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STOLICA KUJAW
G

RÓD Władysławów święci
dzień niezwykle wielkiej uro
czystości: dziś wita Najwyż
szego Dostojnika Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej Polskiej, uoso
bienie Jej majestatu, Najwyższe
go Przedstawiciela Narodu, wi
domy wcielony symbol jego po
litycznej wolności, wyraz jego
jedności państwowej — Prezy
denta Zmartwychwstałej Polski.
Po długich mrokach niewoli
politycznej, po latach gwałtu i
ucisku, po długiej i krwawej
Golgocie męki polskiej — to dla
Kujaw i Włocławka dzień jasny,
opromieniony miłością i gorącem
pożądaniem szczęścia dla zmart
wychwstałej Polski.
Obok wielu innych, dwa są
zewnętrzne wyrazy niezależności
państwowej narodu: jednym jest
godło narodowe, jako herb pań
stwa—Orzeł Biały z bratnią Po
gonią połączony; drugim—przed
stawiciel Narodu, jego Najwyższy
Dostojnik, dawniej Król, dziś Pre
zydent Najjaśniejszej Rzeczypo
spolitej Polskiej.
Z pierwszym z tych naj
większych przejawów naszej sa
modzielności państwowej, jako
symbolicznem stwierdzeniem wobec świata nigdy nieprzedawnionych praw naszego narodu do samoistnego bytu politycznego —
naród polski nie rozstawał się nigdy, nawet w najcięższym okresie
jego niewoli politycznej. Orzeł Biały był, pozostał, jest i będzie
nadal naszem godłem narodowem, symbolem naszego bytu. Z
nim naród za broń do walki o prawo bytu chwytał, z nim wędro
wał do tajg Sybiru i podziemi rosyjskich więzień, z nim konał na
stokach Cytadeli, z nim wałczył za wolność innych narodów pod
sztandarem „za waszą i naszą wolność” ..
Orzeł Biały, obok Krzyża, prowadzi naród polski jak słup
ognisty poprzez polską Golgotę aż do chwili zmartwychwstania,
bo był i pozostał wyrazem zespolonej w duszy narodu miłości
Boga i Ojczyzny.
Drugi zewnętrzny wyraz swego bytu, w osobie przed
stawiciela swej niepodległości państwowej, utracił naród polski
w osobie króla w chwili utraty politycznego bytu państwa, razem
z ostatnim aktem naszej tragedji narodowej.

Dziś, kiedy wolą Opatrzności
naród polski zdobył niezależność
polityczną w nowych, całkiem
odmiennych warunkach bytu,
zmartwychwstał i jego przedsta
wiciel w osobie Prezydenta Naj
jaśniejszej Rzeczypospolitej.
Dziś stolica Kujaw wita w
swych murach N a j w y ż s z e g o
Przedstawiciela Narodu, uosobie
nie wcielonego symbolu zmart
wychwstałej Ojczyzny.
Dziś wszystkie polskie serca
mieszkańców Grodu Władysławowego i ziemi Kujawskiej ude
rzają zgodnym akordem hołdu,
najwyższej czci i gorącego uwiel
bienia dla Przedstawiciela Ma
jestatu Najjaśniejszej Rzeczypo
spolitej.
W tym akordzie rozśpiewa
nych serc polskich niema dziś
zgrzytów i rozdźwięków,—jeden
zgodny rytm radości i uwielbie
nia wydzwania dziś polska du
sza stolicy Kujaw.
W radosnem uniesieniu, u
stóp Majestatu Zmartwychwsta
łej Ojczyzny w Osobie jej Pre
zydenta, składa dziś uroczyste
ślubowanie;
»Do krwi ostatka bronić będziemy ducha« Zmartwychwstałej Polski.**
»Nie damy pogrześć mowy« ojców i dziadów naszych.
Nie damy zniszczyć ofiarnie zdobytej wolności narodu,- aż tę
naszą ukochaną »ziemię mogił i krzyżów« opromieni blask szczę
śliwej radości wszystkich jej synów.
A twierdzą niezdobytą będzie nam twórcza moc niezniszczal
nej potęgi polskiej duszy—miłość Boga i Ojczyzny.
Tak nam dopomóż Bóg!
A w tym znojnym i trudnym wysiłku, w tym nad miarę obecnie
ciężkim okresie nadludzkich zmagań naszych o utrwalenie bytu
wolnej Polski,— Najdostojniejszy Panie Prezydencie, bądź, jak do
tąd, duchem przewodnim narodu i w chwilach załamań syć zbio
rową jego duszę miłością Boga i Ojczyzny i prowadź Polskę, choć
drogą cierniową, byle poprzez wyżyny i szczyty chrześcijańskiej
doskonałości w jasne promienne jutro.
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W swem pięknem, przenikniętem żywą wiarą orędziu, wydanem zaraz po wyborze do Narodu polskiego, Prezydent, w gorą
cych grodzie
słowach nawołując społeczeństwo do zgody, pisał:
W murach
W ł o c ł a w k a ,W ładysława
»Proszę Boga Wszechmogącego i Ciebie, Narodzie Polski,
W itaj mi, witaj, miły
Hosp
abyśmy
zdołali usunąć z uczuć i czynów naszych zło długoletniej
Coś z bohaterów
wybrany■
w narodzie,
niewoli i wojny, godnie wykonać testament naszych przodków —
Narodu ojcze kochany jedynie,
zbudować jednę niepodzielną Rzeczpospolitę, silną miłością i pracą
le j wielkiej Polski jutrzenko na wschodzie —
swfoich
obywateli pod opieką praw, przez nich ustanowionych.«
Sercem Cię witam, hej, gdzie Wisła płynie
Ideałom »zgody i pracy«, które wytknął w swem orędziu, Pre
Na wymarzone Polski srebrne morze — zydent, p. Wojciechowski, nigdy się nie sprzeniewierzył. Więc też
Jakżeż się cieszę, 1 y widzisz, o Boże! —
w ciągu swej prezydentury zyskał powszechną nietylko cześć, ale
Cieszy się cały i nasz gród prastary;
i miłość w narodzie polskim. Imię wielkiego syna Kościoła i Polski
Katedry spiże dziś grają hejnały
ze czcią jest wymawiane we wszystkich zakątkach naszego kraju.
Witaj,

m i witaj, m iły Hospodynie!

I sygnaturka śpiewnie gwarzy fa ry —
Gdzie kolwiek spojrzeć, widok tak wspaniały;
lubramy w kwiatach, tam ludzi tłum szary;
la m znowu wojsko i dzieciaki stały.
Cichutkie szepty, radosne pogwary
Naraz cyt! cisza — pan Prezydent jedzie! —
Jakiś głos wola na samiutkim przedzie
Ujrzeli wszyscy postać w majestacie
Miłości wielkiej, bijącej Mu z czoła,
Nie w wyszukanej do nas jechał szacie —
Z prostotą szczerą i blaskiem
,
Co jakby mówił: do zgody, mój bracie —
Miłość i zgodę siejmy
dooko
Ojcze narodu, niech twe Imię słynie,
W itaj mi, witaj, miły Hospodynie!
B I E R KO JAN.

Stanisław Wojciechowski.

T a d eu sz F o p p .

