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wojnę im Jerjalistyczn'ł,'P
wyprawy żabot.. ;

lą drog~ przed:ię~ierze siO

wymagające pOswlęceń?

I

Nie, to nie mOże być prawdą. Lud 'połstd~'
. jest żądny pokvju. chce prledewszystkiempra~,l
c.wać ł pragni~ tylko pOkoju. Po sze5Clll hl-L
tąch straszli~ych cierpień jest on mniej 111ł~.
,którykolwiek inny narÓd skłonny do .wa.f")'~~
nan'a ofensywy_
, , ' ',~
, R~ąd podpisał preUminarjarysłde f dotr~
~a uczdwie swych zobowiązań. Jeźeli wo:na'r
pono\\nie wynuchnlell wtenczas, napewno 'hie,"

RYGA. 8 12.. (E. EJ \V wforek,71!rud cić obiektów. wywiezionych z Polski. a stano
posiedzeniu, ko!nisii ekon(,mic1..nei skon wiących wła.sność niepolskich obyWateli. BoI
I'n~'rra,",n poważne różnice PO {;!ladó\vw spra szewicv nie chca płacie od.~zkodowania za
ji. Bolszewiov sta\Jviaia tru~ obiektvz9 61 nione. Wto'rko\ve 'Posiedzenie.
.""·Ht'!·~'•.... ieCie
we'Wnetrzn. poświecone 'Wyrównaniu różnic, przez iZesta~
,''I'\'P-:!'\'lTnrl;I.1UT,Qł''t'I,7'-'
gf) do e\vakuowa,: wienie zreda$!owanvchnrtvkitlc)w.nie dało Wy
Dalszyci::t1o'! debatroz~
pr2~ettml()tów. które wedł1.1f! nich ule11lv niku pozytywnego.
Bolszewicvwe chca też zwrÓ$ pocznie' sie w czwartek 9 ~rudfiia.
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za, tęJtr~.,

bedde'f$~t)

~, bro%}l~, .sp:łni swój obowiązek at do. :ostateC:~';ł
~

t1(lSCI ł me za" rz e poko'uuwłacZ3Jącego .leli
nieza \\ isło5Ci i godności. Inaczej nie mate p..,J
s ~ ,ić. Stałaby s:t} wtencZaS niegQdutł tego. b1
. być cdvol,iem, Ligi Narodó'N..
,

najC1!ystszym Jt:z)' kufral1cuiikim'

. galącymaido

p"ehao Gdans!tu i

G.'Sląsku.

Warslawski korespondent .. Tem~s'a4ll dOI ..
: Minister spraw zagrani,%nycb. Sa pieh •• o,iw"l.ao<:lył mi w wyw 1adde:
',,'
.
Wkwestji Gdańska źyąenia nasze n'e IQ"
dotąd

w

c:aleLrozciągłości spełnione.

NaSI przedstawiciele ,wprawdzie Q§iągnęH
kOł co, m,' 0, Ż,,na,' było "','i"ą"J,'P", ą,' ~ł lecr VI sto·
cbwiii mż,damy , pOd.$ławy dla naszei
Jest to clI a nas kwesrJa: bytu. Polska, któ ..

'Paderewski o PO~SC9 .na posiedzen:u,ligi Narodów.

ostatnicłtJaw..

totz'I,ttzat,.

"htte1wendawojsk. . pol..
''''',r, l'(.1zie wo;ny ,uza..
Ligi Na't·od~w,przed ..
lkoituzą,yczńą: Man..
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fir3f1.t;'I·:'i::;.a~~Uajl~, $~Y b:.::j~i.

