które zabezpieczają ruch transko - 1 Wyrażrją wątpfiwość ery Węgr-y podpfezą tin
wy i sprawiedliwe postanowienia dla handlu obuj dojcBltrenł “oko.kw y.
narodów. Pań*two Czecbo-sfowacklc zebowiąza-

J
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Pierwsze posiedzenie Ligi Narodów!
Ameryka nie z g ło s iła dotąd sw ego udziału!
Pary i, 17. stycznia.
Wiedeń, 17. stykania.
(PAT.) Dotychczas zgłosiło się do Ligi Na
(PAT.) B. K. „Lokalanzeiger44 z Berna 16 b.
ni- Dziś o godz. 11 przed południem odbyło s ę rodów 18 głównych państw. Stany Zjednoczone
pierwsze pojedzenie Rady Ligi Narodów we do dnia dzisiejszego nie zapowiedziały jeszcze
'rancuskiem ministerstw e spraw zagranicznych. swego udziału w Lidze.
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ustrojone w najpiękniejszą na świecls śnieżną su
kienkę, błyszczącą brylantami i m-eniącą s;ę od
blaskiem tęczy. Na tem ślicznem tle przenti.a po
stać Henny Parten, w roli młodej dziewczyny,
nienawidzącej mężczyzn dopóki... n.e zabiło gorą
co jej młode serduszko, bo tak s ę barda > często
kończą postanowienia młodych panien. Więc śmie
szą publiczność nadzwyczajne figle Henny Por ten,
która usiłowała zbuntować prawowitą żon? prze
ciw mężowi. Urozmaić;ją komedyę zawody spor
towe na saneczkach i nartach i wzbudzić muszą
podziw niezwykłą zręcznością. Oprócz tej pysznej
komedyi, obejmuje di;ecny program „Apol a44 sen
sacyjny dramat; „Dziewczę z palarni • >p urn44 w 4
aktach, który jest drugą nowością. "Tu znowu z
niebieskich dymów obezwładn.aiącego op urn, wy
chyla się postać młodej dz.ewczyny i rozwija się
tragedya jej mkdego życia.