RYS HISTORYCZNY 14 P. P.
Miasto nasze, witając dziś dostoj
nego Gościa, p. Prezydenta Rzeczy
pospolitej, święci dzień uroczysty
14- pułku piechoty. Dziś bowiem
Włocławek i Kujawy oddają cześć
bohaterskiemu pułkowi, ofiarując
mu sztandar w darze dziękczynnym
za zasługi, jakie ten pułk zdobył
na polu chwały. Aby zaznajomić
czytelników z dziejami „naszej czter
nastki” zwróciliśmy się do do
wództwa,
które
udzieliło nam
garść szczegółów z życia tak orga
nizacyjnego jak i bojowego 14 pułku.
Niech powie Włocławek, niech po
wiedzą Kujawy, jakich to żołnierzy
ków goszczą w swej stolicy.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, p. Stanisław Wojciechow
ski, pochodzi z rodziny urzędniczej. Urodził się dnia 15 marca Powstanie i organizacja pułku.
1869 r. w Kaliszu, gdzie też skończył gimnazjum 8-klasowe, poczem,
Obecny 14 p. p. powstał z 90 p. p.
jako 19-letni młodzieniec, udał się do Warszawy na uniwersytet. i 34 pułku strzelców armji austrjacJak twierdzą k ledzy szkolni Prezydenta, »Stach« podczas po kiej.
Oba wspomniane pułki stacjono
bytu w gimnazjum odznaczał się powagą, uczył się bardzo dobrze.
wały
przed wybuchem wojny świa
Na uniwersytecie brał wybitny udział w życiu politycznem młodzieży,
musiał też w r. 1892 przed zemstą Moskali uchodzić do Paryża, towej w Jarosławiu (Małopolska)
i oba— oficerowie i szeregowi — re
gdzie pracował jako zecer.
krutowały się w z okręgu Jarosławia.
Na życzenie rządu rosyjskiego został wydalony z Francji i osiedlił
Były to pułki czysto polskie
się w Londynie, skąd wkrótce wrócił do kraju i zasłynął jako jeden I z bardzo niewielkim procentem Ru
z czynniejszych działaczy stronnictwa socjalistycznego W r. 1900 sinów. W Austrji bowiem był w
S. Wojciechowski znów7 wyjechał do Anglji, gdzie ciężko pracował j użyciu system terytorjalny z uzuna chleb jako zecer.
! pełnianiami.
1 5 Większość
*' oficerów
Ów powtórny, dłuższy pobyt w Anglji, ośrodku ładu i pracy j stanowili Polacy, ale jak we wszystj kich pułkach austryjackich, był i tu
społecznej, ożywczo podziałał na umysłowość uwikłanego w wir znaczny odsetek oficerów Niemców,
radykalizmu młodzieńca. Społeczeństwo angielskie jest może naj- j
Na schyłku roku 1918 pułki 90
wzorowsze w Europie, jest wybitnie chrz- ścijańskie, szanuje trady : i 34 były rozmieszczone następująco:
cja j ak° potęgę socjalną, jest zarazem uosobieniem dążeń nowo | kadra (baon zapasowy) 90-go p. p.
czesnych, wielbicielem czynów, a wrogiem pustych słów. Temi ! znajdowała się w Iićinie — Czechy,
bezcennemi wartościami duchowemi społeczeństwa angielskiego li gi, IH-ci i IV baon na froncie roprzejęła się szlachetna polska natura młodego uchodźcy, Stanisława | syjskim w Odesie, I-szy baon na po
czątku wojny w Serbji, a potem
Wojciechowskiego. Więc też, gdy w tak zwanym »okresie wol na froncie włoskim.
nościowym« w 1906 r. wrócił na stałe do kraju ojczystego, poświę
Kadra 34 p. strzelców w Jaro
cił się zaraz z całym zapałem pracy społecznej, zajmując się pro sławiu, pułk połowy (3 baon) w Al
pagandą kooperatyw. Wydawał tygodnik »Społem«, a po powsta ba nji.
Oficerowie Polacy w jednym i
niu »Związku Stowarzyszeń Spożywczych« został dyrektorem tej
drugim pułku usilnie pracowali nad
organizacji.
Podczas wielkiej wojny powszechnej był wybitnym członkiem uświadomieniem narodowem żołnie
rza, przygotowując go do nieuniknio
»Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Warszawie« i, jako wróg nej już wówczas walki z tymi, pod
Niemców, przed zajęciem stolicy przez Prusaków, musiał w 1915 r. których rozkazy przemoc niewoli
uchodzić do Rosji, gdzie przebywał lat trzy, ciągle czynny, zawsze nas rzuciła.
Nadszedł pamiętny październik
niezmordowany, jako prezes »Polskiego Zjednoczenia M;ędzypartyj1918-go
roku. Dnia 26-go miesiąca
nego«, stojącego na gruncie polityki antanty.
W 1918 r. po powrocie do kraju objął znów stanowisko dy postanowili oficerowie Polacy kadry
90 p, p. (w kadrze zdajdowało się
rektora »Związku Stowarzyszeń Spożywczych«, a następnie katedrę wówczas 60 oficerów, z czego 35 Po
historji spółdzielczości w Wyższej szkole handlowej w Warszawie. laków i przeszło 2000 szeregowych.)
W styczniu 1919 r. został mini-trem spraw wewnętrznych w gabi usunąć dowódzcę i oficerów obcych
necie Paderewskiego, a po ustąpieniu z tego urzędu był prezesem narodowości. Postanowienie zostało
Towarzystwa kooperatystów i redaktorem organu P, S. L (piastow- wykonane przez komitet 4-ch, z obec
nym dowódzcą pułku mjr. Misiągiem
ców) w stolicy, »Woli Ludu«.
na czele (wówczas porucznik).
Dnia 20 grudnia 1922 r. Zgromadzenie Narodowe w Warsza
Ówczesny dowódzcą kadry 90 p. p.
wie wybrało Stanisława Wojciechowskiego na najwyższe w pań
pułkownik Pusak nie mógł się po
stwie stanowisko; P r e z y d e n t a R z e c z y p o s p o l i t e j .
godzić z takim stanem rzeczy. Gro

ził wszystkim oficerom sądem poi lowym, a zmuszonym do podpisania
j protokółu oddania dowództwa dodał:
| „Ich weiche der Gewalt — ustęj puje przemocy”.
Już następnego dnia (27 paźdz.
! 1918 r.) kadra 90 p. p. ogłasza się
oddziałem polskim. Oficerowie i sze
! regowi składają przysięgę na wierną
służbę Ojczyźnie w ręce ks. kape
lana Stanisława Sinkowskiego, obec
nego proboszcza 4 dywizji piechoty—
Toruń. Oddział już polski przybywa
transportami kolejowemi do Jaro
sławia.
To, co się działo w kadrze, jakby
z wiatrem wolności przeniesione zo
stało hen aż do Odessy, gdzie stał
90 p. p / bojowy (3 baony). Baony
te, po usunięciu oficerów obcych
narodowości, w pierwszych dniach
listopada 1918 r. przybywają w 4-ch
transportach do Jarosławia — zupeł
nie uzbrojone, wyekwipowane, przy
prowadzając z sobą cały tabor, kilka
waganów amunicji, dużo prowiantów
i 4 kompletne pociągi, po 2 parowozy
w każdym. Po drodze do Jarosła
wia pułk musiał staczać walki
z Ukraińcami, (np. pod Chodorowem
13 zabitych i kilkunastu rannych).
W ciągu listopada wracają części
34 p. strzelców z Albanji, wraca
również I baon 90 p. p. z Lontu
włoskiego.

Prace Organizacyjne.
Teraz zaczyna się w Jarosławiu
gorąca praca organizacyjna oddzia
łów. Ludzie bowiem, zmęczeni długą
wojną, porozchodzili się do domów;
na miejscu zostali tylko oficerowie
i podoficerowie zawodowi. Ludzie
przybywali, z nich tworzono po
szczególne kompanje, które zaraz
wychodziły w pole walczyć pod
komendą polską o ziemię polską.
Obrona Przemyśla — to pierwszy
czyn polskiego przyszłego 14 p. pie
choty. W bardzo krótkim czasie od
dział miał już 12 kompanji strzelec
kich, w każdej kompanji pluton ka
rabinów maszynowych. Oddziały te
jednakże były rozrzucone na szero
kim • froncie: Przemyśl, Lubaczów,
Sądowa Wisznia, Rawa Ruska, Żół
kiew, Magietów, aż pod Gródek Ja 
gielloński.

