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Przed tekstem i w ła'kśoie mk. Il, zWjf~za11lll) 5 "mk.nalu-tli<!)!Ji tnk. 7.50 Z3 Wienz nonparel. Droobne o]JłószonlaGtł·
fen. za wyraz: Dla. POSZUktljąCych pracy 5u f Ku nanikll.ty mIt. 12. 0iJh)SZenHl zam:ejiJc::)\va 50 proc. arołej. O~I(HZenj;l zaJrdi11CZpe 2)) pr' . ~
dr(,źe; •. Stronica przed te!\:stera w tekś~ie (tla oglo.:;ze~i podllelona na sze$Ć lamó\li Z~... tc!\',::;;tem na 5 La.nÓiJJ. VI talufcie i przed tekste:llprr.,)1pnujemyog-toC!zrrnla:;
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szerzyć

W:slka.lotsPjo· fontoIn OD rzecz. ODmów Sierocjcb w~odzi.
Dnia 12 grudnia 1920 t. o godz. 3 po pot. w sa~i Stowarzyszenia' H1ndłowc6w Pol.
skich,Piotrkowska 108, bęuzie rozlosowanych cztery tysiące (4000) cennych fant6vl,
jako to: 1v\ILJONÓWK.A, ZEGARE;{. APAf<Af F:0rOGRAFICZNY, \~ĘG!EL, MĄKA.
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t)tfU5U.. Ty

r;olaku

Slaś

za nr.szemi piersiami. wystawionemi

ten tyfusi

łobu . .

na

zerskie nap.ady, na kule wro'~khl;.ywilizacji ży"
:. wlołów. na intryg~ memiecką, tia różne próby,
·.l
ł
, zyuos
. wa..
.
..
.
'l,
~.l
Takiej łask! w l<ażlym kramiku dot;hulieł·
. i bez dobrodzieJstw Lloyda Georg~'a i' bez mydł~Jr
watych kr~ceń włoskie;1..
.....
A z naszemi finansami cosi~ robi?
. N;emcy ni:s'Zc1.ą je samowolnie •.

SUKNO, \\IYZEŁ i t. p.
.
. --u W. P. Ecltersdorfa, Piotrkom3ko. 102, i), w dniu ciąg'"
ntenia na miejscu od godz..:5 1'0 pol.
Bilet WEt~pu słuty zarazem, jako karla wS!ę'fm.
....
ORKIESTRA WOjSK.OWA.
,~;~;':;::;;~;';:.':'':'::.5
. BUFET NR MIEJSCU. 5Snl~2

llilet}1 m cenie 15 rok.

zarazie

u sietlie. żeby si~ n!e. ćostał d~:!ej~ Przyniosła;?
inwazja obca mór bydła-trać s,\6; doby teki
i strzeż, aby Się nie rozszerzyła zaraza na altą.
Eu rope. Pro~zę mi wskazać naród. kt6. yby~.
jak Pohka, osłaniał w dalszym ~ ciągu Za-:h9\
dnią Europę oj rozmailych doświ~dczeń i nai
, : padów hord p6łd"zikich i gorzej niż dz:kich,da"
jąc jej możność rozwijania swoich interesów po~

I.

\V L'JOf

można naby\'1ać

l

SkupUj ontpótmiL~Ni\ll;i;~!ł

tg:f;Al~~:e.e~el<:"ja~aś }Vi~k\S7.a()p;e{ a

S·.WJł~,rZ:U;tiaj4łJtlna ~i,~i;l~\ •.:,Gf:bnl1a.jąc
fu tę". Ody o){rninisterj u rnsl(.dHł~' ~.ip.r,.

Gqbij a sIę na naszej skórze.

Równocześnie krusz~ się: podstawy traktatu wersalskiego, a kruszą si~ dlatego. tę pierw..
sze uderzenia młotem zaol,ją mu członkowie
i budowniczowie te60 traktatu.
.
Lloyd George umiał pOkierować polityką
ten sposób, aby. wygrać wojnę, ale okazał
mężem mało zdo~nym, aby stworzyć po-

rozbitej, !l
amającej nieustann~e dytyramby na rzecz na,,,
j zgody Ententy. a. interes nakaZUje antU..
m udawać,że nie rozumią tego.
.
Tymczasem na tych konszachtach naJg$..
SowdepJa pokpiwa. sobie dziś

li:

.. ~

'. ~
"'~~'~~~

łoi .pos:adató llsiehiechoć 100 mHtan.
rek niemieckich. mogłoby się 0grGtmnfepi' , .• ~~>
stawia.e tym operacjom .•• ala u .nas myślanO O'!
telnjakby hlndelmrudni<'\ ale o obronie wa~"
luty. r:a,JOmniano,. a. Emeo. ta nawet.. nie UWitż. a .za~
.... .•f
wskazan.e, aby nam. przyjść z pomocą..
.'
'. To też r7'11 nas:! po.vlnien stan.ąt mlsta
s.wania?
nowisku rząJu narodu, którzy prleL cUlesl~ć}
l jeszeze W lakt spOsÓb?
' wiekó~. służył rzetelnie cywHizacji.
.r
Oto 300.000 niemc6w,k ł 6rzy od wielu hl
Wte"dy tald rząd" rOlumielący swo.te %ada.~.
opuściło ŚląSk. ma prawo ~tariowić o jei:i.o przy.. nia, ma prawo spytać swych sOlusznlk6w dO-}
naleinośclł
kąd ich polityka prowadd. i zaź,&1ać oj nkb.~
Wildome». fa cały szereg urzędników . ko- rzetelnych. niewykrętnych
wYlaśniefJ.. Jeżeli:
łe;owych, administracyjr.ych. sąjowych·. sanHar.. Lłoy4 George ich nie .udzieli, odsunąć SH~ Od
nych i t. d. wysyłano na ~ląsk, aby go niem.. AngU. >ta(zJt·:) nawiązać bardziej jesz;ze ści~łe
czyć. Urzędnik taki był tu rok. lnb dwa Jata,
sto~unki z Francją, Stanilmi" Zjednoczane:ni, Da.'
urodziło mus:ę 4~ieckoł wiec ,hociat ojciec nią, Szwecją, NQrwe~ą i innymisp'rz)jająCJmi~

