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G Ł S I t! N ł 11:
NMe~ prZ'!tl mkatem I ,'W ~li:śei.
mk. 2.25. Nekrologia - :nIk. ~ ~ekh.my po iebde (4 Up.
- mk. 1.25. Zwyckaj1le \~S$P.) - 70 fen. 1>robne ogłoslil\ia

12 fen. za wyraz.

Kaź'le

ogroszen{e

na}:oon~l

mk.

l.~.

Czwl!.Itek
~11

s io ła k"

Cegielniana 68,
pod t!:rrcircj~: Fł". EtJ'c,"ł • .Mll!I!'~~J~g ••

lipca'

"Bc'J.t
Kon;"1dja

PremJeral

I

łu.i;;~

lekkomyślna

W'

serjo O;;hra WHct .. 'a.

z ogra odp. dla sprzedaży
produktów olejów mineraJnyeb
Spółka

(a~r'6

R~form. rol11i uenwaJOI1L Sdśłe m'- obecny rolnił:: n~~ molle doknpl~p~lHłct
"wiąc: ucbwalono dotad zasady reformy, Dl ,40 morrów"
który~h się opief~jąl rqd winien w cią..
Ten wnIosek wY\\Wcłał lut w sferach
i gu ma~$iącl.
OpfjCOWI~ :prolekt samej 11....
osłów ludowych wj,lkie z~niepolrojenie..
stawy,
tłO Otl y po
popo~eł"
Jak:!o si~ p.uedshłwłl w błocił 'CZ!St
nionym c~yni~..
mi~łem
w któ1)m refo1ma ta mote wejU VI ~ycit?lp~bnośc słyszeć
rQd=aju tozumQr
Przed Jesieni~ niema mowy Q nłołe, in .anIe:
.
odpowielinłej ustawy. Pnv .numym rEle...
pośpiechu nfł3~ ur:rędników md::..

stety

ty przypuszCZIć!, it VI ciągu p~;td:dernn(a
loslanie ostat'!'anie usbwa ta
do Sejmu.
mul z.lu~adami celonn,
trwały w komisji rOln~j pl."tf!:t cztery
lłiące~ mołn!i przeto pr:uwidywać, 2e ni~
mniej czasu zajmie równiej dy.skusja Dad
ustawą Sltlią

mowe

w kGmIsji. Pod .df!baty sej..

jeSieJdą

.,która pochło~ie

przyjj~

m\1si

konstytu~lat

--

golówkę$

ni/'ó'iłJ). ('ih'ji$ od najl~;ejs,;y('h. ';;;f"'i!':~~łlfin'nllW:f';;,h dG j};1jclęłs);ycn ma;;z!{""' ~WJ'ob.
6h::J!i\)""'J~.!~"~.t'O'l.~!Il\ (specJaln.ość dla pa,1"!I pl'Zegnul'1'ttJJ marlUj H) .aiBf!IIlh~J1 ':wsze l..
kkg.o r;Jdz~lu. - dla cdl'W technicznjlch. t lr;cgni.f;zyt;l$. ~:ąlfir:JAfilnJ' wyioko ..krzepnące tUe
cl!lów p;'zemj's!owy;;h oraz wyrotli'l świec. Sm*,~'y do wozów_ rzemieni i. ftullców.

moich tmr;rzY$,'lY.
t~ral
mog~ knpi"
2S :;morgów. Ale ViI
wamuła

.1'

ni. mam najmni&i~ul ochotyOptt~l
moje suony rodzinne. Tak Sama rozlun.- • Ob~cnje są 'związanl·sW'oją .reformą,

Ją

ra.... nie 'zadowala nikogo,

moi towarzy:rte..

łstotniepo-

ot1l:epcjimi,

nie..

Lud{'niVo~N~rod~Jwy,

%acją

rym

na finanse

kraju$

które n~e wytrlylhtl.ą

, tak ()gromn~!!,o wydatkuj jak wylu:lp L.!S)Wj

tOin

nochłonęw

okgło

muek·fl15

23 mlijaniów

W czas~e głosowania zarysowały się
lwa zdecydowane bloki: po lewiCY gło..
iS0WtlH zawsze soU~rnie socjaliŚci, rWł$
łowcy, tngutowtV. eiueterowcy z Kougu~...
sówki, dwaj po~łowie Niemcy i wszyscy
Ć. (hi, ~a wyjątkem

rab!oów Perl"1wit,;;u

i Hdlperns, kłóuy wole!H wtedy wC<lh! nie
przyc?odz~~ do Se'mu; p.o atronie. zaś
. przecIwnej głoaował Związek LudowoeNa..
rodowy i klub pra.cy konstytucyjnej. Na~
to miast Zjednoczenie Ludowe i Wiell~opo..
lanIe z enzdent gło~owa!i prztWainle za

Związkiem Ludowo~Nal'odowym, ale częs~o
tet zupełnie IiIsibodziełnie. \\ln (hel!; O
Upaństwowienie

bisów został uch!ialony

glosami lewity pu" pomocy Z,edllQclenia
l.udowego i 'Wielkopolan enzeierowskich.
łak samo cały en!leter głosował solidarnie

t

wnioskiem Poniafowski,:'go" według
tóreg'o włośeijSllil1. bezrolny niemo'te
upitwi,cej grunt.. ponad 25 morgów a

włoścjanin z Kongresówk\
który intryg, politycznych nie lubili nie za.-

t~ rebrmę.

targo-

tłomaczy po-

aię

chwyca

wcale 2adnemi spekulatywnemł

koncepcjami, "pragnie jedynie realneJ.,
krajU i
pragnie usilnie jego usamodzielnhmla
czynników obcycb plemiemlie. '
Zwyd~stwo przy reformie rolnej mo!l
koułować !udowców więcej nitoy ktokolwiek przypuszczał. A naletałoby si~ bJ

,konkretnej roboty dla

im słusznie za ich Q.wuUcowość ł fałizyW4ł
kokietawf.łpie wS!lystkichdJa :!torzyści sta-

dywidllalnej

nowycb...

i kOl1oeratywnej. Żydzi Stl
ich zachowania si~

będą takie
taktykę W' stosunku
ich asiłowaniom do

musieli zmienić sWII
do żydów i pomagać

Vel'.

Na marginesie refornly

rohiej"

autonomji..

Niestety nie mamy pod ręką głosów.
VI Jf'Wią:dm li UChwiłlonym PSf. EJ r ...
or~:[toów nicrnL:ckich w I<róli:shvie
ale' formy rolnej. uitanaHVi!lj~eym ID \ximum pCg

łJ)'obratam
\'Ji~tplhvie

&

w2:g;lędłl

fH)lanbh,~niu~kt~łlnf:~ganj~lcyfłli4ś

zachowan,ia si~ :!ydow: gospodafStwl.
średnie
niebezpieclul dht tydów.
r'CH1CZliU! gdy są rozdrabnione, nie' przedstawil.ł~ takiej zdolnoŚci gosPOd:łlCzełJ> iu..

ludowcy

tzynnik f1!'eakcjiliS
Lubo za tdormą foiną Ot'H'}wl:adilłv
lię wszystkie Hl:.tbYt Ltnkiy pe'3J!1e

zasadmc;.;ych ani ze

Jak

przekonlni~ Ił 'Wskutł.!k

oq;::ani@
i w któ"

na vH;kw~ ;.h;mokrstyczną
przedstawidei;[; warstw ludowycb

względÓw

lutrz pisma
i wydawane

u

I

dyeje Kailsztufary:euszowskiego polityk
"galiCyjskiejIII do Sejmu polskiego.
, N!ebuzt1je się nią wcale mtl WWko..
tuguttowc~mi

rolne

!ilł<.;ają olbnymią piiz~wagę. Jed,ime per..
fidja elementów l~dowcowycb i socjalil'i"
tyc:mycb kate im widzie~ w tym klub:e

Je

ponosić kQl'lSek{lr,fłltU::i~

wdtięcznoś~

jes~

ce w szc:zege fJl-;;: t;.. Puedewszy",Ud,
koncepcji wywh!:'!l~:.>:mle:p na któr~ Z1II.·:<\"
lek zgodził liię' Gcpiel'Q wtedy~
wi..
dział. że swojego ShUh)w~;;ka nl~
w
Izbie obronić.. Na;:,tl':'pi!ft'? w kwestji upaó..
Itwnwli"nis lasów t;·:-taL:} istniały ~asai1di~
tze, Z\!łiązelr b(Hri~"n bynajn:niej na sa..
cjalizację lasów nigdy się nie godził ani