WiEH{'s.~e

"nit ;;ka_cela-

Dokr%ywdz-enie grozi ,.aamna:06r-

• Je!eH "tam dopusz,z0'le 'b~d~iegło ..
emilr.ntb\V" umieukałYch.VI, . NielJl'"
obecnośt" ich, doprowadzI) ntetylko' do
81~,wyw0łaciętkie ,szkody , SQ~jahłeł

anieQ6r:ne:ga SI, \1-,1 nit jęst db NięmlQ~
b,ytllJO, .NJlternia:;t06roy Slą,~" je~t' ,po"
dla , pł)1sk~a Pols\(a. dla Gótri;ego ~,Iąska

,aopątr.lyffw.rtykuły7)iv.'nościłSUr()WC~

telazne. ktÓre Górny Ś ą ił< z oifflmnym
tctdean dzisiaj sprowaclza, z: Stwecji. W'IWJą ..
z' Pohką stanie 'sję:)ierwszorz~doymc:zy;nnl ..
,&OSlhJd.ar'~i" d..a· c~łei wschodnie,,' Eqi~'
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,łezmiet~

n~e silne wrażeme wśród całego- zehrania~,

Dziennika, ze, nawet wrogo dla PoJski usposobienj, oś ~ iadczali, że nie podohn.1b",łv'wygłosić leps'zejmol:J.'y w tej sprawie..
"
WSlySGY byli zdania, źemowa prze;Na'4mf~
czącego d,JeJacji polSkiej odbije się roz,Jjśa.t
po ,całym św.ecit.; ~e zbłv\'iennym s~iutkie'm.. '
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,0,

;~8~t"O]rl'allza,·:tyłk,o iUku"kUomełrami wybrze ..
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l\~.owa p'aaerewsk:łego wywolał!
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sta,wU 'Pre~vdent nł' ,~lstrÓWt .po nim z,U{Jlel'j\lIilll
~łos wiceprezydent Daszvński, minl:;ter S~
pieha i minister Śliwiński. Konf,,~reneia miała
charakter Wyr~cznie inforanacYll1v, dotvczaev
profi!ramu 'Politvki rzad11 w na ibliższe
szlości i ścisłego wsppłdziałłu1ia CZVlln

5

wdo.a po

po długich

~~·etaf'~ńh!

waŻne$1o. iakim iest I1rasa ·w l')olitvce nSł,no.",..~
wei .. W kwestiach tych pfzedsta
sv zwrócili uwa~e na konieczność ......"" . .

63 r.
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ckiłdch cierpieniach ~marłJ 6 Mrudnia, p.r:zetyws1.y l;ąt 16.
N''}:(:;~eń~{wo ialoDne odbędz:e si~ w kościele. św.. Krzyża we czwartek· 9 grudnił;!'
'lnic 10
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sze~o niż

dotad informowani4 PfHSV
ce kraJowe1 i pallstwowei. PfZVC%elll ~o.~~nielml
ich llależałobv umo~lh~~ić w'ziecle tl
konferencii takie tei tll'asie, które; '11"""... ,,.,.......
. loby przviechać na konferencJe
Prezvdent minish·ó\v pr;1;v~zekł. ie b
start1ł '\v miarę mo źn()śc.i ivc2clllom tym
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. Na Slmutnt

t~ obrzędyzapra3za W

smutku

rozł"az !la tvchtniastoweso opus:7,\!zenia Prus.
Dr~ KOTZ"V"cki odtran.sDor'tow*"nv ma być .za

.Slraruce 'Pod

straża.

'

pozost,~łJ

.

wiedzieć. Ze strony "rz~dst(twicieli
ra.żono uznanie ~a cheć o~lcze~ół()wego
mowania prasy o naiwa~ł;nieis'l,"'lCh :UUCVlItlac:n.il.
politvki państwowe]', Prezvd::.nt nlinistr6w
podz1eko'wr.J w końco'\vetn prz l:;,m6wieniu .