Repertuar teatru IłL-art „Czwórka" w sali
JAI*ONIA POSYŁA MEKSYKOWI BRON.
„Casłno de Paris" (ul. Rejtana 3).
Haga. 17. stycznia.
Program XII. od 16 stycznia codzienn e o
(PAT.) „N, R. Couirant44 z Nowego Jorku. Ja
i
godz.
8 w eczór. Część I. Gościnny występ! Ro
poński okręt handlowy przybył do meksykańskie
go portu Manauuillo z ładunkiem broni dia Me muald GIERASINSKI w swej sły; nej kreacyi jao „Nuta Bemol, kapelmajsęr, diriźent i maestro,
ksyku.
Anda Kitschman i Marek Windheim w nowych
umerach solowych. Część II. „Bigos noworo
HR. ARCO SKAZANY NA ŚMIERĆ.
czny", aktualna rewia w 2 częściach pióra spółk;
Wiedeń, 17. stycznia.
Z Województwa lubelskiego. Szef biura preautorsk ej „Ki-Zbi Or-4. Nowe postacie i w k ła d k i.<!PAT.) B. K. z Monachium. Hr. Arco oskar Nowy prolog, Clemenceau, Książę Karnawe, zyayalnego Województwa lubelskiego prof. dr.
żony o zamordowanie Kurta Elsnera został zasą „Glouus Ga zwelt, zagraniczny podróżnik'4 w wy* Tadeusz Mila rowie z zain cyował organizacyę
dzony na śmierć. Odebranie praw obywatelstwa onaniu R. G eras riskiego, Kolporter „ Ś cisk a kursu admnstracyjno-pcl,tycznego, który urząJodziennego44 i in.
19175 dżi powstająca w Lublinie Szkoła Nauk Pol ty
nie nastąpiło.
Bilety od 9—5 w składzie nut G. Seyfarta (ul. cznych i adm'ni&tracyjnyah. Kurs ten ma służyć
NA DŻIS ZAPOWIEDZIANE DEMONSTRACYE Akademicka 6), a od godz. 6-tej wieczorem przy celom specyaln-ego wyszkolenia sił ad min stracyjkasie teatnu.
2031 no-poiitycznych; potrwa około trzech miesięcy i
W WIEDNIU.
rozpocznie się w lutym b. r.
193S4
Wiedeń, 17. stycznia.
g
Powszechne
wykłady
uniwersyteckie
1
po
(Telef.) (fr) ,,Wr. Alg. Ztg.“ donosi, że soKmigregacya kup'ecka we Lwowie, wzywa
cyalni demokraci na jutrzejszą niedzielę przygoto litechniczne 19 bm. prof. K. Mllkowsk,!: „Praca
wszystkich
członków na zebranie w sprawach
wują demonstracyę przeciwko akcyi antysocyali- górnika i jego walka z ż^wiał-mi44. Politechnika, bardzo ważnych, które odbędzie się w poniedzia
sala
XII,
g.
7
wiecz.
—
20.
bm.
dr.
K.
Weigel:
„Jak
stVcznej I prądom reakcyjnym w Austryi. Rów
należałoby sporządzić maję Pdktki44, tamże g. 7 łek dnia 19 b. m. o godz. 7-mej w:eczorem w lo
nież i komuniści przygotowuję demonstracyę.
kal i własnym przy ul. Czarnieck:egb 1. t. Urraw. — 21. bm. prol. dr. K. Wojciechowski: „Poięcie sza sie o punktualne i licząc Przybycie.
19351
KOMISYA PLEBISCYTOWA WYJEŻDŻA NA miłości u dawniejszych poetów podżkidT44. S ali
geologii, Długosza 8. godz. 7 w. — 24. bm. prof.
P r e z y d iu m S ąd u pilreyjrerto podajt
w:a
SPIŻ.
Anczyc: „O włóknach tkackich i ich przerobie na domoś i. że Ajre-dy Sndu bołszow ckiego przeniea-^n-i
Warszawa, 17. stycznia.
tymczasowo na Sąd powiatowy w Bursztyne.
19418
(PAT.) Delegacya kongresowa donosi z Par- tkaniny44. Politechnika, g. 7 w. — 25. bm. prof. dr.
ryż.a 16. bm., żc wyjazd) komisy! plebiscytowej dla Z. Weyberg: r.Z dziejów ostatnie! doby szkolni
P r e r y d y m S ą d u a p ? ta y :n e g e podaj- «*© w'aCieszyńskiego, Spiż a i Orawy nastąpi z Paryża ctwa polskiego44, saila Muzeum przemysłów, g. 5. dom ołci, z ■ agendy S ą u pow iatow ego w Za*ołc cK
dnia 23. b. m.
-- Wykłady prol. Rog li i Hirschle-ra z powodu przeniehiono tym czasow o na Sąd pow iatow y w P„ dma
mieniu
19419
choroby prelegentów odwołane.
—O—
NIEMA DŻUMY.
(mg) Organizacya Narodowa VI okręgu urzą
Ba k K rajow y we 1wowie rosruV,n’e dla 7tkłaWarszawa, 17. stycznia.
dziła wczoraj zebranie towarzyskie, zw. ne „opła du Cenira ncyo we Lw wie, j-ko'ei dla Fil i w
(PAT.) Z urzędowych ikół donoszą, iż na ob tkiem44, a unozm. icone 'bardzo udatnym koncer wie, Stani 1 wowie, B'a’<j, l.u' linie, Przemyślu i War
ur/ądnisów, m nipulantów i dyetaryurzy. Wvna»
szarach Ukrainy zajętych przez nasze wojska w tem apmatorskim. Jakiś swcOsflej, serdeczny duch o szawie
yrodzenie za eine od kwalifiicacyi i rorozum enia sią —
żadnym wypadku dżumy nie stwierdzona
wiał licznie zebrotrych gości, gdy znaleźli silę w poczem zawarty zostanie > n'-a t względni- zadać d^ne p zyjęc e na etat. — Podan>a z do ładnym ' p sem
znonem sobie gronie, w niewielkich salkach szko w
żyją oaz odpisami n ctrylei świadectw z odbytych st <•
RADA TEATRALNA W WILNIE.
ły Jordanowskiej, przy skromnym ttesku świec, cyów i praity^i, ja'<oteż z pod i ie n r<fere e i wn sić
Wilno, 17. stycznia. przypominającym nastrój domowych zabaw w do- n eży na ręce Dyrekcyi we Lwowie aI. Kcściuszld M.