'musieli

nówka .Jtl Hsches Volk" tak

nie

który

s!uuycb.'

~~~~ i!!!i-.~~.ru~

W' języl:na polskim udeayły w
dotąd ton raaości ł ii to ich .Kło
sami przeszły projekty Dąbskiego i nikomu Innemu tylko im chłop polski winien

ładnych przeciwników. To mde y stwier"
dzif z cała fl:t·T!t:wcz!Jścię" N:łwi!t klub
p&'BCy kCH1stytuCyjD:j. w którym zasiadają
prJedsbrwidele wiE.;ks:l;er własncś..:i~ u;ma ... '
wał jej konieczność. A tłm bardziej ZVlią..

zek

~th

id..
mniłłJ

litem.

nieznany

n~e będ:de:my

...,

TOVJarzysłwa
I IWi21c. 'li1~!lg!!IIliIf!i!!'łII

Pol"'~.ifę;;;'~2.\'~Uł motorową, anromofJ~ h>Jni"ą, dJG plngÓfD m(Jtolo'l~J!ch f, Inny8lł

kupię

wa o reformie rolnej stanie n& pouądku
dziennym debili nmir;j
Z~ rol,.

Rekrma

•

Sprzedaży

SiltlfJu5f1:f spaUn,o'1JJj!ch.. Naftę do la.mp (nałtowo·iuowy<!h} ól""jl'il gaa;::~w~ (ropę do sil-

pesymi,.
staml, gdy wyrazimy mniemanie, it usta..
ajte

dawniej

myślałem, te
Spra:,~dim

;c:hni~ $i~ ttsta~ą; nie zapominaI~
mYli
musi być przyjęty bud!et państwa
Da drugIe
~ze b.. l". a takte na mk
przyszły

Karpackiego

gruntu,

Wjt-!ił"3~~f za~iift osta'-"

tecznit:

Centralne Wuro

ił

p. Spkkel:m:mn nie..

nis

mniej

j:łs<nnvo,

tvt1zi swó' sukces w rdormie rolnej.
Lud(rw~'y byli przekonani, iż dzl~ki
rebnnie rolnej uda się im utworzyć więk ..
,;zość chłr)pską w Sejmie i te konsekwenrd llmy będzie przejście nądn w ich
i~K

,

,ni!CH'.>ffi'" ",:,n

tiie

Wtlio\V"kut .. k

skll ił~e~o
kiuŁtOlill,,;'O
.......'•.".""" ..... z Witosem 1 WiCeUHI1 s:r' m ~lra ~
się

z8gnmklnych SI';1Z)i'lhkim u
głos

""Hl a

od

clhmkQWle pracy ko,stytucYI"
nej R ub, Si:e~to~jcl, G lU"
iL:unkrad
:tyd;f;;~Cj l
sp;sał Sę
iJł,)sow dN~
b;ez:rd1aĆ

Małnpohki,

Bu'''k

li

i. b')
nie

POlCHZ!~ł,

n;·~

ChCl::: 50
i1tuy wa
Z,l'dno...
:x,'.'\:Hml\r~Ka. która
s

'41 Ud jedną
stron~
spnn:16w VI
!;~ ć'Ptlea::Ldii. Ż~ je! głos
ze'ir.1bh dru:~i Taz: w

uli włunef'o
ll;:\:'dy zaś" przyszła
(h sif!:bi~ i wróc,ł,.: na ~alę obrad, pan
M·,uCl::.:'tnka I!:'::'H'dj.'lhie iej dłon uŚc;1im~ła..
.opow\lłddii~ i'-! p!fina Moc'~y1tH\1s1nl po..
s~f10wihl 1.łittąpić $W~"iFI mandatu jakiemu
WłOŚCli!!ll.;mwi lijJ'~
wo:;1n:;m .vi, którego
nerwy w cbwili -il'ccy oW3ilCliJ SH~ ważnych

spraw Wiwdowych b
wy trzy ma1sz~.
T~k j.tk się stało, stało się lepiej, nit
gdyby było naodwró!. Jeśliby głosowanie
w'yp~dloby i.nactej, 'a byłaby niewielka
rótnicił kilka gło.Jw, ludowcy podjl!HJy
gW.ałtGWDą kampanię za rad YK31niEj "zymi
wnioskami. a la Dąbal lub inny jaki Okoń

i'~ce. Zdajel:' się iednak~ h\ się grubo omy..
hU. Chłopów nowy:b dl) $werrO Zwiqzku
liie %yskali. A nit: m)g1. zaprzi'!ctyć, aby
i ich grupy po i i f{}l·tnrmych produkcjacll

w Sejmie

ich wokalnych

nit dotąd"

Chyba sami.

ii tak nie jest..

były

zwartsle.

czują.

najlepiej.

gimdanh. ciekawe.n b~d~is
chwały n~i!'39go Sejmu l!

maj!'łrym nastąpić

bfemni~zym

~w. prawica! W taJemnicy mó"ionow:dz~ na usiach czytelnika uśmH~ch p()ot
błaźliwy: a jednak tak była. iN istocie-o....

organizowanym przez pewne osoby (tu
wymlel1ia:1o ro~maitenazwi5ka nie. z obo...

agrarnej"
pa-

Sprawę maxł~mn ll'fgt:luje onll D
mocą na5t~pllj,~/iłj

tabliey:

ObU/Uf'

Obszar

11amski

pOlllosta wiou,.

,

w hi'lkt.
100
101.\

110
115

120

~

zamacbu

'Ii.o

poet...

JlOWi0111a;l'lf n:mu!lgłdej rd·ol.':~y

VI

hekt
100
104,0
lOSa!)
ua~~

11',2

125
13()

121.1
124,9

260
25()

~89ł4

iDO
400
500

228.6
244._

1000

284,9

2000
8000 .
4000

89i,6
851,.&
379.4

. Wytwau,aU nastroje w Izbie. OddanI
Belwederowi organydol1osiłY1 te przyje!"
dla Dmow~ki" Jednego dnia 'fi kuhtJ.tflCh
dłu;go utrzymywała sit wersJa, i1 Dmowski
t!awet jut pnyjechaU Naturalnie dla ra..
lowania .obszarników·. Jednocześnie I
tem ciągle puszczali pogłoskI o jakoby

na S:\!pn, na B:::lweder, na Naczelmka•••
Któ1; to miał zorganizować? oc~ywjście t.

porównanie

170,2
212,()

5000

łOl,~

10.000

600,0

Ref.mnaasrana w lkm:nmji ;,1'1&1'1'''
".' al Z·Hla na raw. I JHtwcdu tfus1D~i41 fi,.
11 11$QW1Ch i teehui~zn1ch Cbr:ok b l ' l lu,.
ttlititrĄłayeh) 'VI ł'.)rmie cltibfGwolnej p'a~

zu lewicowe~o) na... tycie Naczelnika. Do
takiej aberracji, do takiej nikczemnej walki '
p )sl1wała się strona przeciwna, byleby
l~ n dW1Uetrue dliGlrław1, Ipow-04óWa.ła
tylko utrzymać w p~dnieceniu swoicb wIo ..
lu dmłi&j .im. t,ąk łaplis;pb. łNs",uG
ścjan i puepoić ich. jak najwl~k~~ , od!'..
Wid 'ak ujSMd fłi:1iuti .. -kWm It<UUn.
zł! i tdeufaości~ do pracy Związku •••
k4w I08pą(breęełl w ~ iG ~Wi3.
T,.lK sir: robi nastro~e.. tak alą r~ł
Dhł aynaUd f~ehow. prli~Wdłłt sA,,..
poHtr k <::.....
giOiD' akIit ~ Hit.q p02W1e wfl6

.

Ludowcy

wnouą n~IsmutnioJs%.

ha-

J'deIJQJ.

L

SKA.

W' lm«iekkiefkbie ~, o , . "
Cyt lord CttnoB, 'te' r~ pfqg~
O~edkłe 'krOkł W s~
~
W bulił! nały,

OOilr,iKa Wilhelma.
dagowaoe '~~łł
ZlłmiH::.\1:Yf j j

lro:!1lHcl-a

jńo

l\W!łych mifodó;v ntł. JW~WU
W)'Qł,ftia ll. cfiarzii~

dD.'I~

~cHDie to W'JwoWu łem ~
S:le dł~~wa1iie. ł'fY! ~. /
je4łB' z w,b«ayeb ~~w ~~~

skkh w
!J'88~b o~1lł it..
nowifio
w tei ,Iomwł~
liI Hohlull ł która pGd~ł wo}n;t otwe.:
nyłft grallkę dl~ l~Itij~kkh~ D~_ió",

fM:ri1tich i fmnt'uskie uebodfe6w i

...

nUt~ ł'fH'1ł azfl§! ~,'
kiem1'ł ~afZowj, kt6ry pr%ekr~ył k~n

zerft'nr".

1
I

ł

Opinja la q siaUl

i

Pary~. 14 l1pea. (PAT) . R;;\óJo ptnD~

W r.r1!:~m:.hrio/lld.~ ~.i-~~t. .,m

~~rii_,IIł~ pltfil*tWOW~jł
1·Z,5'';i;~'~-'.t·,G'! kr~ l u,

i9.

mfł.f·tH!k

flf:i~\''''ilt<~l!i;l~ł! - t~ WJm!lll~ił,
~mł"l!d~m

l!il'-.t)§Il::'!~
Wi!II!§tkłeh
pot~5QWe!tge

d6w rerorm~ r'1ohuiI. ~i:r ni3:L.-~łl 'W':rlliwana. pW:tM ~zystkicli9 powinna, być
pr,;t"prowadzoną z rozwa'ął stopmowo
ł dokładnies bez zaostntmia a~nt"

d6rte~fjht u:m,.iai~1a.0ag'Q
kojtlW!iiiO del~gacji ąusirh}{'I~i~j

Traktat

Się na. mern~ padatcnt"t:l<#u <ilporeez"
nych i ~lOtJ~'~~~l!"czy<,.h. Z tych ,oWO"

ktt11'~j
,!,!p"Q"@l!i!l

.Ołę,

Wieden

l

a