Pierwsze walki.
Walki były ciężkie, bo zawsze
z przeważającemi siłami nieprzyja
ciela. Zima bardzo |ciężka, ciągłe
uciążliwe marsze, częstokroć w cza
sie jednej i tej samej bitwy trzeba
było walczyć we wszystkich możli
wych kierunkach. Taka bowiem kompanja, czy dwie razem, były samo-

POWIATOWA KASA CHORYCH
WE WŁOCŁAWKU
ZAWIADAMIA,
że z dniem 1. listopada b. r. obowiązują dalsze grupy zarobkowe i tabela świadczeń w
naturze z najwyższą granicą ponad 3.000.000.— mk. tygodniowo, względnie 12.500.000.—
mk. miesięcznie.
Tabele są do nabycia w biurze Kasy w godzinach urzędowych.
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WALNE ZGROMADZENIE
niżej podpisanej spółdzielni
odbędzie się

w niedzielę, dnia II listopada 1923 r.
o godz. 14-ej popołudniu
w Radziejowie, w lokalu tegoż „Rolnika” .

PORZĄDEK

OBRAD:

1) Zagajenie, wybór przewodniczącego i ukonstytuowanie biura,
2) Sprawozdanie z czynności za rok 1922/23,
3) Przyjęcie bilansu, udzielenie pokwitowania Zarządowi i Radzie Nad
zorczej,
4) Odczytanie protobulu Komisji Rewizyjnej i Rady Nadzorczej,
5) Podział zysków,
6) Wybór 3-ch członków Rady Nadzorczej,
7) Zmiana statutu § 10 i § Tl,
8) Wolne wnioski.
Radziejów Kujawski, dnia 15 października 1923 r.

RADA

dzielne, skrzydła otwarte, nieochronione.
Mimo wszystko duch w tych od
działach panował wspaniały, taki,
jaki sobie wymarzyć można dla żoł
nierza.
Nigdy nie zjawiało się pytanie:
jak silny nieprzyjaciel? — Z twarzy
każdego wojaka czytało się tylko:
rozbijemy! Przygnębienie 4-ro let
niej wojny zniknęło, duch odżył.
Oficer i szeregowiec szedł do każ
dej bitwy z takim zapałem, jakby
ona była pierwszą dla niego. Nie
przyjaciel musiał zawsze ustąpić.
Wreszcie w ostatnich dniach kwie
tnia i pierwszych maja 1919 r. wszy
stkie oddziały pułku ściągają do Są
dowej Wiszni. Od tej chwili pułk 14
występuje już w całej okazałości:
dowództwo pułku i 3 baony. Ogól
na siła — 75 oficerów; 3000 szerego
wych, 36 ciężkich karabinów maszy
nowych i kompletny tabor pułkowy.
Już jako zwarta jednostka prze
chodzi pułk do Mościsk i tu wcho
dzi w skład 4 Dyw. Piech.

Piękne dni 14 p, p.
15 maja 1919 r. pułk rozpoczyna
ofensywę, mającą na celu uwolnienie
Galicji Wschodniej. Świtają piękne

NADZORCZA:
prezes,

dni chwały dla pułku. Żaden z
„czternastaków” nie rozumiał, co
znaczy opór przeciwnika, szli na
przód, unosząc z sobą tylko żal po
poległych kolegach, którzy gęsto
wytyczyli drogę, którą pułk kroczył.
W zaciętych walkach zdobywa:
Sambor, Drohobycz, Stryj, Stani
sławów", Buczacz, Czortków, docho
dząc nad Zbrucz.
Po krótkim odpoczynku pułk
przechodzi pod Brody na front bol
szewicki. Zaczyna się nowy okres
walk.
Pierwszy występ na tym froncie
był zapowiedzią nowych zwycięstw.
Baon 3-ci brawurowym atakiem zdo
bywa miasto Ostróg. Jeden pułk
sowiecki rozbity, zdodyto baterję
dział, cały tabor, wzięto wielu je ń 
ców, uwalniając przytem 55 obywa
teli miasta i okolicy, którzy mieli
być za godzinę rozstrzelani.
Po kilkudniowym wypoczynku
odchodzi pułk dalej ku północy do
Sarn, zdobywa Olesk i tu pozostaje
przez zimę 1919/1920 w walce pozy
cyjnej. Od czasu do czasu urządza
wypady aż pod Korosteń. W jednym
z takich wypadów zdobywra baon
Il-gi i Ill-ci pociąg pancerny bolsze
wicki, pochodzący jeszcze z czasów

Kowalewicz

carskich. Zdobycz pociągu: 4 dzia
ła, 16 karabinów" maszynowych, dużo
karabinów piechoty i wiele przeróż
nego materjału bojowego. Pociąg
ten później bierze udział w ofensy
wie na KijÓAV.
W kwrietniow-ej ofensywie 1920 r.
na Kijów" walczy pułk wzdłuż łinji
kolejowej Sarny — Olewsk — Krosten — Kijów.
Towarzyszy mu ciągle, wspiera
jąc bardzo wydatnie, pociąg pancer
ny „Groźny”
Po dojściu do Malina pod Kijo
wem zostaje pułk wycofany i prze
wieziony do Mińska (18 maja 1920).
Bolszewicy bowiem przeszli Be
rezynę pod Borysowem i pospieszyli
do Mińska. Otwartą miał drogę nie
przyjaciel na zachód, maszerował
bez walki.
Jako pierwsze transporty zdą
żyły na miejsce dowództwo pułku,
baony I i II, jedna baterja artylerji;
baon Ill-ci poszedł jako samodzielny
dalej ku północy na wschód od Mołodeczna.
Baony 1 i II oraz baterja (haubi
ce 10 cm) zostały w ciągu jednej
godziny wyładowane wprost na po
lu w Samolewiczach. Pułk otrzy
muje rozkaz: „Nieprzyjaciel w wiel
kiej sile, w marszu na zachód. Gdzie,
w jakiej odległości znajduje się w
tej chwili — niewiadomo. Właśnie
oddziały prawie nie istnieją. Na
wiązać styczność z nieprzyjacielem,
powstrzymać i odrzucić. Marsz roz
począć o godz 5 po poł. Porządek
marszu: Il-gi baon, baterja, I-szy
baon“. (Działo się to 21. V. 1920 r
godz. 4-ta po południu).
Rozpoczął się marsz. W nocy
od 2-ej jedna godzina odpoczynku
i marsz dalej.
Rano o godz. 5-tej (22.V) natyka
się czoło Ii-go baonu na silną ko
lumnę nieprzyjacielską w marszu,
odległość 700 kroków. Pada rozkaz:
„Nieprzyjaciel przed nami. Natarcie!
Baterja otworzy natychm iast ogień.
Wykonać!“
Oddziały rozwinęły się błyska
wicznie i sprawnie. Baterja zajeż
dża w linję tyraljerską i już roz
poczęła ogień. Nikt nie myślał
0 otwieraniu ognia, żołnierz rzucał
się naprzód, b3gnet nigdy nie za
wodzi. Tylko karabiny maszynowe
rozpoczęły z boków ową morderczą
pracę, szarpiąc kolumnę nieprzyja
cielską w strzępy.
Nim się nieprzyjaciel zorjentował, nasi wżarli się już w czoło je 
go kolumny. Powstał popłoch i z a 
mieszanie w szeregu nieprzyjaciela
1 bezwładny odwrót. Jaden silniej

szy oddział starał się nas powstrzy
mać przeciwnatarciem, ale to mu
się nie udało. Pułk zwyciężył, za
bierając dużo jeńców, kilkanaście
karabinów maszynowych i tabor.
Na polu zostało wiele trupów. Pułk
stracił jednego oficera i 13 szere
gowców. Jak się okazało z zeznań
jeńców, była to cała brygada bol
szewicka. Walka ta rozegrała się pod
wioskami: Zanwstocze i Wołoduta.
Do dnia 9 czerwca w łączności
z później przybyłemi oddziałami
zdołano oczyścić zajęty teren i znów
stanął pułk nad Berezyną pod Bo
rysowem, staczając zaczęte walki
pod Niegoniczami i Popławami oraz
miasteczkiem Berezino (południowe).