(PAT) Powstała tu rada teatralna, mająca za wnych. dobrych czasach. Prezes Ora. nłzacyi n Podania wniesione bez załączników i. w. zostaną bei
odpowiedzI942f
zadame szerzenie kultury teatralnej w Wilnie.
Pasakudzki wyraził życzenia przy opłatku.
W
prcdukcyaoh artystycznych zyskał1 szczery po
K R O N IK A
klask swym śpiewem p. Fliszowa, p. Ir.asiń&ka i p.
R epertuar T e r tr u irt'e'skie?oSzymonowicz, grą na fortepianie p. Mary a Łę
W n edziielę, 18 stycznia o godz. 3 popołud. czyńska; wdz:ęczne trio odegrali pp.: Piotr Dadlez GMACH, UL. OSSOLIŃSKICH L. 10.
Codziennie dwa przedstawienia.
„Rycerskość wieśniacza4* opera w 1 akcie Mas- (skrzypce), Frisch (wiolonczela) t Józef Dadlez
cagniego z pp. Małecka, Wolińslćm i Okońskim (for tępi1.«). P. Bielecki i p. Kruczkowska dorzu 0 godz. 7’30 wieczór przedstawienie teatralne*
.v rolach głównych. „Pajace44 opera w 2 alktach cili dio programu wyborne deklamacye. Po koncer
Łeoncavalla z pp. Argaisińską-Choynowską, Ocie stanęło młode gron© do tanecznej kampanii. — K A B A R E T W A R S Z A W S K I
Końskim i Ign. Manncm w rolach głównych.
O C O D Z . 1 0 W iEC^CR.
im ii
W niedzielę, 18 styczn a o godz. 7-mej wiecz. Żywe uznan:e znalazł u uczestników zabawy zo;„Zatruity zdrój44, dramat w 3 akt. W. Rogowicza komicle urządzony bufet.
(zet) Ukraiński minister wojny nie żyje! Tak do
w niezmienionej obsadzie.
niosły niektóre pisma lwowskie. Tymczasem prze
myski „Ukrafetskyj Hokss44 utnzymuje, że towa Zastanowienie wzgl. ograniczenie
Repertuar Teatru wodewilowego
rzysz min. wojny Petriew tyje zdrów w Łańcu
(gmach ul. Ossolińskich 10.).
ruchu osobowego na olejach.
(Bilety wcześniej w perfumeryi Stoińskiego cie, gdzie mieszka w budyriku sądowym na II-gicm
Lwów, 18. stycznia.
a\t Legionów I. 1..
2030 piętrze nazem z gen. Pyftewyczem.
Przez czas zastanowienia względnie ograni
Niedziela 18 stycznia o godz. 4 popoł.: „Dzie
Bilety na przedstawienia dzisiejsze „Teatru
cko rezerw sty44, farsa; Balet; „Obcym wsteP żołnierskiego" na Strzelnicy nabywać można czenia ruchu osobowego kolejowego będą kasy o
wńbtrorfony44, operetka; „Czarna kawa'44, rewia. wcześniej w sklepie p. Hawrinka pl. Maryadd 1 sobowe na przestrzeniach, na których pociągi w
Niedziela, 18 stycznia o godz. 7.30 wieczór: 10, zaś przy kasie od; g. 5 pop. Po przedstawieniu graniczonej kczbte kursować będą, wydawały
.Protekcya4, farsa; Balet; „W kawiarni44; „Zwa- odbędą się tańce. — Dochód przeznaczony na „U- bkety jazdy najwcześniej godzinę przed odjazdem
pocięgu i tylko w miarę wolnych miejsc w pocią
ryowane podwórko44, operetka w 2 aktach. — O niwersytet żołnierski44 DOG.
gu. Kasa osobowa w gmachu dyrekcji kolejowej
godz. 10 wieczór przedstawienie kabaretu war
Wielbicie artystek mają nieraz wleRde zada we Lwowie będzie przez cały ten czas zamknię
szawski egcc
Pan edziałsk, 19 s ty c z n i o godz. 7.30 wie- nie przed sobą, nie mogąc się zdecydować, której tą. P dróżni bez biletów bezwarunkowo do pocią
y/,ór. Poraź pierwszy „Tajemnice małżeńskie44, z ulubienic publiczności Oddać palmę pierwszeń gu dopuszczani nie będą, a przytrzymani w pocią
.. eretka transformacyjna; „Węglarze44, operet stwa. W takim konkursie przemiła Henny Porien gach będą w najMMlższej stacyi postoju od dalszej
ka; Balet; „W noc karnawału44, farsa. — O godz. z pewnością otrzymałaby pokaźną ilość głosów. [jazdy wykluczeni przy sejsłem. zastosowaniu po
<0 wieczór przedstawienie kabaretu warszaw Jej [nieporównany urok kob ecy, jej miła, uśtniach- jstanowień regulaminu rucirn. Jest zatem wskaza
ń cta twarzyczka czatuje zawsze widzów. A te w z niem w interesie podróżującej publiczności w-sze.kie
skiego.
Wtorek. 20 stycarria o godz. 7.30 wieczór: także mamy tej miłej artystce filmow ej d> < zaw 1podróże w najbliższym tym czasie i graniczyć do
Tajemnice małżeńskie44, operetka transforma- dzięczenia kilka chwil p r z e ż y ł yrh w królestwie nakńezbędn ejszych nagłych po‘rzob.
.yjna; Balet; „Węglarze44, operetka; „W noc śmiechu i wesołości. Więc przedewszystkiern ttDyrekcya lwowska polskich kolei państwo
sarnawału44, faTsa. — O godz. 10 wieczór przed roczę tło komedy: w 4 aktach p. t. „Jej sport44, na wych ogłasza:
staw enie kabaretu warszawskiego.
które my tonący driś w.szkaradnem, szarem bla
Z powodu trudności techniczno-ruchowych na
d e patrzymy z zazdrością i podziwem. Oto góry dworcu kolei warszawsko-wiedeńskiej w War-