lipca {PAT}.

AustrIi.
Radjo

stąpi Iu~jW'~sęjniej

ru~dzwięt ml,4li!Y Wbełamł a. F:·~\';l.;jt.\ w
natł~patwle ~ m~j. ..tłłPfć ilUu~ut
oliłE}ozliiftie 81' Wł@., Gd łilut~ultf..

PQfHlo

ir!?U'\m pa...
Sfti<łłi..

VI

G~majn opózhdłG &1' ~W D.")ffłe~tl

na-o

PlJ,ry~.

rotowania.

Aw&trj~

peSIt.

ręce fI"h&en.kłe~ kłl1m!lji wtjahw@j w
Libl!wie d~to#tQ 118 Btrłn1~I,idl!!j i litew..

i Jijg:>sbwi, ui:oAclyla się.

huttt-{!'ei ~<f\1_ł phetSiw eYlltttma.tlł'
pl'~~ . wej$k:& ni~

nemu rabow:rnhl kra!a
mit:t,kie
ait b

W...

'dług powzi~tej uehWi!!;ły mają Jug~owl!u!lfe

-- dni6 . jutrzej-

12 t pea

o i PGJiOł.. Qah.)wiee i e.Gbfl4
II, pOR ~rwon, Imłt deBmrku,1łMł"

opdi!i6 dliJ

11IMlłnelyliily,.

Komisji tUI Dotruli.
PtU'jlŻf 14 li,. (PAT) ~o POili.
UtwonORll iomlaJt,' która ma keavGh:HIIU!,e

Bilę HCIGbZJłł lll'eaU nłemlMłtiej

w Bi;l'~

i WłJyuh mial~ Die~.

Głesl 51

H>gr~!lll1e.ilycb

iajmnjlil Bi,
!l~ lllĄiJ1ł

.

;&wlJ.m:cza Anaiia,· kt61łl VI iWekn. CZłsił.
tak gekbUlie ,przyjęła Lu_ika K.guiba.
i Włóehy, gdzie rewohu:lollista K@łłutłt,

it!lahu:ł orUlI" OiCEY~9respektowae Ołdą
odwi.czną lościtmość Moland).
Rxą,d holetlder~ki dotYCUC%Si me Zal"
mov!ł się kwestią wytknia W~ ,II. '
B~ wątpienia ,kołłłicja zwróci się ch,Ho.,
land}i : prośbą o zastosowanie .,' u: ~,
staaQ'f/lenia konferencji pokojowej' i wy.:

ttit!łe ceS4tu" Prawa holendenide ~..
taj~ p$FACy kiMemu zbiegowi politycz..
nem a, wikutek cze,o Hołandja nie • •
Wydl'Ć b. ~raa. J~tfimy i~ ~ •.,."'"
IWi1mnł. że wielkie Uiocatłh,,, - hl .I~ .
%~thcąutyć p'l_cer. r~dowi ~~,'c
ikiemu nie powstanie nic i

dhiltyc izb! e projekt zmiany

pra •••

N~

BerUlta 14 llpC3 (PAT) RaJo pOJl!l..
Rok~wjJ.:li~ pokojowe p§~Jdędzf n ~mifłcl"

na

o łńen (Ppmll
A.T).. . &djo

W pł'lJyłl~,. 'rodł.

ZakończODI

wywła~~elel()wl

W'J"lfi'al~~lem

'W2 «i h., l:l~~k'"
prtyułych w~10nł ~ułllC - uł~ t_ii ODł\wy
co do wypa.tko'if . .zlfłb. 'fi Bje4e pomit"'
d!y ..-wfi'jskhma tnnnHłm a włl»ldm. Spr~
Wił Ri'lłti byłaby ddJ.m~~1 juł ziłt1tmo..
n"ł a tJnmDi~ n~~\vił f.uu. ,jza rll"'iykrl

łrtlkt!l,tu

wnuuków

uzupełniający dła

W

---. i:mów pomię4q poma~q;m.1 i ~oł;ąd8t~;r;"Rd~
.
~u~_e,l w katd,m pn,pad..
kI!, winru)
cherakter . F.(młe~~meJ
Ofielry
młlW~ei bt!J5!O

na

p~k~lo'Wy m~dllw oobiłl

~1kElD!kanhs' pt.Ził.

if'ę~~~ń p€!ńsh,vOWfcb.
ru;~it~I~Jn ~ żymotlrradzahłC81 się pań6fwc~ je~g by mOl.lła 00ł! o!;W~t}6

wiam

aduj~.

kt'ryeh

pl'E!;!!"

(b

sbwli)J~U prilSY fr~łieu~łj Z~mI'M!!ył L'D'"
daf~ ~~ pf\fł~i;:Jnł~ h~1 j!łtt 'ł'! o~0!l~ł
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def~~ granlcf€ ~ko człowiek pfy'W&tn,.
Jut 'W HstCp~l~zk~ t. ub.> zd8.w!.tiiś'i~y sobi'a'
·.,raw~, że 'natAumy 5ię na niebezpiei
cr~itwOJ leCI &~1iśmy. ie kOl:ł~j.r

hlokadł.

miesieniu

Upea (PAT) R':l(~i6 pn:ctt.
Wład'l§mo!ió o Il":I\ic$ł$ai. blok:;1id,. P~ffł p!Im$ nlemleeJde bGł t41tlnJch kłU!Młl:ltftr~e
J'e4yme ..Lo.,l ..ulefler pcświtea tej
Iprawie dłut,., i!Ilriył:llł W~~pfły. w ttMJnl
dowodiJt łi!f elilliilil'lta nie w.1puśeiła z r~t
ł?J
broni BBi o mjIU.1~ II} Wt:;>;~"
jnie_ Piai1lo to aD.1łU dalij, :b Allgljll

do H:}ł~nt!ji r:;di3:ł'lI
polid:hni oczyw ijeie

Berlin,

PGW!'ljglij~hiileprq",

l*ił~:;flljąe te wSijT:;tk l -2l irtykl!ły które pi'"
jawUy s~, 8wef;o !liaSU o "tJOgfnmaeh jy...
d6w ws Lwowiet;!, a które obiegły prast
heileu il1wfii:.:j i IłIki;wjyDa~"ą poah',dziły od
G~rIUll.8e
u WI-K' lłaełu.gaje fakt, ie pllma memlookie p~WiJłBją, :Bit bi!mi~o ~łłlJlte
! lJardzo ekttl:de W\ artykuł; Gargaua.

Ił

wygrała

, ~muł,

ni, 8rtł'-., ale błGkad, n ..
.toWot ł ~eet.
~

wątpliwe, c~

Jst jednak

wnios.ek z~tałby uchwalony..
Jednak razie t:ie mógłby, on o~m~~1
Wi-t~cz, a więc nie. odnosiłby
nelma li.. 1\rudicja mote %ar:~
kroki, aby zmusiĆ Holandję
lecz w tym 'wypadku wydanie Da~
iro pili,twa niemleCkiemu~..
.
l

Według dtmk~ ApBqf
mk!jk"'e prGCesu liie jest j. . .
tynie O%il~ooe. WyW,
padnie na gUlach sądu
BaUe.y lub lendyńsld

prali. francuska jest zd4tl!l iI

w.

j~t wławvem miejscem
Wl1UU królowej Wikt9łJL
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troou Wilbelm..

KroJWrv, 13 lipca.
mami! uaHMi a~1tacJl
rającej się Bwemi wp!,
,t.1do armję polską, wsk

j~l' WYf.tiulek: On~gdaj El
taj roboblika Ludwika. As
lemiono 14 odEiz",

1Wil:.~ł4. -

z:~,ffI.tS

fd DO łeMiinhll chodzie muJieJi?! A Jak
goriko amaku~ ch:eb ~ł.ir..ny pi'"
Pr6~, tnut.
. drzwiami Polakówa i t. d. i. t.. d,
_
pr~łk~
ma gf9ttłe.
:-;:~, Następne pytania. 11d~ane q: 4)
Z jednej strony ~d
~ podpisuJe
Do choryeb IDbupi~ych dla uafalu;
traktat pokoj'Owy,
się na wolę eD'"
5) Do tych, co ~Zc:łł uiG cało $woje od..
tenty, z drogiej
ONn~8chutlU ..
:S.d:~ wolane dostat~ 6} Dc gbu..
stri:.eUwttJą ruuu:e JiOIfameze, gnr;biąc jerów
czyli go~pooln;y; 8) Do ~~b:6Wł
dl!oa.if i pr~wokuj,e polską; ludnótł:
ns:aetycieU i księty; 9) Do w~)middl.
GÓfn'łpl Sl",u. Ni« dosf ~o.. Cały·
10) Do ty'~ którlY :!Wibeg-o fOUUilii.
O~ SI~lk i inne prowincłe za~~
K.ddy teR pfutkt poshida 8%ereg
~ od:awtumt sl"kahiJlłf:eml PobJkł} i ~
mta&łw ł OSlCZ-ef8tw, .k
kó9.. Ob~nrmlHśmJ
jedną : ...
~~e! przytoczone. P!ikłH
V?"";;r,;,,, ""~.
g(,'!tykl.~11l.
jl!łi!.B.I~~~*~~~ ~~oiS:ł:~~ną, co Zd(łł~ się
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,~fO)dawof, kt6rJ,h~ ,1~zw1fii.t !li
Ilrmt!§~krow~nh 1rtip6łf, d~_ł

me

VI dubi81'Jlikh!r! rOWhH!m
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lU'otnie Ig·futhon~..
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Duh& l1J:ilłł& r.. b.. 8~d\';~
WariJaw1e, w Bfedm.fWe~a Pr:;ó

:L.lIow~p Tl:mu Ił (cit}Njc U'llllitJ'iilf ..E
J nfą P).· IWf}łłUłY p:rł:tuł paała ks. Z.

W wydawanel przez

14 1ipe'L,A'f}~

\Varszawa,

misarjat

Frotd gallcyj~o~4~~tJ$kJ.
.
.;",.=Na eałym <Hill! ..at .·WlQU
'~

DOŚĆ W1whulówę....

ej..,_

,.

rQ~w:a

ItojiJwyeh n1ebyJ:e-.<

dział_l..

_fi

Xonłrat.ki hrueewieklewlIdhlł
baalał"

loleJowejK1diakoWics, parlo.