.'
.. .
. . ".
".
·A,,· dziś~ znów (zy ta sama Ententa nje fry,,ptarczy n,mi i nastemi ziemia 'u i ... Czy tal wprost
,nie zbrodnia, nie .kryminał,'aby tam «dzfe od.
Smutne są naprawdę gmatwaniny Ententy. wiecznie ziemia polska iSiłliała, gdz;ierolnik od
Lloyd George nieust.ąnnie prowadzi l<onszach,y wieKóN polak, gdzie całY przemysł był dźwig..
.. t(,)v z Sowdeplą, to z Niemcami. a wszystko to ni~ty polskiemi rc:koma dQpuszczać do gło..
, \.'

:~'.~!!;~i

l

j

wyfHósł si~ gdzleindliej i syn wychowywał

na jej zgubę.
Póki był· Wllson w gronie koalicji, do ,6ty

, i41l1a

jakaś

ró/Voovpga.

Dziś

'Z. tego inter~S!l, W'loch6N

)'~,;G~:9r~e, awj~c

dla

\ifH::;Oll wy~Qf~ł
skaptował sobIe

siebie zc1ob~ł pr~e·

~:IJ;~c;z~lhvipna ententa z pobIcia bolsze6·wtl~4.Wii~łą - Zł3ljł.l· głębJkle wyrclz.y
tliadla'Pol:5 ki..
. '
. Skorb~je..;nak i:eligowsld za'ąl Wilno, kt6 ..
re przej dwoma mie:)iąc~mi nateii.!iO ie5z;,.zę do
Po;ski 'i niKt o usttpiemu polakow z Srodl<owej
Lllwy nie myślar, powstalj krzyl\i j napady na
Pols ..;ę, pow~taty nawoływania, jak gdyby pe..
pel n ib nie ;;łyih ill1'1 zOfod[1ię.
.
....
. \V tra!<de. kiedy kral nas~ borykcrł s'E: z

13SU;li~;;Ic.m bołHe..vli\6,v 'l. naj Wb;ły. Wy·Ndz;~~
U-:,ll1 s.~ !Xii to Ententa.
u.1awszy najbf,}.c-

c:c.yta

o.

:>ląsI\:a

nim narada. mi .1 wtedymliącsił~

sit:

więcej

t. .•

S.,JfX.Y
.m
. . ie~.

rzcó.:ów za sobą ni.,. prGsić, a 't~da': t~Ja.c:o,l
życiu nie oJ,lądał. dziś ma, prawo stanowic O si~ nam należyl .
.
i,;:i:
jego losie?
Wsza:( Europie na nas bardx.) z"ale~y.Ma"
wychOQ%ii PolSka, która id2: e wcią~ jeszcze
Przecież to horendaln~, strasznie niespra.. bowieąlpQ)z.a naszemi 'plecami srin!tiiil .w.s~bOJ+,
niego, m~ masy rol.wy drzonel żydostw,l.:m~ c_
kOalj'lą,.cblecu:ą~ą jej dużo •.. 1 ~ie da ~rą". wiedliwe. wołające o pomstę nieba:
c. prócz owych o,ołec:alek. co gorzej pracuJą'"
Ale co to. Angl4«: może Obchg~·d~ł'y'~z.;eg kwe?tji,. które ,m] dla:. niej :,.ttit:!t;.viać!

w Badenie, lub w Bawarjl, a

w

. · · · 1 ..

Po Z3. kulIsami sprawy ukuta lUZ ena in..

osrateczności,
chociaź.byprzyszła głoSowanie pr:z:eniesć dE)
Kolonji, ił n3.wetLondynu.. Wtedy go~pW~ włas"
nemi statkami prLewozić tam niem:'::9 N,ma si~
rozu:nieć za dobrąop:łatą. w złode, lul:} i nn.)' ch.

teres i teraz broni swoiej tezy da

wyrob3ch

Czyż

nielbędny,cn

t!lw

.

musimy.. Tal< Jak dawQiej, dzitt~J PdJs~ełm;Jngo~'
łowie n~~ dotarli d:> .śr)"jka E!Jropy, . taktłlii~~
staj dzękl Po"sce ł zaiyl,jałf w,ich6d nte W)'w~j
łal sam' sHn ejszy..:h, w~~,·,::q\snień.
'.
Io l\al.dyc:bYbl ,Z.r~tumie;j ocenić po.i~;

'nlen,

"

anglikOwi.

ten. s;Os6bWyko~ywa ,i~

traktat wersalski?

A Polska? .

Y.

J .

,A Pol$k~"-wed{Eł poj~ć .angielskich ma
także jak inne pans.t\Va WY~If\glĆ dhi lIwyspiaczy l'
l innych .narQdÓN zacb0ddidl kasztany t:ogni.a :'
własnerl11 r~koma,.
."