TEATR WODEWILOWY

t t l a g ] B io ta je itm i ddej.

Nr. «OJv
*zawłe kursować będą cdtąd pociągi osthowe nr.
2214 i 2211 w komun kacyi bezpośrednie; Warsza
wa—Lwów przez Bełżec (Lwów odjazd godzina
21. Lwów przejazd 7'20) nie do względnie od
dwcrca kolejowego Warszawa-Wiedeńska, lecz
do dworca Warszawa-Brzes^a (przyjazd 17‘45)
wzg ęćnie od dworca War>szawa-Brzeska (odjazd
2‘45).
Dyrdkcya lwowska polskich te lei państwo
wych ogłasza:
•
W okręgu dyrekcyi stanisławowskiej kurso
wać będze od 18. bm. na szlaku Lwów—Ntepołń'cowce tylko pociąg cs> ibowy nr. 325 (odjazd ze
Lwowa 23110) z powrotem pociąg osobowy nr.
320 (przyjazd dc Lw» wa 12 04).

v,Oa ŹETA

PORANNA1*.

Opowiada szeroko o czynnościach swoich od
chwili wstąpienia do armii .polskiej, które zacząt
od czynnego współudzaiu w obronie Lwowa,
przy której tóJkaicrotnire prowadź 1 patrole aż
do Sokolnik, zanim został przydzielony do grupy
automobilowej.
Z kolei przystąpiono do przesłuchania osk.
dra Kr.lkyw-sktogn, poczem un eałem obrony zo
stał t cutaw otiy cały szereg wniosków, domaga
jących się bądź. przęsłu.dbania nowych świadków,
bądź też znawców fachowych. Prokurator woj
skowy potraktował je naogół przychylnie i tyl
ko ich części sprzeciw i się. Wobec tego try
bunał ośw -aefezył, Iż deci zyę co do nich osta
teczną poweźmie potem t dziś zaw adomi o niej
obronę.
Po takiem intermezzo przystąpiono do czę
ści dow odow ej rererawy, a m ianowice do Prze
słuchania świadków, którymi byli: p. Kazimierz
SjtónK ewicz
p. Rosenrnann, którego powiedze
nie, iż w śledztwie był przestraszony, zostało
sformułowane w takiej formie, że obudziło po
wszechną wesołość na sali.
Na tem okofo gad1-?. 3-deJ odroozott > dalszy
ciąg rozprawy' do n edztol; o grodz. 9-tei rano.