UnJ1
odr

Beli zmIany.

POllli,dą młld9Waaymł of1c8l'Smt"wskjt,Ymł do ,li.wall- pod Jaałoweem lBłlajd,uie
Il~ e,ały aatab lkJ brygady li wyjątkiem

.

Wz. szefa sztabu generalnego
pułk.

P(}Z1l41l

l'

H a 11 e l'.

oczuym świadkiem \1Iivoadlków.JlltO,,:łldl@,
jest wltnym przycZYn
nla stanow-iska naszych
lega na oficjalnej .nellWHI10SC1"[
państwowości
fleaywlStośd ui na walce
szemu narodowi i państwu.
.Po objęciu władJY .

pragnąc

Pod (Jfeljłł; 8ypaiewem 1 Ba4wonkMBi
QgieA mletaeiły min. Pod lBobielU-

Bk;m WJnem.1 Mifilłą odpado .aclłpki pa'roll niemiecklU.

okfłpw etapowych i u'Wtd.
~ou.we w,adą.ł1 fi terenu. ~'" d
Warszawy tllll,fltokl'od bea D4Jlfoll d(}~ u'

'Dłlnltł\\'. kilt_teł 1uihli. Roajtumtcl·
ełllJli N5&WUale bel k011woJu. traki
byli d~tyehez3Bj&',O nt:hod~y pl'z.ed
sZ8wikami. Oka~ało .i~ jednak, li mi

woj-

skowe" które za.cf.elde biły si, z Polakami.
Za to Połaey wi~l,. śydów i ąkrailieówpo
wiesiU. Fakty powy:sze wlkaluJI\ UlUD"
czegomo2emy spodziewał się od Pola..
ków, gdyby Polakom udałą si~ pooowoie

we

zagafłią~ władzę VI

ręce..
ukraińskich

swoje

tymi domnhuna-nyml uobodicami Jm&jd!'l,j~
alt .1..m" ni.epewtte, a. nawo' lu.~, Ut..
ny bBlpnee.snie wiwat by~ tr-.ktł'Wafti ~
j~ńc1 woJmni.. Wobec tego M. B..
polerJiło I&Ulldgie q,ł:rehmhł3towI
rtceae śl~4Iłtwi) i lulełnle od wyltfktt

to.

WÓWCIIS

drzewa w wioskach
. nie stały..
by puste; na katdem drzewie zawisłby 1:
jednej strony ukrainiec z drugIej tyd, lub
ukrainka i tyd6wka..A chłQdny wiaterek
szeptałby. do ucha powieszonym goukie
słowa prawdy: nie umiałeś bronić swego
kraju wi~c idt do czarta; nie wart jeste§

latacb

bra,łnief.

tycial-

Blahy ogień i zwykła oUllebnina. Nasze

eb\gu doby 2 nnny8u.
W

r OCI

Umzystość

Bsuf "tabu
Yń s k i gen. podp.

lialcJ warmijscy lłFPalsli

Warszawa. - .Oazeta,.O~ą'·'~;k~·t
wychodząca na Mazurach~ pt:tyc ........ Wia ..
dom ość, it wśród katom~6wnieJtt~etlfch.
zamieszkujących Warmię; daJe &łe\1~,.wa..
tyć silna tendencja dooświa~'Q%~uia;się
przy -plebiscycie do pfZył\ę~~nf8; l~i~: a.a
Polską; celem uniktlięda ci'ęjaró\y.{tllan..

luwycb,

Grunwaldzka.

na Niemcy.

Kraków,13 lipca. Dziś Krak6w ob",
ebodiił uroelyśoie roaniet V~W9ci~sh,'
rod GrUDwtlldilm.

o g.

9 r~IlO '" podwórzu. afad,owym
~mku kr6lewskiego na W.aw,elaWhę "lo..
W'IłOd.pfftWił uiekanal'mji naIłer.&.ks.. ,&1811'
W i~Ctow8ki. Puy ołtarzu ustawiła Ji~
laneraUcjll s ganerałami' HaUerem i Simo..
Ilem nl CUlełftSrHOwle franeusey,depll"
tacie ~ficefów Iwowweh, deputaoje (lilce..
carów zawgi krakowskiej. weterani 1863 r.
lIlenIt akademicki anłwersytem JagieloA,kiego. plellydjum mialta Krakowa. radłami miejSkimi, władze powiatowo, p1'llcd..
Itawiciele inatytucji oświatowyoh lkuliu..
włoiciaoie pow. krakowskisIO
tłumy PUbUClDOlicL
'

tych do niewoli _ boju

Po Dabeżeńdwfe fUfUII)'ł olbrzymi pochód prłrsz udekorowAne ulice miasta pod
;'lomnik On:mwaldzki. Na cIele poehodu.
posttp,~wały oddziały woJakawe, kłór9 puJdiC l1lloś4"obayplwała kwiatami 1 witała
-

Szczególnie entujaltJcmie wUlno a,..
wiljQ lEtk1dej artylerJi imienia ts. Józefa
PoniatoWl!ldego. prliybJł'l nleda.wno z War;'

p~b6dzie uezElBtniclyły C60hy
młodaiei
ukolu" .. banderla

włOłiaian, jeneralicja polaka I francuska.
dUC~Gwitni~two. pGsłowSe .Jeml klako".kiej,
UCZUl deputacje JS konpte.Eówkł.
•
Na tiruczyłtość przybyli tłumnie le

" Iztaudaram! li

muslą

oddziały

sOkoł4w,

towai.zJatwo !tr,;eleclde J kolejarze..
Prnd pomnikiem OrullwaUlzkJmprle..

mówił ~es straty obywatelskiej. prefe..
lOr UłHWel'Sytetu Btra8J6WskL Nas~pnie
.;rze~a.i.ł Wł. Tełmajer, ktÓfJ 08<:11 ..1
man'faat 40 WOd1łÓW i ~Głai&n1 polskieB.
lodem ptDmówR pa franculłm do otiCtl ..

rów ..frauc,uiłiloh, wakWJul~~n&' bratardwo
łlro~ll,. of eom zaA Mofitłm wj1l'uił iym,,,tJe n.rodu wolBłdegłJ.
Nast1tpaie. wszedł Da cokół pomnika

ge~ BaUer ilPrzem'wił do fltbrł.Ulych tłu..
m(;I w, końclilr; Iwoje prz4łUlówienie słowa

mi:. nie damy ziemł.nle dam, pOirlleść Dł.";
&%e) mowy.

Po połttduiu odbyły slęzabawy 1u4... !
we w parkach miejakłCłlt odell,rty w k!łulJ&
r~ch orali prz.nhw1enil.tlatrelne(Jl(Ahl-o
n~erll•..".~. W titAtrle
POWIIGcbllliD. 040110

4la'" jołnie$1
p~lskicb. 8~oRm . w 'lewaH1stWlo

Iłlę bezpłdne pfK{{sta'friołe

Itr;lel~lem po str!':ełamu . ~ kut1 odbył
II.ęW.. ~k.1 b.lłttJr. ,.i!'t.n. li k~ bY~...,o.beCbY

It1ł,raJlIDlłl8fl: liell.efalO'Wle fran-et1llcy ..

.

• ,BurUnlt. .

W..
-

od8słać' ""1"0

obolU jSBCÓw w Stnałbwte, łif$
eyeh la! a.gltaejQ bOlsJl9w1ek, łat&noW
odasłaó

d-o obozu w,WodewfOlolt.

Walka

.

2 epidemją.

(x) W(}bee m9łłłwółcJ ~ ąp.~
pOd~jB

da lego wjadomm~~f, h rllI,dy apuy"
mitfZOoe z}edloczone przyjęły do wiado ..
mości; ta ratyfikaCja prawomoeBH I całłl:.,g..

demli duru bnuunego.. lUierwenki 1

komłsan nądowy B. Zbrołe Ir, B
rnilłisterjum
IdJowJa pubU
, wydał ogłO!lHm16 wzywające Ha.
il:>dzi do łto:!lowania jrodków lapob

ry,

OEmia

składu pokojowego prxtłlllrepublI kę
niemieoką została im url~dowlłłEl nołyfHro
wana. W naltępshvle tego wydały mo..

wita

czy.cb.

W ograBIeniu ił. wskaBu']) ... a~
wystrz,gać slę picia IUfOw,j wodl f mtełd'

carstwa rozkaz znjesi@nla bIohdy NiemieC.
pocz~wszy od dnb, 18 b. m.

.

surowych owoę'WII ~D~

spG3ywauia

1iIIIIIl!iI\!------I!i!IIIlIIIIiiIIiIiIl-_Iil!iiirJ~.II. r go chleba, bułek ł lnnyoh proo.u.lrłthv.

-

iii

ZamordDwanle oficera. frallQoslłljo

N alezy

2)

\

sWlóe~

bttęlft\. U'III'1lR Ul

etudnle, ezy nie 'przeniltfl~ wod:ygru..tow.'
(podskór),
do zbhmlików $1;ltdłłiRtłleb.'

Ze $tolicy...

····r.: .

czy ocomłJrowu.nie studliea

i_w

ptI~

d"ku.. cSyłpady są ~ilbrukow._ łub i»-"1,.-1

Po·wróL

Mjoudej .ubite glillą,cZJ,. ~tlldnieWonłoBI' l
14 lłpea(PA'.P).RadJ{) pOE'.
I
delUI;JJiw..l) 'ez1
Wne~1 _płątkUDJi l!ohctę ftstłv'~ pota,," •
Warsz~ał '14 Upea{P.AT)~łD{):l ' ifo-;tataolłtl6
Si;1 studzien zdatna jest '{r' piola, ,~
łowanta gOQ1l6 wypadki sajęctaprzol tłum