Krwawy odwrót.
Po zakończeniu tych walk stoi
pułk w Odwodzie w okolicach Borysowa. Tu zastaje go odwrót.
Trzeciego dnia odwrotu stacza
pułk 20 - stogodzinną walkę pod
wsią Grzebionką o drogę do Mińska,
przeprowadzając 9 kontrataków,
utrzymuje swoją pozycję. Wycofał
się dopiero na rozkaz o godz. 3-ej w
nocy z 9 na 10 lipca. O przejście
walczyła cała dywizja sowiecka.
Bitwa ta należy do najkrwawszych,
jakie pułk przeszedł. Ta już nie było
mowy o jakimś manewrze czy kom
binacji dowódców. Myślą przewod
nią był tylko upór—nie ustąpić.
Opuszczając pozycję na rozkaz, zo
stawił pułk za sobą wielkie pole
trupów: stu kilkudziesięciu naszych
i paruset bolszewików. Nieprzyja
ciel szedł masą.
Rano się okazało, że droga od
wrotu była zamknięta, pułk był
otoczony. Wywalczył sobie drogę
bagnetami, zdobywając przytem ar
maty, karabiny maszynowe i jeń
ców.
Podobnie ciężką walkę stoczył
pułk pod Swisłoczą na południe od
Mińska. Walka trwała 24 godziny.
W dalszym odwrocie—obrona łinji
Baranowickiej i tu pułk wyparto
przemocą, wszędzie jednak za każ
dą piędź ziemi drogo musiał płacić
nieprzyjaciel.
Następnie 3-dniowa bitwa nad
Bugiem pod Drohiczynem i ostat
nia odwrotowa 2 dniowa pod Siedl
cami.

Zwycięski pochód.
Wisłę przekroczył pułk pod
W arszawą i tu uzupełniony znajduje
się na łinji Płońsk—Modlin przy
rozpoczęciu kontrofensywy sierpnio
wej 1920 r.
W czasie akcji, k:tóra jest zwy-
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cięskiera posuwaniem się naprzód, do stolicy Kujaw, do Włocławka, i tu
pułk zostaje przeniesiony do Galicji rozpoczyna pracę pokojową.
Wschodniej pod Żółkiew.
Podczas gdy baony bojowe pułku
Rozbija zupełnie 215 pułk so walczyły na polach od Kijowa i Miń
wiecki, zdobywając kilka dział, kil ska, aż do Warszawy i z powrotem
kanaście karabinów maszynowych, aż po Ostróg, baon zapasowy 14-go
wiele karabinów piechoty, cały ta pułku w sierpniu 1920 r. bronił Wło
cławka. Za powyższe walki uzyskał
bor pułkowy i wielu jeńców.
pułk
21 orderów „Virtuti Militari”
W dalszym ciągu Przemyślany,
Oiemierzyńce, Dunajów, Zborów aż V klasy i 87 Krzyżów Walecznych.
pod Ostróg — to są etapy walk 14 p. p.
Patrząc na chlubne karty dziejów
Z pod Ostroga zostaje pułk prze 14 p. p., naszych włocławskich żoł
niesiony do Grodna i tu zajmuje linję nierzyków, złączmy się wszyscy w
nad Niemnem i Mereczanką.
głębokiem, z serca płynącem, uczuciu
Na tym froncie zastaje pułk za miłości i w potężnym wyrazie czci
i uznania, który dziś składa najwyż
wieszenie broni.
W grudniu 1920 r. przychodzi szy wódz armji naszej p. Prezydent
pułk z nad Niemna marszem pieszym Rzeczypospolitej, wręczając bohater
skiemu pułkowi godło jego walecz
do Zambrowa.
X. prof. St. Wojsa.
Dnia 1 maja 1921 r. przybywa pułk ności.

W ódz narodu.
Dwa są czynniki, od których całko
wicie zależy byt narodu.
Pierwszym z tych czynników, naj
bardziej decydującym, jest moralna
wartość narodu; drugim — jego całko
wita niezależność ekonomiczna
Polska utrwali swój byt tylko wów
czas, gdy naród polski, w oparciu
o niezniszczalną potęgę boskich na
kazów Wiekuistej Prawdy, zdobędzie
całkowitą niezależnośś ekonomiczną.
Tę wielką prawdę zrozumiał i od
czuł całą intuicją swej polskiej duszy
obecny Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej.
Zanim, z woli Opatrzności i Na
rodu, otrzymał najwyższą godność
Prezydenta, stale i niezmordowanie
walczył o jego wolność, o jego b}t
ekonomicznie niezależny, o wyrwa*
nie narodu z pęt niewoli żydow
skiej.
Już wówczas rozumiał konieczność
ugruntowania bytu Polski na jej całko
witej niezależności ekonomicznej.
Rozumiał, że niezależność poli
tyczna bez niezależności ekonomicz
nej jest niemożliwością, jest likcją.
Dlatego cały szereg lat zapału
i pracy ofiarnej oddał tworzeniu ko
operatyw, jako próbie ekonomicznego
wyzwolenia Narodu.
Zasadniczą podstawą, niejako wy>
kładnikiem programu pracy, zadań
i obowiązków Prezydenta jest Jego
pierwsze do Narodu polskiego orędzie,
ogłoszone bezpośrednio po objęciu
władzy,
„Bogu Wszechmogącemu i Tobie,
Narodzie Polski, ślubowałem ustawy
konstytucyjnej przestrzegać i bronić,
dobru powszechnemu wiernie słu
żyć".
Tak potęźnem w treści i formie
umiłowaniem przemówił do Narodu
polskiego jego Prezydent. Ile w tych,
prostotą tchnących, wyrazach majesta
tycznej siły uczucia, odpowiedzial
ności za ogrom nowych obowiązków!
A jak szczytne pojmowanie tego obo
wiązku służenia Ojczyźnie!
„Nienawiść wytwarza niepokój
i nieład, rujnuje życie rodzin i pań
stwa".
Z tych pięknych słów tryska świa