KOMU WOLNO JECHAĆ KOLEJAMI?
, Warszawa, 17. stycznia.
(PAT.) Ministerstwo kole: żelaznych komuni
kuje, że rozesłało depeszę nr stopującej treiści do
wszystkich dyrekcyi kolei państwowych. W cza-,
sie zatrzymania ruchu osobowego od 17 do 31 sty
cznia przejazd pociągami osobowymi, utrzymywa
nymi w ruchu dozwolony jest tylko następującym
osobom: 1) posłom sejmowym, 2) urzędnikom I
wojskowym, legi'ymuiiącyan się odpowiedniem po
twierdzeniem, że jadą w służbie, 3) osobem pry Znowu napad rabunkowy
watnym. tylko wtedy Jeżeli się wylegitymują
we Lwowie.
poświadczeniem wystosowanym przez organa mi
nisterstwa spraw wewnętrznych mianowicie sta
Lwów, 18. stycznia.
rostwa, że podróż ich jest treoJzowna. Powyższe
Z powodu braku od>row edn ej liczby pojb
po5ta*»ow}e.ria stosują się także da podróżnych, cyantów, tycie 1 m cnie mieszkańców Lwowa na
Jadących w wagonach sypialnych, (natomiast nie o- rażone jest na niebezpieczeństwa. Dziwnem się
zatem no wyda, te napady rabunkowe coraz
buv. ązują co do jazd w pociągach podmiejskich.
częśęej zdarzają .się we Lwowie. Rabusto wie
dzą dobrze o tem, iż ,,w pracy" ich cdicya im
nie Przeszkód. , więc też urządzają napady co
raz śmielsze.
• Z dnia onegdauszego znwu mamy do z«moLwów, 18. stycznia.
(zet)" Niewielka sala sądu petowego DOK. na towainia nowy napad, aktogro dopuszczono sie
II piętrze. Urządzeń e wojenue, bardzo prymi ąa< słuchaczu gr. kat. teologii Taras1e Lt-wick m.
Wypadek- pi zedstawa się następują :o:
tywne. Dwa stoły długie złączone ze sobą pod ką
W piątek o godz. 8 w :eczorem Taras Lewictem proutym, za ktorymi zajęli miejsca członko
wie trybunału, po Prawej stronie lawa oskarżo k., szedł ze stryjecznym bratem swym Alek
nych, za ti a miejsca d a m?żów zaufania. vis i sandrem ul. Kadecką, celem zakupua mleka. Po
vis \ reszc e trybunału pod przeciwległą ścianą' wyżej remizy tramwajowej dopędz to ich trzech
dwi«:- ławki pruste dla przedstaw icieii prasy, rata- drabów cywiinych. Jeden z nich przystąpi! do
gujących zarazem też w roli mężów zaufania. Lewickiego i zawołał:
,.dawaj p|enl'ąa3©**.
Rozprawa bowiem tost tajna wstęp na nią dla
sz zszej publiczności n:e jest dozwolony.
Na oświadczeń e, że pieniędzy nie ma. po
W 'kiłka minut co grodz. 9-tej rano zajął miej rozpinał mu drab kurtkę, przeszukał kieszeni'} i
sca trybunał, w sikład którego wchodzą: major zabrał portfel z dokumentami Oraz 100 kor. Na
Zołoteniki jako przewodniczący, maj. Olszewski, stępnie zdjął z Lewickiego kurtkę i z łupem najmaj. Hauser, kaip. Jakób Lewicki i karo. Rs nber- sroakojn ej udał się w kiei unku Parku Kilifi&k eger. Obok nich zamutje miejsce protokolant, a go wra>z z dwetrra towarzyszami, którzy stojąc
dalej prokurator, major korpusu sądowego dr. kJka kroków w odda'i, przypatrywali s.ę ogra
Caro, wreszcie obrońcy: por. Kwiecińskiego adw. bieniu z mienia spokojnego m eszkańca Lwcwa.
dr. Link i dra Krokowsktogo — aidw. dr. Pieracki.
Że skończyło się w tym wypadku na tiapaStraż wojiskewa wprowadza obydwu oskar dz'e rabunkowym, za wdzięczyć może Lewicki
żonych, z który ch por. Kwicc ński jest w- mun tylko sob 3, gdyż % przestrachu nie stawiał naj
durze wojskowym, zaś dT. Krokowski w czarnem mniejszego ororu drabowi.
żaktotrowem ubraniu cywiinem puczem prokura
Czy podobny napad rab unikowy trógłoy się
tor dr, Caro przystopuje do odczytani otug ego wydarzyć w: moście, gdyby w pobl żu pełnił
ateru oskarżę a, zarzucającego por. KwiecinsKie- służbę policyąnt?
Tnu działań e na szmdę skarbu państwa, a dr.
Krokowskiemu nadużycie władzy urzędowej.
Zanim skończyło się odczytywanie aktu <?skarżen'a syberyjskie ż'nfflo, panujące na sa.i, N abywaly orKan
zjnUMla obecnych do wykonywania ruchów rę
kami i rogarn , byle n'e skostnieć do- teszty. Brek
r.-r-ałIr nie pozwala na tafii zbytek, jak m tost pa Trzy ofiary ludzkie, wiele ciężkich uszkodzeń. —
lenie w piecu, toi też ci, którzy rozebrali się z fu Otorzymig szkody w budowlach. —120 zgłoszeń w
ter i paltotów, czerń prędzej uł> orają s ę w nie sbaży poża ne), 60 w Towarzystwie ratuukowem.
z powrotem. Czyni to nawet cały trybuna*, po — Przyczyny ork nu, wedle danych Zakładu mebrzękując przy tej okazji szablami* z kióremi teoi ologczn^to. — W Lincu I w Górnej Aurtnl
trybunał nie rozstaje się an! na chwilę podczas orkan również spowodował ofiary w ludzia 1 1
.rozprawy. Bo i szyby totaj ppdsaarawtoie kulam
wieikk szkody. — Dunaj wzbiera.
rurJkieimi, jak e przed rokierr z zóra war łv tu z
Wiedeń, 15. stycznia.
cytadeli.
Orlean, frfórj dnia wczoratszegc bz- lał po
Nareszcie r-o pól goHin'? skończyło się czy nad Wi-edniem jest bezprzykładny w kronice mctacie aktu oskarżenia, poczem Przewodu czący
przystąpił do Pt zeciudhania por. Kwiecińsktogo. tearologicznol tego tn.asta. Najstarsi ludzie nie pa
Wysoki ton, szczupły mężczyzna, znany dobrze miętają talk potężnego rozfrute.na się żyvlotów,
w tutejszych kołach towarzysk ch, jakże zmienił łud zaś, z zabobonnym lękiem zaliczał to niesamo
s'ę zewnętrznie. Pożółkłe pohezk', .tgorącckowa- wite wdourzecLe w przyrodnie do całego szeregu
■ny wzrok, nerwowe ruchy — rvło skujki kiiku- nieszczęść, janie Opatrzność w Ciągu ostatnich
mietsięcznego aresztu śledczego. Zdenerwowanie lat z"fl lila na grzeszną iudakeść.
Blifzę poprzedzi kwietniowe ciepły whetr zyk
oskarżonego jest — widocznie — ogromne, skoro
t Scajero tnie podczas zeznań, Izy tam“la mu głos.
Który około pc^rlnLa przeszedł w gwałto

ALra autouoU.owa »rzed sądem.

s z a fal n ad W ied n iem .