ne pl'zez posła ziemi pomorskiei ks. kanonika
Kupczvńskie$lo.
DodziarskQ wv$tladaiącei
młodzieży przenlr;a wiali admtrał Porebski. ks. nrzedstn'wilCie1om brasv za id,1 h't.ld, N.;, naiKupczyński oraz KOlnisauz ~enernlnY Biesia1l bHisz!1. pr~~vszłość przewidziana test konferen_
ci a,pr-asv z przedstawiciolami prasy PfOWinP
decki.
cionalnej"
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:·ST~AJKORKIESTRY. W TEATRZE· WIEL
.',.
KIM W POZNANI,U.
KURS Ml\RKI POr.,sKIEJ..
. POZNA1\J'. 8 12. (PA:r)Od wczoraJ
mtoi FI na dworc~1 gda61kbn
GD.A:KrSK.· 8. Kurs mk. pol. który wc:zortl"ł
r.traikuie w T~catrzc Wielkim w Poznaniu
.. W~rliz:i;.iell
'
-:otl.creStr~l teatru. Pb\vodmn stl':1 iku sa zbyt. wieczorem wykazał niespndziewaną,· z\vvżke..
6..b. m. o 3 DO poło W" buchł PQ~~!~,.w
·.Biskię place. PrzedstawIenia \v Teatrze .WieI spadł dziś przed południem do 13 i 1--4. Prze,:
.jpg;.'odbYwai~ !ile przy akompaniaulencie for;:: kaz na \Varszawe 12 1-4. \Ve \Vroch,wiu W~J1gzawle on. teren:e dworca gdańskiego (dli'.
kurs marki polskieiWV1l0Sił 12 ]--2 do 123-4. niej ł<oweh·kcgo,'.Spłonąt (:Ibrzymlbudynek
teflłanu.
.. ,
\'tV Bęl'linie 12.3-4t - 12. 7~~Noty Krisa ~depot· kolejowe~of mieslc·ący wars1t'ltY paro~
,'ŁODZiE DL.l\·WYŁAWIANIA MIN DLA. 25.
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\\ozowe. S r~ty obUczane są, na b i;:;ko 30 ,mU~. ,. . .
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. ,~bed3aO Gdnllska 4: lod:ne do wvławianla
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.' ~~~~łeckiej tna!'t'llarki wołennei.
mysłoweg0, ~)od pttewodnit:lwem Abr~:dlDmowi· sowj »aństw sprzvmierzonv~h
w
1

i

,

\.,~1WA1,tCIE PiERWSZEJ SZKOŁY 1\10lt:

.

czat który 'N 7Jgajeniu \Ątspamniał o 10... remiej szłvm tV~Qdniu konf~rencie w W"'1,I1'o,:oI'
'pracy banku. Z::.>snrawozdania za rok 1919 wy.. udziału eksperto,,, niemieckich.
tu ni!Hi,Że bank pracował pfZy kapilale50.m 1:0 ,lliez teł konferencii zostanie
(1OltllOS{V
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rzuca w ~óre rece, skręca tułOWteln r~t~ w lewo,
l:az wprawo.i4kbv \V holeSll,Yln kllr.czu, at· z

piersi· wydobyw~.ią mu. aie. astl'e.rlwietzece
:.krzyki..,
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'Ą mł9dlk9:bi~tą~w~lJ.,niłQ·t,emi nuci swa

$ie s:!lowvzcialami. o 111J tylko był\)
WYro.. l w tvm zotknieciu znów
swa·mowe, cicha, llledosłyszaJl'\!t. ?Y\"I:1ól~!l.fl

ko m.owe. w którei ' tocz~ ze $QQ~

mowy. .
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Ciałem. tesknie

do

sie wreszci~ ti;~v nie'Znf}~lle~o
przęcie,ciu.szv i i •. ktd,.c /.1nicniło sie W D·I~·A.J,"'~\I~W
r.>i~czeń.ie,'Prawieże.lie

,~leQ,ze

.. nai,pró~no~

odszukały,;

.19 w'vtr,'t'Ymani

WSĘystkle głowY

sfewza iemnie.. {)la mnie·

zQ$tnłdiuż zadne ciału,; .Vi: 'k·)ńc'J i
ą:~u.~ićli, uciaz1iwvch Doszukt'v1lniach

Je- iakiśkadłlrlb...ćałkiem· tlaspadzie.
,:ęie'ł!dzieś .w k.acie...q:inło. które nie.
,C2~ głowv.•• · Qlalo,kobwce... .
'. ;Cóś siewemnie .b~lr2łvprzeciw

nłu~s,ie ,z. "tvm ciałem. . ,Ale,.moie ·Pl
P,l913 tę&~nQta, zwycięża W'kO{lClli
..$iezblizilĆ - PQP'/ChitllYSWa wola
I