domość intuicji narodowej, wskazu
jącej jako źiódło naszej niemocy —
nienawiść, niepokój i nieład, które
rujnują rodzinę, jako podstawę pań
stwa.
Dalej w przepojonych troską o byt
narodu słowach zwraca się Prezydent
z gcrącą wiarą do Wszechmogącego
i odwołuje do Narodu, aby z „uczuć
i czynów usunął zło” , aby „godnie
wykonał testament przodków i zbu
dował jedną niepodzielną Rzeczpospolitę, silną miłością i pracą".
Wyjaśnia z Mickiewiczem, że „po
lepszyć prawa możemy tylko przez
polepszenie dusz naszych"; nawołuje
do „braterskiego współdziałania dla
dobra wszystkich", „do zgody", gdyż
„ona jest pierwszym warunkiem uzdrowienia życia gospodarczego“;
upewnia, że bez nas i za nas nie
zrobi tego „żaden genjusz jednostki,
żadna dyktatura” , bo dokonać tego
„może tylko zgodny wysiłek całego
narodu".
Tak do duszy narodu mówić może
tylko Ten, kto jest nierozdzielną czę
ścią jego nieśmiertelności, kością z
jego kości, krwią z krwi jego ducha,
kto jest uosobieniem pragnień i bólów
narodu, tchnących szlachetnym zapa
łem porywu dla jego szczęścia,
Godność Najwyższego Dostojnika
narodu jest Dlań obecnie nie zaszczy
tern, ale obowiązkiem służenia Ojczyź
nie i czyni Zeń Sługę Narodu.
Życie Jego staje się odtąd, w myśl
uczynionej zapowiedzi, nieprzerwanym
splotem trosk o ugruntowanie zdoby
tej wolą Opatrzności niezależności po
litycznej przez podniesienie moralnej
wartości narodu, przez wzbudzenie
w duszy jego niezniszczalnych jej po
tęg — miłości Boga i Ojczyzny.
To nie romantyk, pragnący impro
wizować dzieje narodu według rozigranej kaprysem fantazji, której treścią
własne ja, miarą nieobliczalność ry
zyka. To Mąż o wielkiej duszy,
której treścią bezgraniczne umiłowa
nie Polski szczęśliwej i bogatej; dziw
ne połączenie niezwykłej realności
czynu, prawdziwie ojcowskiej troski
o realny byt narodu z płonącym źa
rem bezgranicznego poświęcenia swe
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go ja na ołtarzu ofiarności narodowej. głębi swej samowiedzy narodowej czu
To nie mąż partji — to Wódz du je grozę położenia i widzi konieczność
chowy Narodu.
zwycięstwa.
W tym ciężkim dla Polski okresie
Rozumie, że Polska swoje szczytne
nadludzkich zmagań o prawo do bytu, posłannictwo dziejowe spełni wówczas,
On, jako Wódz, wiedzie Naród do zwy gdy niezależny ekonomicznie byt na*
cięstwa, Sam z Krzyżem w spraco* rodu ugruntuje na niezłomnej potędze
wanej dłoni, pochylony pod ciężarem polskiego ducha.
obowiązku, kroczy na przedzie Na
Dlatego z samozaparciem ofiarnego
rodu, a drogę miłością oświetla; gdzie poświęcenia stanął na czele Narodu,
stąpi, — rodzi miłość i zapał ofiarne
siłą niezłomnej potęgi własnej duszy
go czynu dla prz}S£łej Polski, a z tego na sztandarze jego wyrył nakaz:
posiewu ofiarnej miłości wyrasta wiel „Z Bogiem dla Polski” .
ki zbiorowy czyn odkupienia narodu.
Z tern godłem wiedzie naród pro
Narodu nie dzieli, a zamiast w a miennym szlakiem odrodzenia pol
śni, w duszy jego budzi twórcze moce skiego ducha; nie baczy na znojny
niezniszczalnej potęgi miłości Boga trud i nadmiar zmagań nad siły: zwy
i Polski; gcdzi je, harmonizuje i tworzy cięstwa Prawdy pewien, — widzi już
wielkie dzieło jedności narodowej.
bliski dzień Jej tryumfu, — On, Wódz
Ducha
Polskiego Narodu!
Toczącą się obecnie walkę o byt
Fr. Zieliński.
ekonomiczny Polski rozumie i odczuwa
całą intuicją swej polskiej duszy, w

Dewiza Paoa Prezydenta.
W swojej wstępnej, deklaracyjnej
odezwie do Narodu, cdezwie głęboko
zbożnej i patrjotycznej, Pan Prezydent
przytoczył słowa naszego Wieszcza
nad wieszcze z jego „Ksiąg Pielgrzymstwa Polskiego".
W pełnym kontekście słowa te
brzmią:
„A każdy z Was w duszy swej
ma ziarno przyszłych praw i miarę
przyszłych granic.
„O ile polepszycie i powiększycie
duszę Waszą, o tyle polepszycie
prawa Wasze i powiększycie granice
Wasze.”
Pan Prezydent nie rzucił tych słów
wieszczych nadaremno. Przetrawiwszy
je w duchu, przyswoił je sobie i uczynił dewizą swojej prezydentury, po
dobnie, jak Pius X Papież hasłem
swego pontyfikatu uczynił był słowa
Pawłowe: „Odrodzić wszystko w Chry
stusie."
Te słowa Adama stały się duchem
ożywiającym przemówień objazdowych
Pana Prezydenta i Jego postępowania.
Rzekłbyś, poszedł On za nakazem
poety:

dziestwa, łakomstwa, złości, zdrada,
niewstydy, oko złe, bluźnierstwo, pycha,
głupstwo. Wszystko to złe z wnętrz
ności pochodzi".
Na te słowa Chrystusowe powołał
się Pius XI Papież w swojej encyklice
pokojowej „Ubi arcano Dei", po
święconej sprawie uleczenia zła, które
trapi świat powojenny.
Oną prawdę wielką i głęboką prze
czuwał wielki i głęboki Tacyt, gdy, porówny wając stosunki społeczne międzypogańskie z międzychrześcijańskiemi,
wyraził podziw, że u nich, u chrześci
jan, więcej ważą dobre obyczaje,
niżeli u nas, u pogan, dobre prawa,
Tą wielką, prostą i głęboką pra
wdą tłomaczy się zjawisko, uderzające
ludzi myślących głębiej, że żadna ni
gdy rewolucja, która, zamiast na po
prawie dusz, oparła się na zewnętrz
nej zmianie ustroju społecznego, nie
zmieniła na lepsze stosunków poli
tycznych, społecznych i gospodar
czych, lecz zmieniła tylko osoby czy
stany rządzące i używające, zło po
tęgując jedynie.
W dziejach świata zdarzyła się je
»Jedną myśl wielką roznieść, niechaj pali
dna tylko rewolucja, która pchnęła
[żarem
świat ku odmianie na lepsze. Była
I stanie się mej duszy narzędziem , zegarem!
to
rewolucja chrześcijańska. Rewo
Na tw arzy ją pokażę, popchnę serca biciem,
Rozdzwonię wyrazami i dokończę życiem U lucja, również, jako inne, krwawa,
Zgłębmy te głębokie i zmierzmy z tą jedynie zasadniczą różnicą, że
te wielkie słowa, których Adam jest Twórca jej pierwszorzędny — Chry
twórcą, a pierwszy, lubo nie histo stus, oraz twórcy jej drugorzędni —
rycznie, lecz moralnie, Prezydent wyznawcy Chrystusowi, przelewali, nie
Rzeczypospolitej Polskiej — odtwórcą. krew przeciwników, lecz własną.
Onę wielką, wszechludzką prawdę
Zawierają one w sobie tę ogólną
prawdę religijno-moralną, że źródłem wielki nasz Adam spolszczył, a Pan
wszelkich zjawisk politycznych, spo Prezydent, obrawszy ją za hasło swej
łecznych i gospodarczych na ziemi prezydentury, apostołuje ją czynem
jest dusza ludzka. Jeśli ona zepsuta, i słowem politycznem.
A Naród polski jest osobliwie po
na świecie dzieje się źle i na to zło
nie pomogą żadne, by najlepsze, prawa, datny ku wcieleniu jej w życie. Tę
dopóki nie poprawi się zbiorowa dusza zdolność dały mu: rasa i tradycja
kultury katolickiej. W ciągu swych
społeczna.
Tę prawdę wielką i prostą, której dziejów objawił 'on szczególną zdatniezdolne są objąć dusze skarlałe ność ku rozszerzaniu swych granic,
w zepsuciu i która nie wejdzie do nie orężem zaborczym, lecz swoim du
dusz skrzywionych moralnie, wypo chem, lepszym nad duchy ludów
ościennych.
wiedział Chrystus;
Na tem przedewszystkiem opiera
„Bo z wnętrzności serca człowie
czego wychodzą myśli złe, cudzo się aksjomatyczne i skądinąd prawo
łóstwa, poróbstwa, mężobójstwa, kra* Polski do roli gospodarza w Polsce