Str. 7
wny wicher, który z riidbywtwą siłę zrywał dachy,
cegły, gzymsy, szykiy, po<tiiu'itł tys.ące szyb, wyw i.cai wozy i po-Wiri.ł nawet fciuka małych do
mów ustawianych w tz w. „Scbiebangarten".
Do m'isjuxisij straży pożarrei wpłynęło dnia
tego 120 zg-ioszeń.
Szkody budowlane jedUisk ustępują wobec li
cznych, bardzo dężkich, a nawet śmiertetoj ch uszk-r-dzeń ipizediodroiów. Pomocy Towarzystwa
ratunkowego v żądano 60 razy cfo osób zrantonych spadiającemi cegłami, szkłem, łub powalen k iirl
Do tych ostatnich należały trzy kofcńety, ufróre w rozmaitych dzielnicach miasta proniosiy |m 'erć.
W centralnym Z) kładzie meteorologicznym
jeden z fachowców podał nastepmąoe objaśnienia:
Burza wezroracza była naijsiniejszą z zarotoW'artyrch w Z kładzie od roku 1911, ti. od wprowa
dzenia (przyrządów ragistmiących. Ostatni gwał
towny orkan zauważono w czerwcu 1916, który
miał chyiość godzinną o 127 kilometrach. Chy żość
zaś wczorajszego oTOkarou w yno-siT-> 133 kikn.ietr.
Tłumaczy się to ogromną złiiiżką barom etryczna,
która zaipanowaiła na wielkim obszarze re d Eu
ropą środkową i przesuwała aiię z północnego zachoou Europy na północne Węgry ł Polskę.
Z Linou 1 z wielu okolic Górnej Austtryi dono
szą równ-eż o gwałtownym orkanie, który w y
rządził liczne szkody, powalił wiele drzew, uszko
dził domy, zaibił robotnika, który schronił się de
szała
leśnego, w yrw ł z korzeniami -dwie so
sny, które padiącąc na dtregę powaliły wóz i za
biły na miejscu obydwa zaprzężone konie.
ż powodu burzy i ulewmego deszczu Dunaj
•wezbrd i st tn. wody podnosi się stale. W Lincu
daszedt toż do trzeoh metrów ,p ar ad wynsokotść
normalną.
WARS7AWSCY BANDYCI PRZED SADEM
DORAŹNYM.
Warszawa, 17. stycznia.
(Telef.) (in) Przed warszaw -:k in sądeiii do
raźnym rozpoczęła się •.■ozrorawa przeciwko kil
ku bandytom, którzy w połowie grudnia z. :\ do
konali n&pa<ki ru właściciela garbarni Peterha.
Oskairże. ie przedstaw a sy^rawę w ten -tposob, ż«
bandyci, wśród których był również i żołnierz,
zn ewpiW stróża do otworzenia bra ny, o gdy
córka wSaśdctoła g irbaruf telefonicznie chciała
zaalarmować władzę, p-rzjstrzefill ją na wylot
Wówczas sosb a przestrzennej chwyciła „a re
wolwer i kilku strzałami odstraszyła, bandytów.
Wyrok zapadnie prawdopodobnie v/ n edzlclę.

Wiadomości giełdowe.
MARKA POLSKA = 82 FENIGOM.
Warszawa, 37. stycznia
■CTelef.) (m) Z Poznania tetogirafują, że aa
giełdzie berlińskiej ptoecno za markę polską 62
fes*. Utrzymuje si" przekonanie, że w ciąga u edługitgo cza-su modka po&si&a notowana bjdzic
wyżej od maTki niemieckiej.
WIEDEŃSKIE KURSA W WOLNYM OBROCIŁ
W'ledeń, 17. stycznia.
(PAT.) KuTsa w wolnym abrocto: Zagrzeb
245—260. Budaroesz4 bapknoiy a 10.000 K 123-50
do 133.50. Budapeszt banknoty a 1.000 K 126.—
dro 136.—. Kraków 13Ó.50 do 149.30. Praga 338.—
do 363.—. Czesik e banknoty a 5.0»)0 K 365
dc
39J— . Czeskie mniejsze banknoty 365.— do yto,
J-ugciłowuańskie bauknefty 225
do 240.—.
DEWIZY ZAGRANICZNE.
Zurych, 17. stycznia.
(PAT.) Kurs dewiz z 16 bm- Berlin 9.75 (10).
Pragp 8 (—). Nowy Jcrk 538 (560). Paryż 48.—
(49J5). Bruksela 48.50 (49250). Sztokholm H6.—
(118.—). Madryt 106v— (104—). Ausrr. noty korouiowe 2.50. (—.—). Wedeń 2.20 (2.20). Hojaudya 210.75 (211.25). Londyn 20.55 (20.90). Medyolan ^0.25 (41.25). Kocophaga .02.—
Chrystycnia 111
(—_ ) . Buenos Aire^ 249.—
(242.—).
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Z powodu ponownego! znaczne# ;• dwy/szenią cen węgla opalowego w
i-- .<.li b-ykroó.y
'Okisu z ważnością od 1 stycznia 1920 a żak o
TiUinikowanego Magistratowi dopiero w dniach os atinich — Mag'strat na podstawie opinii Drzy-iu
v aliki z lidhwą i sipeikuiacyą tudzież uchwały Subżomitetu opałowego Rady m ejsk ej z dnia dziv ijszego ustanawia z ważnością od dnia 1 sty
cznia 1920 następujące ceny maksymalne tych
materyalów opałowych we Lwowie: 100 kg. węzi;i małopolskiego loco skład miejski 48 koron;
100 .kg. węgla małopolskiego loco skład re:onowy
50 koron; 100 kg. węgla małopołsk ego z dostawą
przed dam wprost z (dworca kolejowego (na kar
ty Kdboru) 50 koron; 100 kg. brykjjtów z Dzie
dzic z dostawą przed dom wprost z dworca ko
le; ow ego (na karty poboru) 60 koron z czego 6
koron tytułem fcaucyi na nieustalone eszcze fak
tycznie podwyższam e; i00 kg. koksu karwińskiego z dostawą przed dom wprost z dworca
kolejowego (na karty poboru) 111 koron.