ćłłląW9~.,k~d~upai :widz,e.~.ft t$lk!te
~n/mel

i ,

Idowie·~Lnara~ ·,.etkn,clv

"Qłaą~~~vzrl'v prz.eci~~irJ, .. ~Slab'l'

ws

,.UC;~,tlĆle!,lekkle~ocl~r lĄ~., A· :potvm
·p~z~4~wszvstku.~nl ,:
lO u~Z'u(:ie;

. Wtl ctało.

,Ale

..

wnn· rzecz.,...

.

~lcóro mJ~nel[O;Jl!~~

zV"zaCŻV110:m

Od.C21!rWRf
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t je iczeu m

•

ndel••• abrcnbDł I Je,o .p..awa6 ... C:iJI"l,9,*,. "aUolt., "",e,neto_.ale .Grillu.o'.Du"da. Podaj złu.h, .. au'~\ał w .",p'••• lwie a&.ł.i.plI:~ ,*p.-dl.. a ...
IIIZ. . .,...wadż.ni.•• aed&tw...
) W\'parlek tfljemnł~%e;!o mol" lu. ~t )rego . ofiR
la przy ut. Ore\ft7nf)Wskł~j Mr. l!). ft$! kUkl dnt ,ned
b."., do Łocb:i x Turku, k1tp:ec ~acper GW:m ml1rderitwem, ,zostałf\ :zw,,'aions od pełzalenia
ywoJał niuwyłdą tlensccJ*-: w mIeście.
ob )\\)iil' kóW. prz'y"!zem otr~ymała SOWitą zapłat,:. Nit...

. •"PfC '.

•• l.cadu.

UIC&41Ul'6buka

Kttpit-e

Le .... Ubki. przyJe1J:bl od

gle wgmó..vienie mit'jsca Wasilewska tróma~zyła

teru
aby ona D1llt llwrad·
kiem konStBcntó\\', jakie prQ\P8Q;Z!iIi ze swym sal>loka·

eZUII do

ezasCII dl) t..odz i, :ź ht6rą ',et,yI)' go jn~1re"
bandlowe. Pr6c1 S%Wa~uł swego Get,a, a kt6reaG VI
I.. blleszkenitl przy ul. CeSłit"lnianpj Nr. ł ZP~\OVC2.łU za..

ż. 1id:)CI.Qia GarawaC·l.Y

tr~vmywał się, rr.iał tataj ~na lomych kapęą KagańC'~tJ..
l!;;, ka przy «11. ~awądlikięJ Nr.Ołl or~ .niejaldego :Micha·
~(~.ła QąrawacltiEHlO przy at.Z.wadzkI8J Nr. 53.
ł~c..
Ostatni rlł przed tajemnłezem zniknięciem wl~(r, '.rh:no KqC1)f'8 "LeWi~skies(o. w Łodzi 30 listo!"'~l<~a.
~ffi.';; \\ leC'zorem legot oma sz'4IJagler CeŁz bYł bardlO %~..

IJałsze padanie uj I wnito. te słt&iąca po 01'U9Z.
(n~enia S.lllźby wyj!nlPUa jednej ze i\łl;9clt koletanet o
ood:duchaneJ przeż nją rozmo1»ie maltonkó. Garawaekictl % onvm "Ź6Itym'" i układaniu jakoj,1 planu
fakie!;toś mordu \'I ceta(9h rabqnk11. Ba4sno ró\1: niei
małtonków I{ngailcza'tów. % Ul. Zawadzkiej 36 ora~