wladt1jemy sl~ z Paryża, śe profesor Je ..
D!?,belll zapaohu, prsy ulmniejsIGmpQOj.. '
wrogt~go stanowiska wobec ofieerów bau...
ray Fedorowh"Il, 2ekre~;;.n generalny biura
I'zeńiu Ba !anieczyszcsanie wody stadni,
eUlkieb. Jeden: I oficerów został Z8BztylepraG kongresowych w Paryin, wyjeehał w
nalety oczJściÓ, wod~ oddać de baktujoło
towaoy.Połioja wJ!luulllyła 10,000 mal'ek
ifah dniach !l Paryła do LOll~ynu VI apea81rudy lila wyłuJeie Bpra 19cy morderBiwa. cjainejmisji poliiyelme]. Z l tydzteu epo.. . giaznego l 6hemiezaego .badaoia. Złłi Gm..

Ilerlin,

Czterech dzlennikarzJmtnistrami

od

Zjazd polskiej prasJ' pro-

Praga, 12 lipca (PAT).,. Venkov· pl..

wincJonalnej.

Ize, te w nowym gabineciezna)duje tlę
na wunych stanowiskach czterech mi...
nietr6w dziennikarzy ......

El .mianowicie:

Tusar, Klofacz, Haberman i Stribrny.
WszYlcy naleł, do ,bloku locjaU",
_łycmcjd..

Palli .. marszałkum franCji.

dnls nalezy

ddewany jlst Jego przyjazd dQ WatIJ8WI.

Czechach.

I

f

Wzdłui ,arkad uaławił,. If, oddsłały
aRłogl krakowskieJ. Olali kompanje hOloru..
'We woJsk HaUer... Pedela. uboieńdwa
lluygr1wała 'musy" 13 pułku płeeh~ty a
podesas podBiellłem$ art.ylerJ_, umiulfillo"
na na Błokach Wawelu. dała salwy.

okrsykami.

jakie traktat pokojowy tJjJaada

o U<tiłw.;/::;.Sj

, w6d2twa

wleleoiób ~()Zstrze1ano.
za, poitąpiono prawdziwie po

~tworJ.YU żyt30wsiie 04d~jały

JkU drQ1til1~b wyłiwQrQÓw n.ezy w Pcbe,~.
Oa~Óf i~t~f91l1ljl:\68 aha HlIIwojQffi

-Śledzt_o .. .prawie
8all od *0•••
- W oltatlłlchoUlAch pMlle"f'IĆb~~h-

keczooych
nie i trzeba

~ydami

huaeUtł
ru~.. b.'W_iD!I ~~. ~rpuiłaeji "Z
~Q.W&go i lnt1(1W"o "rOl&OJa8 ,są
Pl'~1łJ1.fe na siai1~.

wyprąwadzili oddziały swoje . M mis sto i
uderzyli na tyły wojik uktaitisklch. W %aS"

5łerega& pOntalo za:miesza..
było Lwówopuścić. O oddzialach. połsldclł. które.' %lj'1ty miasto, opo. wiadai4 sb'ahBf rzeoCzy: 'ludność uKram...

.,._ti,oow
Jrd,."

D.

zacltotlnł:.

Front pollUf.n.Jowy:

lIawy. W
Juakow&kie,

~zterech

hl~lool hc~roWYUliJ ĄłodAU się na dwu...
f~. Polac.y. sko~y$taU li: teao

c:ów,

cy - chociat podpisyW'(U
broni - umów nie dotr
Uwali z okien ukraińskie ..
ty wojskowe oraz ob!
granatami. Początkowo
, miasta at po za główpy

zwykły ógłeA mlD.;
-nUłą, pt'Q Invykłej dlmaoł.,. apokdl_

ralnYCb,
olbrzymie

ro

przelewu krwi

Pod Knyikówtlem

VI

Tylko

~

polsku. Nalety bowiem wIedzieć, te ty..
dzi we Lwowie Ihn~H po stronie ukrait\.

brojeni . Pohcy !olpoaęli
cbcąc uznać zwiercbznictwa
skiego~ Ukraiticy jako
nąć

JlO(:łl

straty

spokój.

te malijOO Qynieuia

dmowy

Z

GaliCji wschodniej przez
mówi autor artykułu - w

panował

ukraińcy, s~

skąaresziowano,

i sprawiedliwy podawali

-:lipca. (pAT).

Front~ny:

Frollt

"na

wet umaniu

lltftłJi1uJ..bJa.łonułL

dow6u,..

rady

rowany przez dr. Makoc:ha.

Frtłrd11JJt,i:łL

Fl'OlI.t

ukraińskiej

TłumaclU gazecie l!Ił To wmaćki
nI si~
28 U.pada· f. 11~..; .d~.tt,ł.
omawiający walki listopadowe (i
udział w nich tydów. Artykuł ;~.i~~·~Hil!fl'JI'"

czas Poł-.e"~.ł1l· c; uwleszenle' breud. .
i rozpoczęcie pertra1:blCji. . Łatwowierni

tbiłDfra.sjfUld drO~pł1
N-. ijt;fthie ~.

,ODegdaJ
1f Warszawie

sić

nat1ebmł~8t

aamkurtd

j

ęwie...

napisy, je woda do picia nie sdab.u; ł)

naleay

łłwróeicS

uwag" aby U8ttpyb,ł" W

odległości od mienluh\, , d.
były wyblldoW81Uł a oC.embl'o..
w,nł~
6) I~y 4m.fetnlkl, doły de pamll
były w doatat&euełodległdoi od .desl"
kan, . Ilese~óllłle zali od reataur<\cyl, gar-

doatateuoej
b ustQpewe

m.

gmacłm St{l\V. tec holków
rozponzęły się obrady slasdn
prowioejon <Inej. Ą}1l1 IIlJe~

w

kucbni. cukie·mY. Imchni, boteli i t. p.
6) Nsle»y fOlpOCZą:Ć lUl l~l'Ok~ .l!k~!J..
walk~ : mU\lhami, a to w tylD oalu wfiylbo
Ide prOłiukty 'połJwc&e łotowe luł ch ,,;.'
iytkn winny być przykrytt -łlljBtem płót.
nem. asystą gasę lub ilbtkll dfUiłi~ftfłg ni....
deplUl)lcza.j!lr: muoh. aby mięłO Ił ja~1I: było pnewdnie na oscyltycb "Hafn l przykryh dokładnie cl5fl!t~m płótn~m. ~., a-..
St~pOW8 ł pomyj
w których pf!l&W'ftm
mu'·hy aię wyłęg.Ją oałeAy 21aw&ó ni R
dwa tygodnie Saprolem.
7) Niesto.ojaoy Bkt d. wylłej wymje.
ntewyeh pr~episów b.,d, p9ciągan~ dił od...
powielizialnoślli iUIOWtł'
m·ld'fH'Il. ott'
1000 do 6000 m~rek lub a~m do ł

polskiej pr.sy
dzle reprelantowane są, naB~ępujące wy ..
dawni~twa ••lbzwóJ" Strat Polaka" (Łódj).
..KurIer Za głl;1bia" (8Gsnowice), .Iskra or
(8oan• ..,lce), .BlOWi! kujawakie" p "Gl\seb
Dlecbllema"j .6łol św. FraDcinb (Włocb..

Lyon, 14' lipca. (PAT). Radio wam. wek). "Ołos fudU-, .G~zeta llkaliska- (Ka..
W niedziel, po południU odbyło się " .. lIn), .DzieURtt biało&toeki (Białystl'k)ł
..oezy.te wrfłczenie szabel honorowych. .Głos rZGslIowl!lkt.. (Rzeszów), .Goniec
CZ~8toehowBkł· (Clę!ło~hoWłł),
"Dziennik:
ofiarowanych przez miasto Paryi mar..
narOdowy" (Piotrków), 'l\Zlemia łubebh Gl
ezałkom .franc1i.
(Lublin). "Przegląd kobiecy· (LUblin), liN...
Gel'emonJa odbył. się pod przewod"!
118 Lodser Zeitung·, "Głoa radOillałd fil
(Ranlctwem Poincare,o.
dom), .Nowe tycie" (Grodno). "Łowie_ani n"
Prezydent depa.rtamentu Sekwan,
Autrand w przemowie awej· sławił w (Łuwiez), III Taka zamojska" (Z,moM), .Ziemia, łrwiyńskD" (b mąi). .Ganta kielec ..
podniosłych słowach zasługi i przymioka-.
(Kielce), "OjC%Yltla lll (Kielce), ,.Knr..
t, marszałka Join-e, • ł .focha.

mlQ~e1.

_

. ~r poWłlzeełmYIII (KaUsl,.

:~-

:Z konferencji pokojowej.

, . Pary*, 14 lipce (PAT) 1'11&1111
dJo pozn. Raj.yż.za rada
aprzymierzeile6. rozpatry.
wała sprawę Sląskq.
Pa ry je 14 lipca (PAT).. Naj..
zebrała mę

wytsza rada sojusznicza

w 8obotQ

południa.

po

Rozwatała

ona sprawę Cieszyna ł spornych terytorjów międJY :Polską a Słowaczy"
zq.. Rada u.prosiła panów Paderew..
skiego i ~enepi$l którzy natychmiast
rozpocz~łł rokowania nad tą sprawą,
aby j. uko~czyli jaknajl'ychlej.. Na..

posiedzenie Wlznaczono na