~

SFEKULACJE NIElvl1EGKIE.

r, ,BYTO 8' 2 (P
boY.. .' d ,'> .1y~~ l . •. . t\

Idzie n~w~łl ze wschodu w postaci
s.zewizm. U·~.\!.1I:.b.' IJ'· Sl.'t:
po.la.".'u
.. o;;lJ'pierwza
swoJo"
.
E'
.
..!Ot
sJ;Jraw ę,•. apotem zt utoi:Jy· . '. . .
NledQł~h~'.' $UWle.tÓW 'pozwolU:Q$J~

M

T'

) .•Polak. .

lO
.... . cr.WC.lh
.rt.il t:090tnlczcl. ~.Y.C.'.l.l.,
·'. pa.
tdwlcac
on1aWlaHtC ostatnw

tv: .broni u Niemców wvkr .
boiowci . ..u."'''~~Y.6.~!J

(O'-o:tA,Allizacji

........

nem a \Vilnem. Rztld polski obowłillał sie przy

ASKENAZY PODAŁ SIE 1)0 DYMISJI
(Od, wlasileszo .kpre~;p.)
f
WARSZAW A. 9 12. Z Tqrunia donoszą do •• RzeczvposP:'. ~e dru!'d dde1!at p~l
. ski do Li~i narodów .)fof...Ą..~kcnazv podał SIC