Równocześnie tracą moc obowiązującą ceny
maksymalne powyższych artykułów ustanowio
ne tut komun-katami z dnia 26 wrześn a 1919
L. 70638, IX ł z dnia 30 grudnia 1919 L. 102687/IX.
Ceny drzewa opałowego ustanowione tym
ostabr m komunikatem pozostają u ©zmienione.
Aby wobec dalej trwającego niedostatku wę
gla i znacznego podrożenia tegoż ułatw ć miesz
kańcom opalanie mieszkań zarządza rówpocześme Magistrat, aby wszystkie miejskie -składy
dzielnicowe sprzedawały każdemu gospodarstwu
domowemu jedynie za stosownem oznaczeń em
w legitymacyl spożywczej drzewo opałowe meręba/ne aż do ilości 500 kg. niezależnie od posia
danych przez nie kart węglowych.
Zrzeszenia i kcmsuiny urzędn cze ttl^gą na
bywać drzewo opałowe po cenach taryfowych w
ilościach całowagonowych wprost w miękkim
Zakładzie opału m; Wałowa 9. każdej sro-iy i so
boty
19410

O f i a r n o ś ć .
Na iołnie-ra polskiego zIożTi: Al b dcitc
i Władzio ze Sokala (z własnych oszczędności)
koron 4.
’ Na wdowy i sieroty po poległych w obro
nie Lwowa uczyli > 12 Dyu. pieth. poczta poi.
nr. 32 grono ofi erów S;du poi. zamhsl wieńca
na trumnę Dra Antoniego Nicka 100 marek. —
Zamlust wieńca na trumnę ś. p. Stanisł. Packa
współpracownicy kolo kor. 354*50.
Ne komitet mazurski złożyli: Marya Penarska koron 200. Gospodarze i Zarząd szkoły
w Biłce kroi. kor. 64.
Na „Biały Krzyż" złożyli: AdolF Loewin,
Zbignlev Chwojka i Roman Stocki kor. 30.
Na biednych bez różnicy wyznania zło*
żył A. Sing. zamiast kw atów nu tr irn bł. p*
Hetmana Mehrera koron «t0.

Świadectwa tożsamości, (ioif mti Egu. łASGŁlil Ivll.il Silili U
[ OGŁOSZENIA
*
Dr. G. R YD ZEW SR1
E
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Rolek z sacharyny.
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Komunikaty i po kronice za w iersz nonp. 5 K (5 M )
| D o ogłoszeń urn cszczać się mająe ch w numerach *
św ią teczn , a botnich i niedzieln. dolicza aię 50 pre-

Za w iersi nonp- 1 K (1 M<). Drobne og io tz. od wym razu 30 h. (30 f.), tłu .t druk. 60 h. (60 f.) „N adesłjne“ hib „Nekrologia* za w iersz nonp. 3 K (3 Mk.)

ROZMA 1T 3

b. lekarz W arszaw skiego szpit. iw . Łazarza, choroby skórne,
weneryczne i m oczo-piciowe ul. Sapiehy 61, od godz. 4 —6
189o8

S l-jn i z w uiow n.ą poszukuje natychm iast lirm . IL Bia
ło orski i Sp„ Lwów, Legiei ow 1/1.
194)4

Miejski ZaMad aprowizacyjry zakupi próżne Pracow nia nikicn „Junosza*, Listopada 5, przyj nuje do
fiolki z sacharyny wraz z nakrywką po pięć hale -o t oLy su nie now e i do przerabiania, w y onujc szyb
ko, starannie i tan o. W isy do szkoły . roju i cd brzy za sztukę. Do kupna są upoważnione nastę
nict.va codziennie od godz. 2 do 4. Ręczy się za w y
P osiadający gruntow nie m etodę pro f. T. Lesze yesie* pujące sklepy miejsk e :
uczenie.
19264
go pianista z dyplom em (s-ty st. dojrzał.) k o n serw a
Sklep miejski ul. Romanowicza 11.
to r. w iedeńskiego, uchodźca z za kordonu, dl g o e tn i
K O N K U 3 2 N C YJ d E!
„
„
„ ołod .wa 1.
praktyk, udziela lekcyi gry na fortepianie
takżj teo
r ii i narmonii. Przyjmuje tylko traktujących lekcye se„
„
„ Żćlkiewska 71.
n»o z gw arancyą za dobry rezult t przy system atycznej
,,
„
,, Bema 12.
-racy. Zgłoszenia ul. Bourlarda 3, 1. piętro, od 3 do 6
do nabycia (n a życzenie z d o staw ą) ul. Tiaskow a II*
„
„
„ Murarska 4.
pop 4. K, S. _________ ______________________
19355
Mie ski Zakład aprowizaeyjny.
PC SADY 1PRACS
m ieszk a K rupiarska 21.
3457
nauka

i w y c h o w a n ie

PIASEK i SZUTER
K w ia ik sw s ti i S -k a

]