Skład win, towarów kolonjalnych i delikatesów

J. GORZENSKI

ul. 3-go Maja, Nr. 37
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zaprzeczane zuchwale przez źydostwo,
apostotowane zaś także przez Pana
Prezydenta, jako prosty wniosek
praktyczny z onej prawdy teore
tycznej.
To jest najradykalniejsze przeciw
stawienie się duszy żydowskiej, nie
tylko niezdolnej do polepszenia siebie
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i innych, lecz zakładającej swe dzikie
i potworne pretensje do roli gospo
darza Pclski na pogarszaniu jej
duszy.
W ręce Twoje, Panie Prezydencie,
składamy śluby pracowania nad po
lepszeniem Duszy Narodu.
X. Charszewskie

Co niesie dzień?
Październik
*
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D z i ś : 21 po Św., S zy
mona i T adeusza
Słów.: W ładyboga.
Jutro: Zenobjusza i Narcyza b. m.
Wschód słońca o t<. 6.21
Zachód o g. 16.26
Wsch. księżyca o g. 18.56
Zachód o g. 9.31.

tem peratu
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Październik

ciśnienie
powietrza
wm/m 700+

Spostrzeżenia Stacji Meteoro
logicznej we Włocławku.
Kierunek i
szybkość
w iatru
w m tr/sek.
C — 0

W dniu 26 paździer, najwyższa tern
peratura wynosiła 14,5°, najniższa 8,5°.
Opad: nie było.
Program pobytu Pana Prezyden
ta Rzeczypospolitej Polskiej we Wło
cławku dnia 28 października 1923 r
Godzina II przyjazd do Włocław
ka koleją; powitanie w sali I. klasy
przez Prezesa Rady Miejskiej; prezen
tacje Komitetu.
Godzina 11 — 15 odjazd z dwor
ca do Katedry.
Godzina 114 5 przybycie do Ka
tedry; przyjęcie warty wojskowej;
przywitanie przez kapitułę, naboźeń
stwo i wręczenie sztandaru.
Godzina 13 odjazd do Starostwa
i przyjęcie defilady.
Godzina 13 m. 45 — 15.ej śnia
danie w Magistracie.
Od r4—16 i l/2. Objazd miasta:
pomnik, koszary 14 pp.
Od 16 m. 30 do 18 ej. Audjeneja:
I. wyznania 2. urzędy 3. t-wa spo
łeczne 4. samorządy 5. związki zawo
dowe.
Godzina 1 8 - 2 1 obiad w kasynie.
Godzina 21. Raut w sali akto
wej gimnazjum męskiego.
Zwraca się uwagę, że godziny obo
wiązują wymienione w niniejszem
obwieszczeniu, choćby w zaprosze
niach i poprzednich ogłoszeniach by
ły wykazane inne.
Z Harcerstwa. Zbiórka wszyst
kich drużyn Hufca męskiego i żeń
skiego dla wzięcia udziału w uroczy*
stem przyjęciu p. Prezydenta Rzeczy
pospolitej, Protektora Zw. Harc., Po).,
odbędzie się w niedzielę dn. 28 b. m.
punktualnie o godz. 9 m. 30 rano na
boisku Gimn. Państw. Męskiego.
Następnie zbiórka Hufca męskiego
tegoż dnia przed lokalem Komendy
chorągwi w godzinę po ukończonej
defiladzie. Wymarsz do pomnika pole
głych. Obsadzenie drogi do pom
nika. Warta honorowa.
Z T-w a Gimn. „Sokół*. W nie
dzielę 28 b. m. w uroczystościach
przyjęcia Prezydenta Rzecz. Polskiej
T*wo gimnastyczne „Sokół" przyjmu
je udział ze sztandarem.
Aby nadać świetność tej uroczy
stości pożądany jest jaknajliczniejszy
udział członków T-wa. Zbiórka człon
ków, obowiązkowo w czapkach sokol

POLECA:

skich, o godz. 9 rano punkt, w loka
lu T-wa, zkąd wymarsz na plac przed
stację kolejową.
Czołem!
Zarząd.
„Gwiazda Syberji’% W niedzie
lę 28 b. m. w „Pilonji” sekcja dra
matyczna Stowarzyszenia młodzieży
katolickiej „Spójnia" przy współudziale
p.n. Jaśkiewiczów wystawia sztukę p.t.
„Gwiazda Syberii” , dramat w 4 aktach.
Jest to sztuka na tle narodowem, licuje
zatem z uroczystością niedzielną, którą
Włocławek obchodzi z racji przyjazdu
p. Prezydenta Rzeczypospolitej. Spo
łeczeństwo tutejsze niech łaskawie po
prze szlachetne usiłowania młodzieży
i przybędzie licznie na przedstawienie,
a tymczasem zasili kasę budowy koś
cioła. Początek przedstawienia o g.
7 m. 30 wieczorem. Przygrywać bę
dzie orkiestra. Bilety wcześniej naby
wać można w Księgarni Powszechnej,
a w niedzielę w kasie w Polonji od
godz. 5 m. 30 po południu.

Włocławskim następujące przypadki
chorób zakaźnych:
We Włocławku: 5 przypadki duru
brzusznego, 5 przypadków płonicy,
I przypadek odry, 1 przypadek go
rączki połogonej z wynikiem śmier
telnym.
W Smulsku gm. Smiłowice: I przy
padek duru brzusznego.
W Brześciu Kujawskim: I przypa
dek duru brzusznego.
Nagła śmierć.
W korytarzu
domu nr. 9 przy ul. Żabiej zmarł na
atak sercowy męzczyzna. Dokumen
tów przy nim nie znaleziono.
Wypadek. W fabryce organów
p. Biernackiego (ul. Kaliska 17) p.
Tomczakowi, pisarzowi kantorowemu
piła ucięła 4 palce u prawej ręki,
Choremu udzielono pomocy lekarskiej
Do odpowiedzialności sądowej
policja pociągnęła M. Szczepańską
zam. przy ul Leśnej nr. 46
Do odebrania. W komisarjacie
policjj (Kościuszki 5) jest do odebraksiąźka woiskowa z dokumentami na
imię Stanisława Paluszewskiego.
Z OKOLIC.
Połączenie telefoniczne. Urząd
gminy Bątkowo, nieszawskiego po
wiatu otzymał połączenie telefoniczne.

Z KRAJU.