stępne

wterek.
PafP,

l ' lipca

(PAT). Radło 'NAfI&.

01ł1łl1enCQ4Ul "
hełm charaJd'!'d prełil"
d~llilllo koote.reneji POkOjOWłlj "yd~i1ewał .~
bblółl& Lekl.lł.ta lUt, .. kt6rym potwleraa
• .,.alte. AM~ _ł,Jf1klollnego i
'--

~

-

- --

.

..

1t

Po ulJtalenlg prezydJum
clący

pnJ9woihd.:-

m8pl'Djektowauy ~porzł!dek
obrad.
'
Co godl. ! po południa uporano Sit j
pfsyjąulem projektowanego pue,; iy mc Za'"

sowy

odcflytd

!S1'Zl.łld stalutl!,

~

przyjęta ~ nie ..
ilfliJa~piono
władz Zwląldm. W glo.sowa..
do s~nądu. PPR: ud. W. C~'*..

który

willkiem! IIlmhuumi. Z kaId
do wyborów

»iu w,brano
jewskiego, J. Radwa.lu, J. 8i6t\illakhiogo, St..
Książka 1 D. Śli-,vłckleg n ; na lIal!!t!łp\.~ów
Pl>.:· F. WUkolzewakiego i W. łt{(H1ai"r~k 0"
go; dO komIsji rewizyjne] pp.; K. M:dHń..

z..

skiego.
AugUfiyńskiego i Masl" hlld6 go;
df) IUldl1 bonsroih ego pp.: ad 'if. Babhhkte..
go, a4w" Rkdwana i red .. W. Oz :j~wf:lki~gl) ,
oraz na zutęp.!ów pp,,: red. Śl1 wic kiego i
Ksiłłłka.

Na poaiedzeniu popoludlllowem, po

""it"

wy6zefllnj~ej dyfJkułljj, ilatwi6fdSOBO

ł~na[ykrawiec
'olańu _
od 15mgo Lipca r. lJ.

.

Piotr
szedł

Uczehd

mieszkać

be4de

przy ulicy

{J)skl~J

11.

z

l\arola 8

lamin 'ht centr"lnej administracji 0110_

pehkieJ

pl'afily

pr.ys~pioDo

ptowin(!jon~haej,

KÓW. Jighillonych

Q-wnionva.

PQ~m

do rozwali ~nia r6iufch wnlopl'Ze.I

add:aielns

Da1&J,Y cłu· obłu ftfj i j~

VI'.

,

sa.~.~fI~

.rl.$Ia_~

• • •~.&

{.~

w

Stolicy

rmiHisłerwatwie

'"

appaw

~ _oj.ko~,eblll

,

pi~1rn6 słGwa zabrał głos paD 19liscy BaHóski prszes rady
miejllkieJ, puczem przemaw~d pąn Adam'
, G.i'3ymała Siedlecki n'istViHlJlłcymi Sł,9WY:
Wieniec FraMji Ip6c~~ł U Bt~p Mic ..

kowlJki# szef ułabu gttteramelO puHrown..
Haller radca konSUlarny DuconsSe. adj.n..

kiewicZi.· W"ruililHHli 16lceU't przyjmujemy
ten dar. Umiemy to Cłu;ó,'że VI dniu swegil \'\, i&lkieg()ś.wi~ta lHlil'odJw~go Bltl!tch~ł!lą

Urcczysta' akadp.mj_ ., Fil,
harmen]i.

W odpowiedzi na te

Warszawa, l4 lipca, (PAT). Wczoraj

"!' dniem św i~ta narodowego fram:uskiegv
~. ('St~'r!"tw'O sp~~w wojskowycb podejmoi

wał~}

.
.;".~
~
ł inistf!f 'Wolny

"I

bohatarb, siodi zycs nasza nIe lapomOlała
O wieszciOU połak:hr.

,~:v"" ""'J! znajdujących się w War..
S-" ";"7<'
fr"'n
....
"'1?<.~h
By'1!.lli ".,,1:.·"Clll·
tr't .... .1
Iilt
~w.,i
......
ulJ·-

Er,;

t"

·IV,'

&,.7

l tu zaraz

iII!

W'el~od.gzne

pIJwiedluT'Y:

genera~ p~r~c:mi~ u~"
to, ale i słuszne, te Francja (..set Mied~.
{łłiews1~i, genuał poruczłuk Mn:hJlelu, Wł
wicza. bo j~ieli my Fnr,cję kocb&my OH!
tt:~mlnbtl!~ spraw wojskowych Maje',yski. i . tylko d dś, kiedy tyleómy lej winni, [l}
t~rcmo ofcerów polskich. ArmJę
koehaliśmy ją zawsze nawet VI CZUtlcb,
f:, ~ :'iCU ::in f" t r-;:i,1:;Li lowak generał BmOl i
kiedy zdawało się, że wszyscy o nas ,za",
' ~ 'J, "
f ·;\.J,~lJ~a;:v. Przemawiali g~nerał
p n mnleH, tli aaalug\ to przedowl>lIjll.ltlnem
lv1K1;"i(;i,~ i gUL,af BiBo!. PI} JjlZemówie..
Miekiewicza.
~iu gelJerał~ BHota wznO$zono okrzyki:
W uczuciu ~najwi~kslego Z IUłSlyoh po..
".,
Niecb t}tjlij Frar!ctal
etów zestrzeliła silj} cała wielka. wiekowa
NieclI tyj~ Polska!
łąezn(l~ć obu kulhJ'f starej genialnej fr3n ..
W gos;; Odl!e koszarowej przemawiali 'c{jsb~j i młodej bujnej i p'Oj~tnej kultury
poefa D:;b~c!d i Pef'lyński. Nastrój na
p0łHki1Sj za latyński ożyw;,'zy wpływ, za od ..
prz;hdu był podnicsły i szc4':ery~
rodtani
ąrtystyc~m& Cli'SÓW Btaniaława
Angu :t~, El! a..i Mała ł Zlłpł"dniony- zdvby-

1M Belwederze.
WarSZG'wa. 14 lipca (PAi).

SbUca

RZ1';:-.~H: s;~,,;tej obchodzi uroczyście fran"
'-:S"I."8

112fiJdow€'.

,('c)

O .... ~hód rozpoczął sili wczoraj wi~...
czarem o (rodzinie 9 odegranił.!m hymnów

:1'larodowych pr::ed rezydencją Naczeldi~a

;Patistwa i winisfra Pralona. Oibrzymle
;tlumy towarzys!;we 5 orkiestrom stano'ó,lc:',ym. c:ł.11sfrzyk, urz::td7.iły etltuzjastycz..
l'le ~!}?)~if(·:l.tacie
pr2ed Bdwedcrem na
e~e~;;' N~r

Państwa

i przed gma..
i:hem ~mb!łsad ententy na cześć arnbilsa ..

~or6w.

z'"'lnika

Były

zup;;;łnie

to manifestacje

sa-

)morzutne.

Dziś rano 0,10 odbyło się w katedrze
furoc?y~te D,ab01:eństwo, na które przybyli

:.

tzłonkcwie rządu,

armji, ciala dyploma...
~tycznego, członkowie sejmu, przedstawi~

l

~eJe

cechów ze ·s:dandarami oraz; tłumy
rpnbliczuoścl.

asyście

w

Z ,katedry ruszono pieszo

i·

!wojskowej pod pomnik, Adama Mickiewi!.tZ3t gd:de minister' Francji. pan Prałon,
~łt'., f wspa":daiy wieniec i wygłosił nastę..
puAce przemówienie:

Przed pomnikiem _Iekie.

wiaza.

e,

W tym radosnym dnia

lltem jest, by

,ilości

pierws~y

moim pragniewdzięc~'"

dowód

sympatIę, którą

Francji" za

panowIe'

Jej, znajdującym się
~wśród was, popłynął ku wi~lkiemt1 poecie,
Middewiczowi, który tak wspaniale sym ..
;boFzl1je ducha nacb:iei i boleści Waszej
bohiiterskiej O;c.:yzny.
O Ml .. t:iel.ifi ;',?, ł J,;łeH samo imię Two)"
":mm !~~ir!ego pda.ka wywołu~e rtr8C!2:eS
;jeź li w P'llr.ięd kaideg;) i! niell d
ięc:'y
}-;Yll1n tlieśmi~i'hhy, który wyphkał frwó}
f~€Hlj'B: ;\nd um~, iHitWJ Oj2}7.ną.
jez".:'li < l)
(idś ,j ilif> j 8Z'i':@
w3aySt'y
rodaoy Twoi

fokazuJecie synom

r';::':'Il 1'.'.0'" pf:ii:'e fl(V'zii", d~;~L: kt'irym
fi a:'~;l '!:~ '>;iLlt~ s'~ ~u sfi:rom ·,,,yźs. ;ri,
J 'rl"i ll,
T "i11 h ,t '(lde;!'Cd f't:?WÓ: t

o Nh, .. ;;,;,f: :r.y W!: sz_tu, pJ

nie f'" i

j.'\!I.~.',~:""

Ws~

~l'y:-~"l;
A- ... v t

e n;
~'r'"

,p\:;'ll .'

Ił

J~'~"e

~.

~"

;h:,~,t:,
',1'\
~

"l"?:w
>"._

i

~..,.

~ łfl ą
T,

II"

-11

;!I "W
....

~

nla~ l'l !l~.I;i!łiWHCS

liOn~d·

'te

któ"e ':'l",~lI'Wi'dv:~ :·L
PO'l,,~-,Q Z '''lt~'\'''',: h",

,\ ~_ ~:- !~~ Jl ~.,y. Ż!.

'fI",':-'
F

~hdzh.:ć

<>~. f·~;'!~I'U'li :,>;rnb

t'

M

~.

}i't,~!

i ;:;:/.:ctn,
,

~

I/.

il.

,'fi .:

...

~! \V;~";'Ć Eli~ , VI

.;;/;.

rizi :,.,p~ f.:i~

\,11.

hlO "'::Ol

6

•

mval SWG;';: .Mlll.lł