'wrófić n~

tei linii kon1unik~tcjc tele~raficzną.
W zamian za to wol·~k:.1 I1&tSZC UWoll1ia zablo_
kawano w pobliżu Oran 240 wa~on.Ów litewlł
skich.
do dvmisii. Powodu należy d(iPatrvwać sie KOMISJA LIGI N AR.ODÓ\V PRZECIW
SEJl\'10WI WILE~SKIEMU.,
w tem. że wbrew'postannwi,aniom seimu i rzą.
du polskieJlo w sprawie olebisc\'tu 'v Wilcńf)
Przed wyjazdem konlisii kOlltroluhtceł
szczyźnie iedvnie za Polska lub Litwą, sam na. Li$li Narodów z·VVilntl. odwicdzU:l ia deb~a(},G
własną reke na posiedzeniu l.i~i 119.!odów POI'l
ja TynlcZaSQWego Konlite'c~ Kowiellski~~().
:zostawił otwarta kwestie ewentualnej fede- która wyraziła protest przecl'wk() plebiscytolł
racji Wileńszczyzny z Polska.
wit iako .prowadz,acell1u dopodzi.ału ,kraiu.
Płk.
Charcli1:!ny odpowiedzid, że chociaż w zu
SPRAWA WILNA PRZED ]?QRUl\J. LIGI
pełności lizuaie sztuczność konc,epcii \Viel.
NARODÓW.
I
kiei LitwY, ale na SeiID 'v \Vilnic Liaa N~trolf
(Od własnego kotesv.l
dów sle nie z~odzi. poniewa:t plebiscyt jest
W ARSZA W-,\. 9 12. ,1)0 9.Rzec~yposP..• lUZ postanowiony. Płk. Chardh!nv doda.ł. .iCJ
wieczornei donosza. J', Genewv: Rłlda Lhti naSI! plebiscyt uwzs;!1cdni interciV ludności polt
lo dnia a1 grudna leszczl tylko
:1.
;l"odów na wczoraiszln posicdz~niu wysłucha 'skiei na Litwie kowi~{lSki~ i.
1010 warek
.
la no·wei deklaracii przedstawiclda litwy kOili
OśWIADCZENIE LI31 N.(\RODóW.
wieńskiei Waldemarasa co uo n1~biscytu i \Vv,6yłki woisk miedzvnnrodi)'Vych na Wileń-,
Komisja Li~i Narodą .v miwiadczvła de'szczyżne. .Waldenlnras dóiuncz;vł sie wykręt lef;!~lCiom polskiej i lit{!'tvskiei (,;0 na~tepuie:
~;:.....:;.;::.;;.:;;;..;;;..;;;;..;;;;,;;;;....;.;;..;-...;--.---------~ . nie~ iż bQ!szewicy uwaiaia. że traktat bolsze:a Rada Ligi zaieta jest przedcws=tvstki~m trospnuono z~ strony nie~iecldt.1i, .chcć do .odro- wicko-litewski. zawarty w lipcu b. f •• a ód# ką o ustalenie pokoiu poullcdzv obydwoma
~eni'i4" 'Plebiscytu st\Vlerdz9.. lJ.wszvstkie te daiący spornyobsz41r Litwie. nIe dopuszcza ,narodapli polskim i litewskim. Przvimuiac do
bławY wskazuia na to. źe N~.~mcv ~rzvgo$ 'wejścia obcych woisk na to terytorium; rZ4d wiadomości uroczyste deklaracie.. :za pomocą,
wuia sio do nowych l'ozr,.t~~ho.v na (~6rnym bolsz.rzekomostallowczooś\vladczvl się pr~e którychrzad polski zaznaczvł.;i.~ nie solidarv"
. Niemcy licza na to. ~e bolsze'\'llCY r~z clw przybyciu tv~h woisk. \V.. :tażadał odrollC zuie sicz P1"zedsięw:taeciem S.!enera.ła Zcli!1ow.. 2 Polska nowa. woio.., za 2 lub 3 ml~!1l czenia: 'Plebiscvtu i v/vsullał . .10we koncepcie skiego i ogłosił ie za buntownicze" a z dru~iet
iłlcei te te ch\vile bedtl .nol!lv wyzvskac. polityki kowieńskiej, bcdace w' sprzeczności strollystwierdzaiac. że obie strony ładaia dla
.... czasem ca.ła akcia niemit."cka ma iść w z .jei dawnieiszem stanowiskiem. Zebrani ludności prawa o stanowieniu o s\vym losie
:~·.runkucoraz wlek~ze@ oblliienia wal~ty przyjeli z zdumieniem i oburzcnie~n s;!wałtowlll i opieraia na tern pra:wie wzaienl.lle swe pre..
dm1skiei .1 utrudnicn!$l svtułlct}i. ~(lspodarc~el. ne ataki Wald. na komigi" Li5!i llarodó,v i pułk tensie Komisia PfZvPoulina obvdwunl stró~
y wywolać na Górnym.·.:>Ltsku odpowled Chardil!nV. wvsłalwch !1~ WUcl'lszvczlle. iako· nl;im obowiazarua przviete przez nie w sto.
. '.... atmosfero. ,
.
też przechwałki. że Tarvba dawnobv :rozbiła sunku do Li~i Narodów i formalnie zaprasza
fI' 'W'AT'"" AN A SPRAWA G. ŚLĄSKA.·
:w puch woiska.Żelit;!owskief!O, ~dvby nie'wda ie do nrzviecia nastcpu;acvch. or:zcczeil:
j
.&An.
Ja sie \v spraw e Li~a narodó,\l'.. '
.
1) . Odbedzie ~iB :(,(tovt lnie ludności pO'-1
f RZYM. 9 12.. (PAT) Na skutekobu~
Odpowiadał n,a to Padcre vski, o~wiad~ ~wierzchnictwem ł kontt)lfł l.tilli Narodów.
.
ja.kie' . panowalow Polsce zllowodu czaiąc. że koniecznie należy ~.:lstosować sic do Przez nle lllleszkailCY ziem zakwestionow~
lr~~'I.rł''Una.lra Bertram.a do kleru w sprawie raziuż. przvietettoplantt. '\Vvraził dalei swe nych, na wschód od linii. ustal/)nejprzez Rado
Górnvnl .Slasku,·Watvkan. 'POt' zdziwienie na na~ła.zmianestanowiska LitwvNaiwvższa dnia S~rciQ,pia 1919 roku beda mo'
'UT~r~ł~rl! na G6rnv Slask mO!isi~n. kowieńskiei. Plebiscyt nalc;iy ptzęl'!'owadzić ilU swobodnie '. . 1-3.Z16.3W.,'·wole w sprawio
.. " ".'. .,_. . ".,,-,,...,_ .. ~ Hf-~"l'~If·~.
d'affaire.s stolic" apostol'Skiei iaknairvchlei.,Polska lojalnie "Nvkona zoholJ zwi,ą.zani~ ich b.. ,z ."
'Monsi,ł!_ . . On~ino 'Przedudalf wiazania., Litv/a nie PQtrze bu iesie . obawiać~tóręl.,l;~aa ~q.'.il)~CnJle.:~I:\~I~ac;J$.··.... ._::··'~"",'·ll'",,·"
::··$t.k,J)~y\l'edziede .RZymu dla ,represalUz strQnv ROSttz p(}woduprzVbvci~ .' zPólsk.a..
ms&ukciL
.. '
wOlsk miedzvnarod!)wvch na sporne· tervtor~ strzeń i ttranico
. . tlstaH termin owe.
·'
POLGŁYCII
G
.•
SLA.ZA.-ium.
Rada
Ligi
narodów
powinna
w
dalszym
gO zapvtallia, ~m()sób zabezpie.czaiacy \Volnoś~
DLA
.
ciat!u przVf!oto;',vitĆ 'vvsvłke W'O isk. \XIalde;fl i szczerość ' I{ ~łosowaniu.
.
, KÓW..
mar:aB zaś pOT~vinien odpo\vienzieć holszcwi::s
2) Rada Liai Narodówzadeevdulc o. środ
"",,, ...,,,,(;.1.1. WAł y 12. (PAT) Uroczv- kOlU. źeLit,va bvnttimniei nie nar~ża ,na kacll. które trzeba bed:.~.ie pfzcdsicwziać przed
odlstoltliecia pomnika dla poleJ:!łvcb Gór- ,szwank pstano 1,vień traktatu . b(}~sz'e\vicko-.. i W czasie o\vet!o zapytania \V T'ostaci badź
Jl.ollWla~ów Vi Sosnowcu odbedziesie 19 j!rUdfł litewskie~o:. przez traktat llXdiiminarvir,\v pol~ usunieciabądż rozbroJenia. ~woisk. za imuiai
isko-bolszewicki Polska dzieli Litwe od RosU. cychzienlie podleL!łe. ałosowaniu. niezależnie
iAD.ANIE WÓJl'ÓWZ OLESNA:: .
iprzedewszvstkiem.sarntraktnt litevvsko- 'od nar,odowości wolsk.
\\fe .wtorekodhvł$le \'fi Q,leśnie~iaid 'bQmewlcki został w Rvdze zanuJ,nwanv.
..
W celu zabczt)laczenia wylt:onania po,
......... R.adnvch am.innvcll poW'~ Olewskie • ··Bdfour. (An~Hd) dwukrotnie 'zwra.oał wv~szvchpostanowleń ~a.da bed7.ie miała jJrl&
.~;r..... '(.~rń zebtani.ppstawUiządani.ątabv siez~9r?,:kiemi wvnl6wkaroi·doWaldemarasa. WO. natvchnliasto,ve~o, wykonania kontroli
P~~O$('YC1le' Qbązuvdworskb~ l1ie Sl,ło$Qwa za'ł·egQdwulicowo~ć, kt6ra fatalne wywarła naddroaami. kole.iami .. PT'.>wtldzucemido za'
razem z aminumL Jest to pos- . wra.ze~iena łebtAaych :nl'zedstawiQi~U,~Lb!i fwestionowanvchobszarów lub ie urzec~·
albów12.tn w ~nn.vm razie mie . ~9\łQ~.,<
.~. " ' . . I .....r''''~\ ,";i/~f:,,::
.,~ąeemi.. :....
.."
.....
:c
Jłf "'",:, ..·ZMlANA LINn aOZEJ~tOWEJ.
i 800 obszarow dW
.~ .I~adaprO~lgele~:tt6W' obvd~~..óch str~
at\r~·:,,·, .' ... ' x ..' . '.' ...... .' .' .. " .
,ADV leI dałv ImIenIem swych r'zadow formalnf
w",rIQc·~~,~~\4·
,," ..' .... W :n~u~tepstwie . układów' p. Kossakow- ~apewnienieł ze strony. powstr~vtnaia sieo d
na~~lSll~leln skie~ó~"z:~.aaem ko\vieńskirn przy PQąrednic~ wE;~elkich,cZV1l6Wzbroillvch i 'Uczynia Wszv~
S\VobIPOlleJ.1~O WVPOVt,,~dlZ~l1m s1re
iwie !comisi~kontrolui~IJ~iLi}.!iN.~r9dów..wóJ~t~oco będzi~ yr ich mocy ahv utrzvmacPOI
,0. ' . . .,,Q<:'OW'"AN' IEN,A'.~&k~htewslde.beda ~ofnl~te .zUl\l1.kolelo\Vel k~l. \yolskowlczJon~owie Komisiisa !>b?~ ~Wiltlo--Grodno'Ood. Olklcnlk~unl1 Oranatn..; wUl.zantdo sprawledbwe!!o rozstrzvsnlecl«
GENEWA: 8 (PAT) NR. >'PQ~ołtliiil1()Ii/.~eo umożliwi kOIl;łtlnikacię~amiedzY ~roćl wszv§tkichtrudności. jakie hv mo~łv poW'staĆi
l'>OsiedzeniuRadv zi!fomadzeriitfLiiti na~
bll!lO"" ro~patrywano· Sllt'4we nonlinocii kom{, .
"
,
ychmaia\1vch t'H,H:;l'uĆ sie or~i;llijll lOKOWANIA POLSKO -,' ŁOTEWSKIE. Itonferełftja polsko-zydow,
I'Ir""'łI!!!~'utłlli'"illlludoweJlo na zięmiach SPOI'(Od wlaSllef.!o 'koresp.)
.
~Litwa.>V żebt8:n~uw~~ : ... " WARSZAW.l.\.;,9 12. yYnaibliższvca'
. Wyznaczona na dzień wczorajszy konie'
..,.....,~~. ł'lA41t'!P~ut~.ł"
. ' .. u\ko
pr~edS~WlC}e! Po~ dniach rQ'ZPoczn.a sie rokowanut Pol$kt~Łob renEl.a ptlsko ..żydoWSKct nie odbyła si(l.posie'
ara. tako . przdst~wlcle1 LltWV,. 'wa.. tyczące konwenciiuortowei l kolelowef.' ~zente. wyznaczc)no· na dzień dzisiej~i1.Międz, ..
""'\-...,......_,.. -. t:lrzędst~wił UW.'!l. swe@rzadu,8.także vrawmnieiszości tlarodowoś~iowvch. mnem'j temą!erll obI ad" będzie sprawa od~:twy.
orS!aruzacu fr!losoWarua. .' .; ;. ;J?op,r:ted~ił~ ieu~nani~ de lureru.e'Pod1esdości ·kt6ra. zostanie wydana dospolec!eństwa'pol~
KOMI&n. JNWALIOZ~IEJ'. .'. ."~":, . /\totwvzsfl'onvPólskL
l<1ei9 W' $}>rawie żydowskiej.'
,
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a