. Nie odnlosło to .lednak ~8dne~o stutklt
Poniewał Lt"wińłki 28 .Iistópadll otrz)1mal od
",aeldego depeszę tej treści "Przybywai. jest do
cze~o

wyjechał %

Turku

& PO~<l}lÓVlt wiszące na ś.::ianie obraz}', kr\'li\
matą

obry1!~a·

siekier1 z.akr\\·swion1\. oraz ll~r-yte W wygó!ee kamasze"r stanewiąee \\1łas!loś~ %8mordo\t8negG.
Wspólnik zbrodni Ó\\) ł.Zorty·· zbiegł z. Ło"l:d Da·
',.:huahut po znalez.ienill trll(Ja I dotq<l ga nu. od:$zuka'"

ne.

do Łodzi. łona Lewióskie~() udała si~ do mał.il"'uk6\f
. \G J' n.ll ckich. przy ul. Za\Pii dz.ktei Nt 53." celu po. informowama SU~ czy ikledy Vł,dziano 'U!2 ~ mr:tem
\Jel .i jaK załatwIOno interes. Oaramacki dawał 'Wyroi •.
. Jająceo&poWied1.i. z których żadnesto nie można bVlo
W)lcłą.gnąć "miol ku. CecylJa Garamacka zdradzała pa..
_l.1e Zflnłł'Pokojenie:
~
:"
Kiedy one~ t8J, VI dole na pUlttcn ,Iacu p~t,
l Maia Nr. 51 :z.naleziono pnypadlcowo trup8:ł:lt..ę
owanego Lę~ińs'nego. zarówno ~z~agier Je~
Jak i law ~:złoakomte rod.zlay poznali .. nim po- t

llQl

idl formy, budziła poteJttente. te pacho·
te prawdopoaobnie mOrderstt'lO
przy udzialE!' to!nierzy. POdejrzenie
"tr_~li'IIfllill zostało jeszcze ł tem, że trup aa..
ego owinięty b~ł VI siennik pa;ier<.. WY. Jald
używa;ą żołnierze. 2amordo "snt.."go poz()~h...

pr)'watne sie:fem par obuwil. dwa aarnitufy wo
skowe. oraz kilka lasek roz4ano micelą najInr-l
dziei potrzebującycil tołilienv .. Wobe\! z1ikwidJ)~
w Jnia swej d~i,dałl1ołd N. 8,.' K.. .S!<ład.". pod%i'i
kOW3"lie wszystkim łnstytlllcjG.l11 komu rui nyf:D."
zpobczuym i handlowym Ot~ oSQbom 'f:l wa~
nym za ws~ieranie.
~ ... ,'. f
~".
~
'#o'"

j

-

N3wa plact\wka chndcl}aSitL

a) Z int:j'łfY'N'I o~lekun1· szkoły "w~,edt.',
nej Nr.. 25, p. Kupke~o pClJlstała now:łplacó ..~

'badań G~talon~ fakt. ie
Lewif15ld z,am1rdowany zostal 3() z. na. słt-kierl\. te '0
zrabowaniu gotówki i wek.sll, '!brodl1iarZe tt"Z)'m~li tru~
pa prz:ez. tt'L)1 dlll. po~zem zdją\\J~z)t baty zapakowali

podniszc!onych, kt6re po wzgl~dneł napnwleł
"!ogły by być użyte. S~')6łkł załoiono W' Ikłe"'1
pJe froRto,!y~. prz:y ad. Z.lier.skjej Zł•. w do",';

p •. Kopczynsk.e.go...

Na podstawIe dalszy,zll

go w siennik i no~ą na Wif,\tu wJmle!ll na pu-ste pole
prz}' ut. 1 Maja Nr. 53, gdz)fe pon!tciU da dołu. Penle·
waź W :lO!1łU .przy ulZawa1z:dei Nr, 55 gd.t:e dok,) ...