łnź'-(;~:a:,., ji: a :7; narc.dr ~m6wi): 'KażIJY, u
aiah". h~tlV dla. eieb e. Na o,::>m l'olegtlł
by tv~'" Iii Eh\f.}dóV'<, ~dyby ni·" ó'ą!ilyły onl3
:tlo !tWMl!tHlll1 wolcQs.,i n'HI! l~} ch p li
ti't.l?Y''''Ęh i f! ot~ z1lyrh, To Ii'?\I'Cjl h~"t
'Ogil a"~lem kf!.~:iegn

rudm. k żd.1j myśli l1 •
M' ckil.'lwi :zu! TW'łja dalHa nil" ..
Imiert&lna, które< potr"fJa WB'~j'8tko to

.

O

l,r!l8w:azhć.

dGznawać ńlusi

uC.3u~ia nl~,

,>Włds~

owo!! radość Ił wolnt"go łycl1, kto ..
T». w)'i>uchowo otaez 1. tell j OBąg wyeta win ..
, i'v:' i~łm d"wód uWielbieaia, które m otacaają
;C.'.j' ~W!JI.
,
,
O wjeUd Poeto i przyarieluł Zanim
:01 OpU\l'Suę, składam oi Ijedyny pokłon
Jpdli,. Twego wl.l:kitgo genjouu. ten lam
kW! Ol Sałfł inny wielki poeta i za 11a.
',~ Wt~m Hugo powtars~ro: ltN &e
ęt!JR~łó j.ht W' poeeIEtum,u'hryeuwtlł,$a
.
W &bpl.ł1~łu. Nadejdaia dde6 i wte~" gt'O-w Ił~i..meq p()w&t~nie 3(\'10
. iu, ~ Tak łen D.ajwanioBłej b l
~!*ółJIE.t &p~. Wlał. ,.
D~kiewleaowi,

\~łiel;n8mlJ, ·'WII

poetą.

tym
temu

szła-

.hde pcgr4ton8mu,1 kt~rego

'''~:·:',":'iIII''ł:Iif~&btl;jlh

~()l~włem,łł DD

,~~t

pokł9b

ue "qii" ł

ciem B isiylił, za legjQny polskie wiedzio.
ne od gIQl'}i do Idorji przez N Ilpoleoll:a, za
wilzystko, co li! Francji wznit'Słe I'l!\ło do
Puhki, Mic!;ipwil)2! ncaył na.s byó wdlięe&...
nymi i~jcr,yźnia Joanny d'Arc, Oiez;Y3flie
praw całowIeka i ojczyźnie zwy!'ięłeÓW%
pod Ladi, piramid. Jeny, i Aust,.rlitlf. On
to wieszcz nasa dał w ec noezj, swej wS}l~nij
ły portret boga"woiny Napoleona, on unio-

gen :fałem Hen~ysem,'powita.ni marsr!jsl.1,kq
SonI

Poznaniu.

to uroczyste

zebranie urząd4:olle w stolicy polskiej w
pierwszym roku wskrzeszonej niepodległoś..

ci naszej Ojczyzny dla wYFatenia iywem
słowem uczuć naszych do Prancii w dniu
Jej dorocznego święta narodowego, W Idó.. '
rym naród fnmcu ski obchodzidzis równi~t

święto zwyCięstwa

Panie

Przed

zaszc~yt

z tronu.

ołtarzem

na

cłU ~złQnkowie· misji

Kś.

krzesłach za&~·,

ententy~, członk~

wie komlsal'jatu naczelnej rad, ludow~.;

gen. Dowbor-Muśnicki z otoczeniem ~:,'
innipl'zedsfawiciele wład%.
..'.
O godz. 12 w pol"nłnie delegaci

otwo..

włi:ldztutejszych udali się do

narodowego, tej skrzydlatej marsylfanki,
która płynąc wśród kul, pOclsków i blJwb,
pociągała wasze armIe ku obronie z;iem1
ojczystej i do walId ,o wyzwulenie brat..
nich ludów.. Te dźwi~ki tej sławetnej
pieśni dołączają swoje dźwięki 'do innej

złozyli zy(:zenia

bazaruł

przedstaWiCielom l'.fj;&Jł'!~·,:·:·':~, "4"'::;i~~

cji.

o godz. 2 rozp.ocz.ęla się w n8.z;ana
wspólna uczta.
.
"
Wieq,zol*em odbył stę koncert
pieśni, zrodzonej w tej' samf'j epoce
w kiesfr W ogrodzie ;zoblogicznym. kt6. .
by.l Humi.nowanył od§wi~tnie przystl'OOJ
cpiersi tołnierza polskiego, walczącego ~ÓW~
jony.
"
.
niei o wolność ludów. pleśni która stała
Czysty
dochód
z'
koncertu
przezt'ł~
sI~ hym nem narodowym Polski.,
,
Posiedzenie to zorganizowane została . czony jest narzećz polskiego czerw.,..
neg9 kr~y~a.
pr2ez~tołicę Polski w pierws·zym roku
zmartwychwstania misze} Rzeczypospolitej,
by -żywym słowem zadokumentować z oka..

mentow;-;m zapst>m sojnsl. Pol~ki :i Fr3nnią.
I oto dziś w obecności naiwyżsaych
przedstawicieli narodu francuskiego. w
obecncści bohatersMch niezwycięzonych
żołnierzy Pranejł. oto ch::ś biorę Was
wszystkich za świad;"ów, że my Palacy
byliśmy zawsze uczciwymi i żarliwymi

zji

święta

i pok&ju. _
·Nie jest to

'

.

.

~wyUe doroczne narodowtl,
lec~, .ipowied,dałbym, Ś r,i~to powazhchns,
do którego
prlJył ącz<t sprzym' stlonycb
F:ancjf ł Wielkiej Bl'yŁauji, St .nów Zjedno ..

byśmy

Twoimi,

Francio.
Oto nadesda chwila, kiedy tam w
niebiosach :raduje się nieukoronowany,
~'?1 Xfela umęczony. ukrzyżnwany duch
M;ckit'wi, za. Wojna ludów, o którą się
;r,,ąffi modhć kazal, skończona.
Z woj..
ny te; wy.:;:wdzi Pois';a zmartwychwstall:i, a dru:~a oiczyzna UI~ZUĆ jego. fra!t~
c;~, ;;oi,ryta laurami na wysokość swe"
go bohatcr',')twa, bo~ater:;,twa wybzego
, ad w;',zystl~o ludzkie.
.
Z wojny tej powętaje realny iuz
sojusz Polski z Fral'cją i z całym śwh·

ezollJcu, Wloeh I Japl1oji, kt6rych genjusz

p,:rtęzn,. wysiłki

i

męstwo

niepobamowane.

doprowadziły do s2wzęśli wago zskoń.JlhHlla
tsj ~om1 i sprawiedliwość i W:lność, pr~e",
pole'ni gorą:::,,' przyj2zti.ą dla boflaiierSldi!b
lHU'Gdów B.;;lgii, Rumunji i Serbjl ,naszych
braoi 'w nieznu~onyell walkach i cierpie ..
ni@cb łat osi, tnioh.

DdQldBoguN\iJwytszemu, Waszym
ZWV C1 l}stwom i pomOloy weszło znów nad
polską. słońce woluośei, choeiaA 'przyćmio
na jest ono j ..:szc2e przez mgrę porauku po
etr8$9:łiw!łj
WO:lły, 1:e

tern 7.WVc~'.":i5tjm.

ł'larle!lie, z Uó ym żył i z którym
umierał n,asz wieszcz, speł'nione.
,
Z gł'ibi serca wierni przykazaniom
Mick!~w e,a wznosimy okrzyki:
Nkc~l' żyje Fra:icja,J
Nh'ch iy:e llieś'uiertelny jej duch!
NH'ciI żyje niepoi.,;olHlny żołnierz fran ..

świt

I,

li

pełut-f bUf Z i
iiłońce ś.w 1 (l.6, t~

nocy
to

nj~

jakleś

św;atło

hur"'ganów,
to dziań jns,
gDi!{om~

i

zwodue.

W

W

narodowego francuskiego nasze

uczucia,któIeżywimy dla Francji. ,Wiemy,
ze Fran.cja obchodzi dziś święto wolności

wykonawcami woli Mickiewicza.
Nie
było hkiej chwili, nie było takiego pO"

jąk,:tło EpOiilÓb

najgodniej<;9rj' ,:'1
urocsyste pml18d,
?
'N

"

Lwów,

Lwowie~

141ipca

święb l1arodowe,go
się

(PAT)' Z

powodti-

francuskIego odbytfJ'

tu dzisiaj o g. 10 lD. 30 przec,i potu~~~'
niem uroczyste naboteństwo, VI koścłe-la:
ltałedralnym. W nabo2eńsłwie wzięli

dział przedstawiciele, władz
cY'Wił:Il}1iCIł:ł',.},1,'
wojskowych oraz bawi
we LW~O'\lIirie'
cei'owie francuscy. Po na
';'A",,';;:5,,"':···::";:~;:!S±
ła się ko~o pomnika Mickiewicza'

wojskowa.. '

W
(x)

Swięto

Wczoraj

Łodzi.
właściwie' puypadfa
mające

NarodowePrancuskie:

na celu, uczczenie rocznicy
stylji.
,'

wzięcia

Według ułozonego pierwotnie
związana z uroczysto~citl'

gramu

p'olowa