Pierwsze przyjęcie „czwartko
we* u Prezydenta. Wczoraj odby
ło się po przerwie wakacyjnej przy
Przedstawienie (»Wieczór Sło jęcie czwartkowe u p. Prezydenta
wackiego«), które miało się odbyć
w niedzielę dn. 28 paźdz staraniem Rzeczypospolitej i pani Stanisławowej
Wojciechowskiej. W salonach Belwe
uczenie gimnazium p. J. Steinboków- deru zgromadziła się znaczna ilość
na, a z którego dochód ma być
przeznaczony na pomoc naukową dla osób z kół dyplomatycznych, politycz
nych, najwyższych urzędników pań
tegoż gimnazjum, — z powodu ocze stwa i geneialicji.
kiwanego przyjazdu Pana Prezydenta
M. in. w zebraniu wzięli udział:
Rzeczypospolitej zostało odłożone i
odbędzie się we -wtorek, dn. 30 paź nalzwyczajny poseł i minister pełno
dziernika, o godz. 7 wiecz. w sali mocny Angli p. Max Müller z mał
»Polonja« Gorąco zachęcamy publicz żonką, kamandor H lton Young, rad
ność naszego miasta, by tłumnie ca legacyjny poselstwa francuskiego
baron de Baranto, pcsel szwedzki
napłynęła na to przedstawienie: wia
domem jest bowiem, źe występy d’Anakarsvard, attache szwedzki ma
sceniczne uczenie wyżej wspomnia- jor von Arbin, poseł holenderski ba
nego gimnazjum odznaczają się zaw ron von Asbeck, minister sprawiedli
sze doborem treści i bardzo starań- wości Nowodworski, dyrektor depart.
nem wykonaniem, gdyż zadaniem ich Bertoni, dyrektor protokułu dyplomat.
jest nielylkó godziwa rozrywka i cel Przeździecki, Andrzej i Kazimierz Lu
szlachetny, lecz także duchowe i este- bomirscy, Kwileccy, Drzewieccy, Z a
mojscy, b. min. Grabski z małżonką
tychzne urabianie młodzieży.
i inni.
Bilety będą sprzedawane w gim
Państwo Prezydentostw) przyjmo
nazjum, a w dzień przedstawienia w wali wszystkich z ujmującą gościnno
kasje »Polmji« od godz. ą-ej popoł. ścią. Zebranie uświetnione zostało
Z posiedzenia Sejmiku powia koncertem utalentowanego pianisty p.
towego włocławskiego. W dn 72 Zygmunta Dygata, przybyłego w tych
października 1923 r.t pod przewod dniach z Paryża. P, Dygat odegrał
nictwem p. starosty Olszewskiego od legendę Liszta „Św. Franciszek, stą
było się posiedzenie Sejmiku powiato pający po morzu” , oraz jednego polo
wego w sprawach, związanych z wpro neza i kilka nocturnów Chopina. Nie
wadzeniem nowej ustawy o tymcza- zwykły artyzm i głębia uczucia gry
sowem uregulowaniu f nansów komu* znakomitego pianisty wywarła na onalnych. Pozatem Sejmik uchwalił becnych silne artystyczne wrażenie.
udzielić miastu Lubrańcowi i gminie
Z Min. Spraw Wewnętrznych.
Piaski pożyczki na budowę 7-io od
Sprawy należące do kompentencji dyr.
działowej szkoły powszechnej.
dep. administracyjnego dr. Tadeusza
Strajk. Z powc du strajku „dzi
kiego” stacja włocławska nie przyj
muje ładunku towarowego.
Podwyższenie cen. Na kolejce
podjazdowej ceny biletów pasażer
skich z dniem I listopada zostaną pod
niesione od pasażera 3 klasy za I kilo
metr — ó.coo mkp. za 1 "kilometr II
klasy—9000 mkp.
Osobiste. Po dwumiesięcznym
urlopie przybył do Włocławka pan
komisarz policji Miciński i objął urzę
dowanie.
Stan zdrowotny. Za czas od
14 do 20 października w powiecie

Konckiego, pełniącego obecnie funkcję
wojewody śląskiego, aprobuje teraz
podsekretarz stanu p. K. Olpiński.
Kierownictwo releretu śląskiego, na
czas nieobecności naczelnika wydziału
dr. St. Koncewskiego poruczył mini*
ster dr. Kiernik dr. Józefowi Drążkowi.
Nowi generałowie broni. Do
wiadujemy się, że w najbliższym czasie
generałowie dewizji Żeligowski i Sosn*
kowski będą awansowani na genera
łów broni.
Pomoc ofiarom wybuchu. Ko
mitet pomocy ofiarom wybuchu na C y
tadeli składa podziękowanie za udział
w akcji ratowniczej oraz złożone ofia-

MYŚLI.
Wybrał J . K.

O, ty włodarzu nasz, czy panie królu,
Co będziesz Polsce panował w War[szawie!
Niech miłościwa łaska twa pamięta,
To jedno w pacta postawić conventa:
To jedno, — żeby Polak zbył pokory
I w dumy swojej chodził majestacie
1 wszystkie swoje słoneczne kolory
Nosił, jak szkaplerz na siermiężnej
fszacie,
I aby panem stał się od tej pory,
W swojej u bogiejB oga pełnej chacie,
By nie był świętszym, niżh ścięci
[w niebie,
I by bliźniego kochał, jako siebie —
Kornel Makuszyński.
ry: studentom uniwer. warszawskiego
w szczególności „Bratniej Pomocy",
studentom politechniki warsz., harce
rzom, uczniom szkoły rzemieślniczej,
uczniom kursów maturalnych, insty
tucjom jak: Koło Polek, Narodowa
organizacja kobiet, Tow. Wincentego
a Paulo, przedstawicielom prasy oraz
wszystkim ofiarodawcom a zwłaszcza
wojskowości i firmom samochodowym:
Palatyn, Centr. warszawskich samo
chodów, Union, Gustaw Jarocki, Osiń
ski, Fiat, Hoflman i Brun.
Kary na żydowskich posłów
i senatorów. Dziś dn. 25 b. m. od
być się ma posiedzenie członków
„Koła żydowskich posłów i senato
rów". RX Tematem narad będzie
sprawa nałożenia kary na posłów Rozenblata, dr. Szreibera i Frosinga
za nieobecność na plenum Sejmu
w dn. 23 b. m.
Z komisji repartycyjnej pol
sko -austr]ackiej. Jak wiadomo, na
podstawie traktatu w St. Germain
powołana została do życia polskoaustrjacka komisja repartycyjna dla
spraw taboru kolejowego. Dowiadu
jemy się, źe w sferach rządowych
istnieje zamiar zlikwidowania prac tej
komisji. W tym kierunku ma być w
najbliższym czasie podjęta akcja.
Żądania pracown ków kolejek
podjazdowych. Onegdaj pracowni
cy kolejek podjazdowych warszaw
skich wysłali do zarządu kolejek de
legację robotniczą z żądaniem wypła
cenia natychmiast zaległych dodatków
droźyźnianych.
Delegacia oświad
czyła, że w razie odmowy pracownicy
przystąpią do' strajku. Zarząd war
szawskich dróg żelaznych dojazdo
wych żądania przyjął polecając wy
konać wypłaty.

TELEGRAMY.
Poseł S k rzy ń sk i
u P a p ie ża .
RZYM, 26 X. (P.A.T.) Papież przyjął na godzinnej audjencji posła
Skrzyńskiego.
M a r k i n ie m ie ck ie
na obicia*
BERLIN, 27. X (P A T.) Kryminalna policja berlińska wyśledziła han
dlarzy, którzy całymi centnarami spro
wadzali niemieckie marki papierowe
do H landji, robiąc na tern doskonałe
interesy. Wysyłane bowiem marki
niemieckie używane były w Holandji,
jako materjat do opakowywania cygar
i papierosów dla celów reklamowych.
Niektóre restauracje używały marek
niemieckich do tapetowania ścian.
Z Holandji marki niemieckie ładun-

H E R B A T Ę C E JL O Ń S K Ą

WŁASNEGO
opakowania

wyśmienitego smaku i aromatu

-- PO CENACH BARDZO PRZYSTĘPNYCH

SŁOW O K U J A W S K I E

WĘGIEL GÓRNOŚLĄSKI

A; 237 (1611)

po cenach konkurencyjnych

KUJAWSKIE TOWARZYSTWO HANDLOWO-PRZEMYSŁOWE W WŁOCŁAWKU

KOŚCIUSZKI

17.

a

u E e H”
STÓ ŁK A

A K C Y JN A .

TELEFON l ł 8.

kami okrętowemi wysyłano do Indji
i Ameryki, dla tych samych celów.

bronić będzie wszelkich praw urzędni
ków, wiernych Bawarji; 3) w razie
proklamowania w Palatynacie repu
bliki, rząd bawarski nie wyśle do Pa
latynatu ani żywności, ani pieniędzy.