tt1()rdu panuje cią~ly rut!B %po\l.'todu zumie~zld ...
wanla tam Woj$kD, 8 bram1 domu ~ powodu strajku.
1.\1 'I 119g'l.
\ dozorców domQwych jest ca!~ noc ot\1łBrta, strói ti\aZawiadomione., tem władze policyine i Ilecłe&t ciel Szalc 4Bwtadczył) .te nie wit.i~iafł aby znoszono
..c14~tłj!(I.z).ł, natychmiast energiczne dochodzenie.
;~e Icbnd6w ~ wywieZiono tru!,_ll na .Ózku.
ttcJa lekarska poctątkll\\?o,z powodtt g?~. '
Na UIZle areazt,)w,t10 3:> lebiego Michała Ga. ..
b~gn~ta i

czekoladę. paoierosy. zapałki m~teriały pi. i~Jl·
net ora.% a'1arat fOło~rafic~n1, ofUtrowany j)r2:e~
ZN'ą~e'< foł=nraflsłów. Ofhrowane pr.tez olob

~ruiąC!ą lcb KatarJyn~
sklei jak Lstr6i.a te~()
Sc:harakter}'%owal.r o tU!
_ane~o Lewiilskieilo li:

ti;:i.pOi~nkiwar.iach,. rodzina 1DmiełC:II. o~łoszenła w pi..
~i;,' .msrb. wyznaczaJąc 100.00') mk. nagrody t~mm. kto
.,SkAŻe ślady Kacpra LewińskiegG.

na s' utea:

;3~

ut·

ka chrześdjań3!ul t mianowicie zawrą~analoitałs:
PaJJlalc, 'prty aej61k"ł Was lew.. " ISPół!ca akeyinl do pro'Nadzertia składw materjadumtl Jana Termano'lIHideio.
stosm!lek laki l~czył 2tam .ml0· łów piśmiennych, pod;-ę:zrł'ków SZkolnych i t ..,,~
pomocy nauK')wycb.. Zldardem sp6łki btizicll
UaralVackuu.
Do~onana orze%. ur,r;ą,{l gledcly remlzJa wmies% . d05ta.rczanie dd itWit slkolneJ PO ceral. ch . miR!,.·
kani" m:lłtollków G3raw lc!dc:h lU 3 9iętr:ze tir. li malnych w~miatl'{.wanych materjałów, Jat ,~
przy ul. Zawadz!dej Nr 5), wy'tryh nieł'ul ~ jednvm
wniet danie mO,tl1ołd nabywania pocirtCZnik.'"