k.w: obeen().einrze~·· POiSKA uZNAm. NIEPODLEGLOŚC

:Zgon p~sła.
..RSTONJt.
'
ustaw.Ulwą;lld~kie.l.>o,V,f,~-r;~
·(Od\.ylasne~okore$'P),
. , D ' . ZmarłpcsdTeofiJ Warda członek ,kluba ..'
~"'''''''''''rlI''''''N~e STJlAJK\t" ... Wl\RSZAWA.: 912.. UznA;nieEstQtiU··,S •. L.-Po~ełWaldawlklyt jako Och6tni~,.
, ..' . . .
.' •
" . ' : )deittre 'Postanowt()hoostat~cznie~ .PoselKa_armjIPol~~iej pod. ł(owlem; w c7 as;ekamp am':
inwal~dó,wprzvJełĄ;154rtYJ~,"

.

f

(P ...\.T) . St!aik roboŁni'jlllieolecki udasiewty@celuz ~vuiQO Rewbl.
. ,""";,,,<.~,~.~~!~t4tach wOlskQwych zasł'
.' '. . . , ..•.
•~ ~

..

uzVsk~'1S1)r()c.r

.prettm~18 U~ralDc"w.

..

. ,......-."',.,.,.wiK6\W< .. ··1.....~~.~·9.·1~~.ł:;, E,tnIgraoci ,tWk{lioy.J

nabaw,'łsięchorobyoiersiowehz.kt6reiurato\'

waG SIę, nie ł:dołał.-POsł~wi,iołnicrz;.wi-,%ęŚ~':.