STEN OTYPISTK.A
pisząca biegle na maszynie , natycb.ni«it poszukiwana.
W ymagań- szybka Łtenografla polsk o -n em iecąa oraz
doi ładna znajomość tychże języków. Reflektuje uq tylko
na tiły p ie rw sz o rz ę d n e. — Oferty do B lnra o g ł« s z 'ń

M. frfle f -'. Kościuszki 2, pod „Efgofilms*.

E

1

M AŁŻEŃSTW !

Aj

ENSACTA DLA

19417

(żyd, 4D lał)

KO
LPORTERÓW
roznoszenia gazet poszukuje sle
do

natychmiast.
Zgłoszenia do Administracvi .Gazety Wie
czornej, Sokoła 4.
W oźnicę uczciw ego z dobremi św iadectwam i poszukuj'
firma E. B iakborski i Spotka,
l. piętro.

Lwów,

Legionów 1. L
1940--

K U P N O , S P R Z E D A Ż , Z A M IA N A

1

majatcy bardt^ w yjodla d o th o d y ,
z 12.le.nim .,

po 300 i 50.) koron. Heller, Żółkiewska 74, Ili. oficyny.
(1. piętro.
19401

d o b rz e w ychow anym

chłupczykierń

MUkEje DAHY

W SZ E R Z IB D O N 1 B Y C I \ .

19252

Ł askaw e

zg ło szen ia

ped

„S Z IZ (iC I E ‘ <

d o ekspedycyl anonsó w M. BrUcko,
Lwów, K o itiu szkl 2.
D yskrecya sło w em h o n o ru zap ew n io n a. 19416

|

Z G U B IO N O - - Z N A L 3 Z I O N 3

ZgikonG Hoezjl Drylaifoiay Ursfia)

sp rzed a m ubranie frakow e i sm okingow e pierwszej ja
kości, całkiem nowe, w zrost średnio-wysoki. — Ponia
tow skiego 10, I. piętro. J. G
193<i9

K uplę willę z komfortem dla w łasnego użytku w oko
licy Techniki. Podanie warunków pod .S ło n eczn e poł żenie* do Administracyi.
19 93

BLEfól

w sci matr/aonlafrym.

cutro (Dacha, pooielice po kr. Renif.) tanio do sprzeda w piątek. — Sowi e w ynagrodzenie. — Skl p kom i
nia, Wiadom. ul. Bourlarda 3 , I. p., od 3 —5 Dop. 13357
sowy, P se ż Mik. I scha.
194.8

U bran e sm okingow e na szczupłeg > m ęzczyznę, na je
dwabiu, prawie nienoszone, cen i 3.000 K. — Garnitur
ze złoconego bronzu, dw a kandelabry i zegarek cena
2.500 koron, — łóżeczko żelazne dziecinna bez siatek
'.:00 koron. M ochnackiego a6, pierws; e piętro, od goaz.
12 do I.
192‘,8

»»

V4 ‘ ' K.E L I.f-ITY: PIĘKNIE P I R Z E , NIE
M I S 2 v 2 Y B l.LIZN Y I NADER Vr , DATN 5.

w odpowiednim w ieku (wd wa z dzieci iera me wykluczona)

KapOSty k is z o n e j w iększą ilość zakupi Szpital po
wszechny w e Lwowie. — Oferty przyjmuje Żarząc
szpitala.
19421

S podnie now r, eleganckie , ciarne i w paski 'p -czezy)

COSPOEYHl!

Z N Ó W W Y R A B IA S E P 4
E D W O JIN N I
M Y S13 JO
Z N 2 .N S J M R U

D A JE

P IE N IĄ D Z

W Y D A N Y

NA

R S H L A M S

»Gai illimi] i tani.

Dcrcazenhm ffliultlai 1 triaiolsi l

NACZYNIA

CZAS
ODNOWIĆ
PRZEDPŁATĘ!

( U t o u e l a a a a w a s a s r e b r a chińaliego, jak
również i naczynia ku henne

Z

A L U M 1 N IT 7 M

pocho ztce z fabryki .światów j sławy W B e f llJ O O r i,
P O L E C A FIRM \ W . B ( L l A » K l E G O ,

NAbTĘi 'JA

1733

B .rP B rŁ.H ił.łLina^ H .r.m ,
N a k l* ta a „Spółki akcyfe*- w g d a w * c * « T .
Druhm u Spółki d rak a n H * J N j i u " Sa

Redaknt
r ludakiar

i *U i d

Dr. ROOEH UATTA0I1A,

w ax vi#da|alaw
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