~~fr,:.'.lerokojony, gdy Lewiń~lci nie tiawił się na kolacji,
~~~': a tłlnłepokojt'o!e to spot~gowal0 SIę je3%C2:('I w1łcej
~;>:il8%Ojutl'%, gdy L. nie powrócił na noc. Zatełe1rafowa~~/'no do Tarka po ŻOl'u:. poezem, po kUkttdnio'#ych

n~l>yda tOU1ar",

chcą.

toraln. znanym pod pie"udon1mem "ŻółtY'''.

~.....

.• . .

DHt

wego do tychslm. thP. podhafałiskfelJ
9.. 20.. dw"e s!(rzynie, ławiera;,cO:·lto

łUl.ne»

rawackie~() I

jego ŻO'lę 26 letnl!J CecYlję Garawa'lckl\
Na podstawie .te1>ra'lJcł1 dt'lt1]f:.:b st\\1ierdzo(w że
·Micbal Gar,{wacki.. żyd, prtyj<"chałt1o Łodzi przed. pół.
rkiero z RosjI, skq·j prz'y~;ód

kilkadz.iesiąt t)1JłęC1
SIę s?eku1acl,

rubh kt,;ue roztt\.\łonll. Następnie %aju'Iowal

i h Hldlowa.ł. Wobec braku g:Hó'Rid G.uawacrd przemy..
kamasze.
ślIW"! i kombin!}Wał. skąlmgd\lst'\~ 9')tó~k~< ZrodlJla
f'OJC:l:8S badania, ustalono fIut, Ż~ słlłt\~t mat- l 8i~ nagle m:rśl mord~rstw'1, które tlvuUloWal 'ilIIespól s
kó~ Gara'loVlckich. Cc:~yljl'1 War.;iłewi;<a .,za.miellJ:Lka· . przYtaI! em sw}m •. Źóltym".

VI uDI'anlu, tylko Ścią~ili~to mu z nóg

ch •.• b. dat.
,milsta

aaoy

·wWOJl

.:n~d2,a.

na osoh, . wypa-

'otchl,cba; każdtkło dO
cokolwie!t .. powh"~n byt pUSl~

.

bez ptuszk4id. a nawet,~. wi,ęUdłmł

.. leniami.
.
U nał

.

konfis1<~~e tłł:kat4y
k.lltdą o~fobin~ mąki (ty kastN.

.uaf-

. funt chle'la.

a

puewoiące~
(pałf.l pro<t9kół)!
.~~~;.'.,
D,żyliśmy .tych. uc~~liw1eh czas6w, li
ojciec wioząt:y db głodnych dzieci żywnoś4 jest
.prl:estę)(:!ąu. ścl~anvm \łfZ!Z prawo•. Bo nie
mo ,na lU winić urtędnlków -DtlLwykonVJluja.
J)e(~nia.. \\Iładtwyz"yc\h. . a j.ak, mądre q te

gQ

rr.aktule silfjako lIoskar.toll"e'Q-

Ile,.łnia, to.' w.lddd.'Iu ,d"prty~bd,zie.
. .... Roztlrn~elibyśmYi .t0 zar~ą;zenle.teby SI.
AJr.:wta~ja .aOj).trtyl~ 'JliQd'łlOM:Jl te mUlhńal •
. ue U9śdiywnośf'. jakie są·· PO'tr~ebn.e. '40. p.d..
,ttt"mrda '~ye~8t ala hf:ąe;a.lo/.l~ami nłkoJ$
lit "OJe n.d,~at'Qtj~ .
I

•

. . . • ,.(........!jiiIi!I:*:!Iiii!!
..\ .~
•." ~...................... .

uy.

-

~

.'

Odłoź,ni. konlereDcII' W ,pra.111Nb'~

':

..,.
\1
... al WczoraJ w san posledle'fi: 'R~".'Mrlł 1
Skle! (~re~na 14), lU g: 10 rano za"owtedtłari:;t
konferenCje w s)raW"e

vfo!yzny..

~()rganJzq,ia.i

~ą przez K:>mite.t samopomocy społec~l1eJ

z.ywCÓ~

w Ładzf. Do gocb;lny II. ł

.po",!

pół pr.tybył.
sali nl• •j.~

zalej NIe garst~ao5ób. Obecny. na
P6 Puto wystosował pod adreselD komitełll.i " II~'
ka sł6N gorzkie; prawdy, dziwi4e Sił :to: ł .

r

tel w>,Zl1~CZl ,na wiec: go,1dny·rat1 l1e.. 'kle~,;i'.d•.
bywaJą s'-:. nab)~n$twa. ..VI kościele.q,eI'f~ł!
s'e z u:zuclami wu}ksXOŚCI narodowej.. k•.toUildlj.
03tate~Zn!e pO$tan()Nion~' 8'łotyt . ~nfę_ftcJ'
d~ dOla 12. D. ~ .. O g•. ~ i pół po PQN4ą1.I,.;
Wiec odb;due Slę· W laJł rad, miejskie,."

-

Niłmlecld'Urz,tI

pa'1l10rtOW, w,taCd,.

...

,"'t,

_

,...

_.(AI"ł.

..

fljałkowslca

romiilika Ewa
IHI$Zport
P
wyd.
Laud.
zagubiła

~

.

15
niemiecki

124t4";';ł

OWąlSliJeJ t'uullllle SiKradd0110

,jrawiec PO,lski Na:~rodz(j.::y Dy
li vlomem ~roju l\h:adi;mji Dn~z

de6skiej. przyjmuj" obstalunki
-ubiorów męskich i ał'ł ms lddl
t?!i:l'Yc, zallló\ulenia 1&1ykony\pa
sciśle w Qznaczon)'m ter·dnie.
Ul. Zieluua 10l A~ Gn:.Hnen~.
1.2·:1ói···2 .

K pas.zpor~
gm. f ~aski,
$kiego.•

niemieci(i,' wyd. 'Ił

po~iat"

Wroc~w·
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