.. ..... '.. '. ',' \

.•

.., I{urśrnarklpolskleJ~··

Wedlu ińfor_2'.~11l1~SZk.h~WP~!W~I'Wanlł,zwrócI1Lslę.doLigt···..
Gdahsk912 (flAT) I{ur$ marki nOllSI\I~li,:,
'·W(;):J.SKa. C!.n'lV1P.'''~tpa. ~to~ -'łl'la,r9tt6'N~.P()d~~fl.i~~,.cl9m~galą~em,Się':~~zn,8~ia' wynosił. dzisiaj. lL, J)4. do J3".przek8z,na
~.~iclWrjei$,kiel1no ·9,epodle,~ł:l;lJkriltln~~'Y.z~<:nQnęł1).podamuUkrll"... szawt:'12,3: I, 8~ J'.50."W.,.·Wt.~cbwilJ.

vwo~ ~mcy
os~~~~p,:91.~ke;r;'
••U~1~d~łdł f~~~~jl9'ł~
ilnl,~ wy.nQsił..kQt~tnarkipQl$kitti'i'~F1J
_ł
wMf..-...wI_,·,:,..
..' ':..,.... '
... Hału U"'JIoiiILlIi '1..4.'
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Zalesk'~ odbył k~Qrere'ic~ę z ddegłtem rządu SOM
wieckiego LOien~Ę;m. Usta}.J no nast;:pujący po~

w~a!ineiito

(O,d

korcstJ.l
" ' \\1...Ą,RSZA, \V c\. 9 12. .DonoszQ z Rvai:
Odbvła sic d:tisiai dłut!a konf~!rencja 'ObillJr::.:e
\yodniczucych dcL;~!:lcH lJokoia\v\"ch Dac:::
:. sldef10 i Joffc~o. 'roczv t,t sic ona 2 "f1odzlnv.
Na porzadku dzicnnvn1 bvlv urCV\Vi1żn::! spra~
\VV, iako pier'.vsza-- rccwakuaci:l mh:!nia. pol,:
skiego. Co do te.t!o istnie ia. trndności zasad$
nic-ze. Na~tepnie 0111avthtna hvht sprawa przY
dział:.t złata dla. Polski. Joffe "'" tci kwestii
nie 'otrz\Tlnał jeszcze 111strukcii z 1vlcskwv. ab
nic sta\v~a trudno~ki :u:sadnie;tVch. Na ukoil
czcniu iest iuż spnLV/~l. ieil(~Ó\\"~
(Od wlnsn~:!o korCEm.)
\Vl\.RS Zi\. \V~\. 9 12. N a speclf\ln!l bt~r
wenetc. Dab,skic.!!o i Joff';'f!o 7,ostal.po_;e! Tv~'
tus Fllit)o'WlC7,

i

przybędzie

WYP!.iszezonv x l1lC\yoh

nieb.l"welw do R y;.! i.

Hy 8.

rządek

re .'atnaCJi:

cowr6dć ma:ą zakładni

Przedewsz:l''Sikiem

. wiato"vych, któreby przeimo,\vaJY i ~~.
ly zicInie.·
. ,;~~, .
ł'r.t:muwiali na.stępnie poslo'.-vie:-·~ k.
toslaw:a;.k.i. }(o\valczilk. Staniszkis i 'rrz~
- 1Vlinister rolnietwa Poniaro\vski do
6: Dla usurliccia ,vatp!iwości do lakieR •
,viató~v usta,\va sie odIJ.osi. PfoPollu)e. ab~, :~'
UStCP10 1 art. 6 dodac sło"Na: .. \\t cdłull 4i~

,y "- iln 1 oraz interng.'J'~anj ze
wlgędó.v 1)~ńst'.~\.Jwo""pol tycznych. dalej jeńcy
WQ.}Cnni; na o.5tfiwiem \\ifl; S~Cie mie scu uchodź~

cy,

n'i~tępnie :ell~y

c}'. Po'V\rót rozo,znie lŻę
odnośntj u~.ody.

Z,Afi:l,Z

po pod.dsaniU
~

\VARSZA\VA. 912. (P.AT) Na posbdz.
komisii nliedzy luiuisterjaln8i do Spnl\V iC{i~
ców, zakładników odczytano otrzVlnana cd
wic~ministra Dabski:;S'o dcpeszG z' dnia 6 12
w które i ten konluniku le, ;te \v spravde rcc~
\'\"akuacU Joffe zf10dzH sic ::la zwrot n1icni::t o~
hvwatcli polskich o He tllkowc zn~id"'!,~>i(} sic w
Rosii odrzucił proiekt ,vyplaccnia odszkodo:::
wall jeżeli mbnie to zost~Jo zniszczon,')
iak rl,Iosi dep~sza, że sprawa lcrlCÓ\v jest nie

ros.

. Ryg J 9 12 (E. E) We wtorek wiecz. prze ..
W'ornicz,qcy !,oinls;i do !',praw . PO\\fottl jeńców

omal zalat\vlona.

'

*'f

,

się Z

r

:r=rIWt'

PARYŻ 9 I 12 (PAT) ,,}')urn:łl"

n

dow:adu'e

Lucerny, że wYhzd król l l(an;tante(1;\> do
Grecji v.'yzn t :ZOOv ZO ~tał na n:ejzielę. b

Z in:c!atywy i staraniem Mini t",Tst ,\'a Z1rowia Pubhcznego wzno,zone są oD;:cnie domy
•.
ł
)\oszŁ?m t zw. pań;iw. fJn:1ijj1.u miesz,ao.'owePA'~YZ 9111 (E.E) R~'id 14rec1d z\\'r6:.i
go w mie:scowoścLct, ndstę iuictcy :h: w C;cszy .. · $łę do króla Km~t:H1!yna. pro3zą:: go o ab.:iy·
nie, w \V1eliczce, w Kra,";:o ,~:i,e, w Klłiszu i we kację::a korzyść syn~.
\V loctrw ku. Wszystkie te dO:nvpo5iada ą' małe
KO:1stanłynnpol, 9 ł 12.- CEB.)., Pafriarcha
n.ieszkani.1 2 i 3 POk0'o''I\'e. Pla:ly na budo.v~ eku!11 enio;ny z AtCÓC ł s ę d') króh:i f<>::fl,Hantynl
tych d.;Jm6'N i ro~~dad mie3zkań, zat\J'ietd,~,łqZ we~zwanie}n 40 abdyka:Ji na korlyŚć l\s!<:c:a
mini:;ter5t~'o zdrowia. Ccęść tych dom6wJ~Śt ,~ę:~z~go. '
, ' .
jUi \\ykJńcżona. A o Ło:Jzi

l".ł~

n;c nie sł 1/ duć?