U w olnienie d y re k to ró w
K ru p p a .
KOLONJA, 27. X. (A. W.) Krupp,
oraz trzej jego dyrektorzy, znajdujący
się w areszcie w Dusseldorfie, otrzymali 7-dniowy urlop dla załatwienia
swoich spraw, W poniedziałek od
były się układy w sprawie wypusz
czenia na wolność dalszych więźniów
politycznych. Ogólnie panuje prze
konanie, źe ułaskawienie dyrektorów
Kruppa jest wstępem do wypuszczę
nia wszystkich więźniów politycznych.

Rekonstrukcja rządu.
Z powodu uczynionej p. Romano
wi Dmowskiemu propozycji, aby objął
stanowisko ministra spraw zagranicz*
nych. toczą się od kilku dni między
rządem a przedstawicielami stronnictw
większości parlamentarnej rokowania,
dotyczące rekonstiukcji gabinetu rów
nież i na innych stanowiskach.
Rekonstrukcja ma na celu wzmoc
nienie i usprawnienie gabinetu i w
żadnej mierze nie dotyczy teki mini
stra skarbu. Min, Kucharski cie
szy się równem poparciem wszystkich
klubów większości, pracę zaś mini
sterjum skarbu około sanacji skarbu
postępują nieustanie naprzód. Wczoraj rada ministrów rozpatrywała bu
dżet na r 1924-ty, oparty na warto*
ściach stałych i zrównoważony w do
dochodach i wydatkach.
Zakończenie rokowań okało re
konstrukcji gabinetu należy oczeki
wać w najbliższych dniach.

W ypadki w N adrenii.
DUESSELDORF, 27. X. (P. A. T.)
Wysiedlono okcło 20 osób, zamiesza
nych we wczorajszych wypadkach
w Koblencji. Usiłowania odebrania
budynków, zajętych w Wiesbadenie
przez separatystów, pozostały bezo
wocne.

W alki w N ad renji
KOBLENCJ ł, 27 go X. (P.A.T.)
Po 36 o godzinnem oblężeniu, sepa
ratyści zajęli gmach magistratu, W
Krefeldzie policja, po stoczonej walce,
musiała ustąpić z powodu przejścia
części oddziału na stronę separatystów.
12 separatystów poległo, a 50 jest
rannych. Seoaratjści proklamowali
republikę w Ahrweiller, Soden i Gelsenheim. W Moguncji zaprowadzo
no sądy wojenne.
AKW IZGRAN, 27 go X. (P.AT.)
Położenie w mieście jest niejasne.
Nocą panował spokój. Nad ranem w
jednej z dzielnic miasta doszło do
walk, podczas których było kilku
rannych.

Roboty żelazo betonowe
STOLARNIA.

C H O L E K IN A Z A
H. NIEMO JE W SK IE G O .

„K. Szałwiński“

KS. TAN KOB1 ERSKI

1.000.000mk. na Akademików skła^ZIec* szkól powszechnych we
Włocławku w celu uczczenia dnia poPolskiej' PreZ}denta Rzeczypospolitej

O góln e zastosowanie: Zioła Chołekinazowe, jako oczyszczające
. .
~~
~ wątrobę i krew, stosują się w różnych cier
pieniach na tle złej przemiany materji, a więc: przy artretyźmie, kam-’
nicy żółciowej, żółtaczce, piasku nerkowym, sklerozie, wątrobowej dusznosci, przewlekłych nieżytach, chronicznej obstrukcji, nadkwaśności żo
RYNEK PIENIĘŻNY.
łądka., bezsenności, roztroju nerwowym i, wogóle w wypadkach, gdzie
prawidłowość w przemianie materji została naruszona.
WARSZAWA 27 X.
Przedstawicielstwo na Kujawy nowierzyłem długoletniej mojej
7.820.000
współpracowniczce p.
G a b r y e l i W e /s s , W ł o cFunt
ł a wangielski
e k , Z ło 
Dolar
1.740.000
t a 2 m . 3 , gdzie zasięgnąć można wszelkich bliższych szczegółów
Frank szwajcarski
310 000
1 otrzymać Cholekinazę.
H. Niemojewski.
Frank francuski
101.200
Korona czeska
5I-5CO
Korony austriackie (ioo^
24.23
Marka niemiecka
000001

R ad a R ze szy a B a w a rja
BERLIN, 27 X (AW). Po kilkogo
dzinnej dyskusji w radzie Rzeszy,
poświęconej omawianiu stosunków
Bawarjl do Rzeszy przyjęto rezolucję
wirtemberskiego prezesa ministrów,
stwierdzającą, że poszczególne kraje
związkowe w zatargu między Bawarją
a Rzeszą stają po stronie rządu Rze
szy. Rządy związkowe są zdania, iż
najśpieszniejsze uregulowanie sporu,
Zarząd Kujawskiego Towarzystwa Handlowo-Przemysłowego
mianowicie, usunięcie Kahra jest ko
nieczne. W dalszjm ciągu państwa
w Włocławku , L E C H” Sp. Ako.
związkowe domagają się zniesieni
zawiadamia p .p . Akcjonarjuszów, że wydaje oryginalne sztuki
wojskowego stanu wyjątkowego i po i
akcji IV emisji za zwrotem świadectw tymczasowych, codzienwierzenia egzekutywy władzom cywil
nie w dni powszednie w godz. cd 9 ej d > 12-eji od 2 ej do 4 ejnym.
r
'
&
Po przyjęciu rezolucji, witember- i ^ ...
ski prezes ministrów wyraził w imię- 1
m di A i
„i — i
^
— * |\,
I
niu kilku niemieckich państw związ- 1
NAGRODZONY ZŁOTYM M EDALEM
kowych życzenie, aby Bawarja pojed
Z A K Ł A D A R T Y S T Y C Z N O -F O T O G R A F IC Z N Y
nała się z Rzeszą.
pod f rm ą
iB a w a rja a r u c h
w P a la ty n a c ie .
w e W ŁOCŁAW KU, ul. 3-go Maja
5, (obok biura sta ro stw a ).
MONACHjUM, 27 X. (P. A. T.)
W y k o n y w a w sz e lk ie r o b o ty fo to g ra ficzn e na
m iejscu i poza obrębem zakładu. S p eln y d zia ł
Frakcja partji demokratycznej piętnuje
------ p ortretów . W yk on an ie a r t y s t y c z n e .-------w swoich odezwach wszelkie usiło
wania odebrania Bawarji Palatynatu.
Frakcja żąda natychmiastowego zła
ministrów, Zeugnera, i ministra Bo- rząd bawarski następujące stanowisko:
godzenia konfliktu między Bawarją ettchera.
i) urzędnikom zabrania się oddawać
a Rzeszą oraz zwraca się ostro prze
MONACHJUM, 27. X. (P. A. P.) do dyspozycji
niekonstytucyjnego
ciwko stanowisku saskiego prezesa Wobec ruchu w Palatynacie, zajął rządu w Palatynacie; 2) rząd bawarski
REDAKTOR:
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Józef Lewiński
Włocławek, Stary Rynek 8.
Fabryka
Kamieni

Młyńskich.
mm,iw*

OGŁOSZENIA DROBNE.
Dziewczyna Jkak0 sł“źąca d?"
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j -------K iego do D ezazie
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1
małżeństwa na dobrych
w arunkach poi
na. W ym agane dobre świadectwa. Zgł
nia piśm ienne wraz z podpisam i świac
i podaniem swego adresu przesyłać: 1
ul. Bydgoska 72. Mazusiowa.
■
mo łF7nri cłwro m^

O kradziono kartę zwolnienia Antoniego W y
° świńskiego wydaną w Białej—Podlaskie
przez 34 pułk piechoty.
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