odbyć się miała

na placu.

, tera (Zelinówka) lecz z powodu
riej pogody projektu
"Natomiast

Ba-

. pro'
HeA,ł..

,,>,

ni~"p,C::~I',

odbyło się

" s~wo o godz.. 11-e:j rano w ko.!lclj~le
Kóstki.
.
Slłld~ę. je nie mógłby m 'wywi .zaC Bi~ h:!~, o-j
-"
Przed
swiątynię
nadciągnęły
B z~d Hlia. jak WZ./i,OlłZąr; okuyk, który &d!l"
jfil tlię drg"ó nit. W~s&,<!h ustle~ Prz1ko- . stowarzj.szenia i korporacje.
ÓUo.v jilstiHł1* i\łtaki oku:yk Wa.ś~yQb i , ViI ciele wIedz, instytucji, cechy I:z«:tll~l~
riiczeze sztandarami i tłumy
~Rtnif}'::i Wilsa~ j, ubywatele fl.'aJic,nscy i nolł 4 nl otworzyć

cuski i

Niech żyłą z Nią i z nami sprzymie...
1'Zone narody t
Niech w nas i w nich tyją ideały

to.

a~~Yf wywołałllby błYidtawh~a~lj.niewająca
oł>ris jedn!'!] z najsl.awniejPyoh 'epopei hi..
Ś't~rye~nyeh narodi.ł, epopei slęga!ł\Mj od
krzyłowych. al po d.iell dl siejtPy.

wmt'n

'o uyk tBn rr~ypomni i Wam ł'arył
te'ov.iecznie kWitnący ogród myś.H... lite,ra-,*1 l li ~ukjp priiypi mai . W 110m pamiłl\ne
,wprowadzenie, praw!lsi wej'denlGkraeji }l:iSez
()jl05"enie pOw61Bchn j 'równośol i bratar,tlwa w tllrtrQ,I1:społ60~1I1Il>t lpolltyoznym.
I Pi"yp.omni W!lIUl OWił Wi61klł apo~6ę napo..

Naczelnik Państwa podeJmował w popi)sia bmcuskiego pa a EJgenju .. i :l(~ń,;ką:. tak droglł urOll p-olElklemUJ 'gdyA
sza' P(alon śniadaniem w Belwederze. lilierWi!S 11 'Wstrll~S!lęł$ gmach'Hn~i8'pł'awośol
PrÓcz Naczelnika Państwa i pósła pana
f:;zbNdni. Jalrlmi był plerwSlJ r:ezbi6r PolPralon w ~Iliadanhl uczestniczyli pp.gene\łki, a w końca przypomni ·Wam tt osłał
·wojn, obrODY l caw,etu wraz II oJt&.i.
rał Henrys, marszałek sejmu . Trąmpczyń..
ski, minister spra \lIT WOfskowycb, generał t
D1m i ~npa.Białym
A
porucznik Leśniewski. wiceminlster spraw
.wzywam W IUI, b18eiewlnleśU ,.{J.teD
zagranicznych Skrzynski generał 81 ire, i
,sY,t, '!IV którym, at!',',el~'I~ilł ,Jł ,nasze, U·
radca legacyjny FOlłcbe,
wiceminister i
eJ_. łu 'oknJt .cllw,tll dk Piękne g•.

I
i

6QAW woj.$kowychgenerał

asystował

SZanowne Panie,

.,

.",01"'.8&

j

'11U1e

prawił uroczystą mszę świętą.

rzyć to dostojne zgromadzenie wiród do ..
niosłych et .vięków francuskiego hymn 1i

i odd li !bania.
A:
W jego uczuCiach ie dwa pojąda: Pol ..
ska i F : a: 11 ej a zrosły sh Vi jednJ. Dgie~a
Mieldewicza. przeliazały Dam jakbj te~ta.~

łudnie

Poznań 14 lipca. (PAT). Dzigl'a'
:.5bzaiy armatnie zap.oczątkowały o
francuskiego. gwięta narodowegO'. ,
O godz. 10 przed południem
pralat Stychel W kościele farnym

i pokoju.

pośle FHłnciil

Szanowni Panowie! Mm.!

słowa "PoIskali jako
uzupeł
nienie- niezbędne, nierozddalne j.k nieroz..
d:1ileinym s& serca i krwi krlłżenie, życie

politycznego.

moJskiego.

społeczeństwa.

Gbok

nad miastem kilka aeroplanów.
.
, Z pod pomnika Mickiewicza udał się
minister Pralon do hotelu europejskiego
gdzie odbierał ~yczenia od Osób ŚWH!~

.

otworzyć

odptJ.\lli'iedzbł

Dych. .
Wieczorem odbyła Iłi~ uroe~18te przed.
stawienie w operlie i :prllyjf3cie u hr. Za-

Glb-

AkademIę Z'agaił prezes rady miejskiej
Ba1iński następującymi słowy:
Panie Naczelniku państwal Panie marszałku sejmul , Panowie p;zedstawkiele
rządu, duchowieństwa, .wojska i całego

Mam zaszczyt

Praiem.

piłkl}ymprłe.m~wt'iłłk-m plI0ryW&B-ym ellI}ItlmiO"ltl~kamł.
Popu8'mc$wł&ftIU tym
orkio'iltra od)4>
grała Eil&:F&lłlankt ,II Nauelnik Pań!l~w&
tViohmął dłQn pa.lla PraI:ona ł geR6fa~
, Henfyła.
'
Akademja salroń:!syła 81~ plęltllYIJI
PfStlm'!,1witlttiem pana Li<lhteu:ber~el'a rl~'"
Bi4e1e9ki\akiwa-DyrD pl"Zet :agroms.dz~

Obok 101:y Naczelnika państwa zasiedli w
2 .. ch lo~ach sąsiednich minister Pc alon z
l

OfJpm~tl wyp~

A.rtur

cywi1!~MjllłWWa.
, ~~ttmt.t&y

prasy w Jr~ i ch po lewej strome mnu s"
trow:~. O godz. 3 i pół wszedł Naczelnik
państwa z adjutantami do loży po praw~j
stronie. OrldeiŁra odegrała hymn, polski.

mimstrowieWmdham

lia.ąt,pnie P!Ul

wj'8d d"ł; wie tu. a pan Kai:haaoW3k1 m6wił
o rewołll~jj frane'Ui!Uej i je-j znaeawu dł.

ey zebrania, prezydent .miasta•• mars.załek
8~jml1J kilku posłów. Inlkarurścu! os~b %ł
świata. politycznego oraz prze~staWt~l~re

~W~l}t d? wypr~w ~rzytowych za Wt}Jllo~ć
s wl!1ta l CZłł)Yvleka~
On to, Mickiewioz, we 'Wsp,m'ałyęh ~woiob
artykułach politycznyoh ałowoIfFr~ncja·

sprawiedliwości i prawaf
Ni ch żyje wolrość!
Podczas uroczystości krą~yło

cy,.

stole prezydjalnym "asiedli . pp. Bali~.kf.
prezes rady miejskiej, jako przewodtuc:ą

pod jego buław~ utlieśmierte:l
niające się legjony nai'lZ8, on w wykład8,GĄ
swoich o literaturze słOWiańSkiej na bte..
dri/l6 kol'kium fr.znctiskjego genjalnymi li..
njami nutciJl11enia i precyzji wykreślił tollł
Francji \V ,dziejach ludów. 011 to P.OW!S":'
dział, że FranCja jest ohor.l\tymnarodó.W i
wieczystym Bernardem Sw, w.zywalącym

lo~enia PQłityczr,e~o, w którym
się nie czuli sojuszniczkami,

,
P,y;zelU gl~:$" ubrał pOlłęł
Jabłonowsłd, ala ;o;f~6 dy;iel0 nwo'klq1 fra~ ,
ollskięj i prrdnas1!,\c, ::te dziś pld oilluął
Fral1~1 "J . fet łp;,z.1miel'~eńl!Qw lu-qła ,l~4.
Butylta, Bastylju lu~Mw - t#O~iłe NiQńJtr '

entuljasmem.

O godz.. 3"j i pół odbyła s~ u·roczyata akademja w sali FLharmooji.Pny
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Franc!ał
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~ciianskich. Zjednoczenia NarodowCJłłO
i t. d.
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Po obu SU'iO'1rlac:n pJrez:bib~rh.ull,~
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nych Komanda.nt JNIIst. pnypo.mina,

ż;;
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Kupuje i sprzedaje papi~ry publiczne, oraz
rótne walaty..

·0 G,l' O S Z E N' IE.
Prosektorjum MieJskie 'zosta,lo ".
w dniu II-tym ba mopr~eniesieD:e
Z ulicy Zagajnikowej ]&·54". do
gmachu przy ulicy Ląkowej ]f! "32"
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Spe~,z~U'§ta

Dr. LI PRYB UL SKI,
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