.w··~"'Me
· ' .... .. ...p~. . ..,&;"
rOZrUC.IY
t..

O'

Iga Na~ouu~ W spraw~8,,~~alki ·~.Hersjn!Jforst 9 12 (E
Z tyfusem' na. wscłłodzu,~
kle] doch?~z~ v. iadon1'}:ki

W

·R··
OSI'. Sll'IJj,.

E.) l Rosił sow"eco rONainvch' z ln-

rzenlach I bunt,lch.. 26 li ~to 'lada rozhrojono 3
zb'untowane Dulki rnOikiew~kie.. Rozbrojeni;t dokonały odd1.~ałl ch;ń:;kie. RnS'rzelan':) nnesdo
250 af ci:r6w i źOhlieri!Y. \v IJesdrah iwyba "hl,')
powlIi,tanie. Dla' u~mierlenig .' .\:\,y:.łan) . ta ,,3

•

l

zte~

Rzym, ~912 (E~ E) Zatat:t4 między.d' AnnHn ..
a

roląljem \vłJsk

m

w

n3!bHższych

,dniach'

J:'t~h51~:e;:;~;''ik~r~i$d~,~"wt~I1fX.~~11,.m,a',być zakonclony. ME~')ocałt zapewnia. te dr;jJ.
v lllpWCY' dze do porozun:ienia na nastepu ąqllh ·v.,'arun ...
ovł .. ,",.,,*';Fo~';"'. ~ P?$ .... kach:)

.\Vłoctl,Y . uznają re~enCtę Caltary; 2) wojw .tm\culuska Rjekt (FIUm.!) O?uszczą V:oJlia i Arbe i b~ ...
it~itttq~~~eś'nlle, .kO;llCCZ$ dą. za5tą:>ione OrleZ. wojska regularne; 3) w spra .. ·
kJ",,,",~ p,,.vC1,:lla.ła"':lla~
el~cle Qele~~ wie p~rtu w B':lbo i Barob ,prowadzone b~dą
·.f.~..,.rf" ..
:w~)c\.,fa:n~~rQnY ,roko N~nja m;~dz:y Jugosławią a Włochami.

rJoJ~·e;tt~)Wi~tl

....

1'''.U

-

l~

\Vczora. i od~
Austrii: \v abso
żaden kandydat.

T)

}.:pra:yjaz:d LI.Jd
.. edz..... narod~ ••
12 (E.E~) ,M:>iTiwem jest, że
dZle niedługo do OLnewy. ;
nny udziól w' . dysku'ili' w J
.
a uzbrojeń. Lloyd . George'
obec zbrojeń St"nów "Z~edn()p!olo

Anglja zni'ewóIQnaf;i~dzfe f1odć 'bojoWe! swojej flóty~ ':jeżeU2
państwa będą zwi~ks'tały f1ut~. .

ATUltA KRÓLE\VSKA,:PRZ!;$
SZŁA.

.

ATENY 8 (PAT')Wvnik PleJ)1SCvtu
wie po\vro .króla h,()ns',tttlllr\T1l

peS:~C2e

ofic

III

.

"mu.

tYCllCZaSOWc!!o podziału nd1l1il1istra.cvi~~:",.
Do art. 8 rrrzciilski pro})Olll!ie do~ft:;·

..\V porozumieniu

:t

Ofczcs'.;m .alóWlle1o!.O

w~

duzicmskie~o", również tell Saln do art.

9. ":"

1:>0 odrzuceniu t'óżnvch popra.wek przY~

to popravłkQ ministra

POlliatowąkie~o

...

ut~~·

. Do art. 8 przYJeto popraw'ke P. KO'wll~ :
czuka z dodatkiem P. 'frzcińskietto. 'rak sari1ló'~
przvicto poprawkc p. Tr~cińs.ki.::!}:!o do a.rt.~~~:
\wy ten sposób załatwiono 1Jstawo: \y dru,giem.
~~n~
.
'
Przystapiano do obrad nad druga usta,
o nad2vfaniu' zierlli żoluicrz':'nl wo.iska li
sl~i.n!!o

. . . . P.

'

\VaHsiak: \Vedłl1!! tel ustawy. otrz-v:~',
maia ziemie dal'1uo inwaliizi i żołnierze •
rzv sic szczególniei oznaczvli., 1a.J:~~,_h
nicy. którzy odbyli .,łużbe fr,' ..·...."' ..~· ..
inni tnoga otrZYlnnĆ zienlie za
.
sa żolilierze karani za zbrod:if.clu
.
rzy.sie dopuścili inny~h ~vYszcz;e
.
'w ustawie' czynów. D'ti lUci•. narhl.wan.e
ni';;tzor:n nie moga przekraczać 46 hekt>J.' . . ,,,,",,,,y
włqcznie z dotychczas posiadan;t iir~~zt
rz~1. ziemil. ieżeli :i:ołnieri w cią~u
o3iadzie ntt ziemi n \VCia14U 3 lat l1:it}
darnie sie. to nl0ŻC być z .ziemi usnnietv ,
ta wynosi kwotę. równalneasió "
100 kl~r. Żyta. za hekta.r roc,zny.' a .
czvna sie od 5 roku PO nadsiliu. ziemi
\'la s;c W pólroczn vch ratach z dołu. "'
\V głoso'w[!nru przvieto CiL~~ ",tJsUi'\v6 .'
brzmieniu komisU.
'!I
,
' : i~
Przvieto także' rezolucle P. tla:ral:lO'Vl;
~o. o~loszona orzv poprzednioi
cle czvtan.ie obvdwó~h ustaw OdroelO
naibli:~~szem posied1.Jnib.
Przystapiono do debat". nad
35 i36 konstvtucii.
.
' .
P. Rosset uzasa.dnia. 7.e seim "''"'.''"... ,,'~
korekturv~ potrzebu)ecle':lnenfu 170
bv ~~
.impulsy

----

"~,3~Q.

Zemsfatło

,

.........

,~...........

~R

52

~. .

oZwo
,,"'"'

- ....... ""

.~"""~~'

...... +~~

,~"-.

.".

.................

"~"~

<

~,~

"ł6 Piątek, d'1ia 10 ~rn1n;'~

•• ,;...

,",

-~~.,

.t

J

okazali num· swe \vspólczucie i odlali ostatni q posłl1gę droJlmz\vlolcorl1, a \vs~.czególności·
zaś, wielebnynl superintelJ.~lento\vi Angersteino\vi ·,i p,nstoro\vi Dietricllo\vi ora~ cllóro,vi śpie
\va',~zemu paraf. Ś\v. Jana, składamy najserdeczniejsze poJziQko\vania,
J

)

)

,

CZy zn

Uten

znasz ..ten kra i. ,
J,resnv. mroczny. dziki
. zie rzadzil dzi:~. '
Sowieckie bolszcwiki..
'\T1!'Gclzie cały strach
.'
"J~iiKrrem
dzi~ 1Z'Ż ,) rZairCl ;,!z~'f~"el
,Sen z powiek ludziom spedza.
Gdzie tyfus - król.
\Ved!c ksit:żvcaczeka n::Js w cza:;ie ::hviąt
A zaś kr610\\ra - N~d~a.
Boże.lo N rodzenia 'po~:,)ja 'j ł:f~o:j,rn. te~l1 Jen..
. I \~ i&:i!.~;ci; Gru lt1ą~l~~:Icj (z)'t~Hny ogtoste.
CZY znasz ten l u d '
tura. Tatc \hięc na najbLż·;'?q metę mO.;;,Iit>y5my rlle: rttor~~ ttOS'lI Y·.vn,e ~'ii1~H,Ujt:rl1j: "P0Si~!1kuję WOj
iBeztwórczv i he.twładn:v. '
po(.ie~zać sil'. że nam zanadto zim:! nie GO"'u.. m:go mf'}iB alb) W.: rl tri:um, Z KIHal rnO~.1atn·
lCtórvm"vciażktoś
czy. A o ile'J\t6ra zlty('h prze,:ow:eJ.ii Się nie Z!CJll
o . :"1 . qr.,·
I'd"~:n'
'
,. d d .
nO'(;\,\O
.~,wl.e, •o
U:Willl:;I\iem
lut)11:11 pili..I
s.:~rawJli - to nl'e b.'>Jz;e. 10 winą uczonych m~)rS<len,
I
l
a.o
w HH':I(:r1ł
JLeniu I'lihd"v
W, przemocy rzaaZl z ra nCl.
Co
b d:{(zy, którzy dobrze ob:kz':l ~, ani ich whr
ł'l'z"st,·)in,;'i
I
,.,
'"
: .J,
. tylko
l " te
1. 1
l
y,,; -l r."r,j"'f1'". z s' I.. ·•.AA,l'I~'
,Ia·"y···')ó~
al
:~e;jl·'jn
...., 'VOll0:-:IClk zYSfi:a
D ony.
n,t-h lunet.. 1it6'e .Dłizł;alll.l:'l'"ł im Podzj'ł\.iać róż" $'a'"''
t:;,tTir,f''''Z'''' 71"'''\
o:~",l ~K O;;Z~~ iJOd adrII
. \Z
ń'
t
1,,',J 1:.,.4'~'" r. :.}' ;:',~,~J c-::' .. ~·t..
be czarnyf ~nu
',' a
ł
J
..
Zamienił
l n c z c r w o n ;wbarwne
Y . ' "~wi.t tdy. - le:z winą b~d1.le niei)o" 1::':' ~1' J.,
, a.... ii ,>o
d.! ';'l.::er .V!l13;-~it \'.I(U' ':q"iZ, ul. t(oś .
. ~Hc. w:la !{a;'lA) śniC;a. przyrod,i i stary z~r;.\jca CH1S,.I<l l L"
CZY zna~ ten
krai. POr41.sta"
k~ (~Ż\lC
• I( t6 tU z. ~"arl'e:1
. w,Ł (Uzi c7.uie W 89
Gdzicpola
chwast
"'C.i; J . "
.
•
1'V'Ul.;
Gdzie ieczy 'wieś,
tlJ:\l(a!3'~,~ n~ s'niif!:~t1z:nl~łIł
ble powyn}llC wo..;ne lUD i.Via~f,;!{Ol,,'e i ze':/):e'
'Koooia z 1doda miasttt.
..
al""
llSlCZI.}:;llWJC oweg.~ młynarza SWO~'l {)subą.
Taln róv;rność praw'
Czasem z glu Jst'Na mażnl zrobić miiJion~1. RZ3
Panuie wpicknvm wzorze:
Dowod. m J. 1\:1. ~i!11rno'1s, wvnalatca' stolik6w fUia:r.11e o·i·,~z
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st6.J kwadratowychprze:ztrzeni z ma3zynarni I!mu z. ~Y301dej siwly w d61. Posoieszono
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