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kazał, iż potrafi na zr bach,
Dzisia1 Zf8b ganeraJny naM Je 'l
y iłtd6'f!l ,i krw"ci. l~:?:>
szago dowódz~wa wois~Ówego d~~:iz~: ::[J~os ~'~~~~ ~ ):
wydał ostatm komunikat z czvł • gi"nni _ Połsk
frontu.
„ 1 . ·1•t
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d
d
Po dwuch latach walid sar tirz_e • nar() em modzieln··1 (od. chwili uzy 5k • ba - .'Pl:zed. swrnte~ caly1!1
. .
. ł ś .
a zdał swietn1e egzamin. D:~L
Dl& k~leZftWls CI pa:óstwowei), sial roJe się z11deniły: do e .
Wal. bi, f?O~a. ZOne1 na .wszy. gz11minu Sta)e naród poJs.ki
stk1c rub1ezaeh Polski
.
Ukraińcami, Czechem podst;~
Czy go z~a ?-Zobaczymy.
pnym, z N emollmi, 8 wreszcie przez cały t
· b

..
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Si\dY do!d"~• ucichf.
1

~owoli rozpo- bydła

n?t;~ ~~:r.:; ne ~ycł;m:;'k'łc~~::
szych i

kilkanaście

mniejszych. KueneTgicznic koło
nawiązania st~sunków handlowyc~ z
Warszawą. Biuro paszportowe 1est
oblegane przez proszę<'ych o przepustki do R2:eczypospolitej Polskiej.
Pra~a polska rcprezen~owa!1a jest
narozie _puez Jeden dZ1enn 1k: Od·
czuwa się potrzebę .rozszerzema poi·
skiego ruchu publicystycznego.
Wszystkie szkoły polskie, pocz,t.
kowe i średnie,
c~nne przy wydathem
fun uszów rz"do·

pjec~wo krząfa się

te.-.·or "Z ~ c1l
ioM
ftl'N. To fot, :nifze
r· Crz~mufa-Siedleck1, ł.e ,;położenie
~ospod~'rM:e w,vmaga natyohmiastowej nimt•Cy „ałeo·o S[JO•
I
.
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eczen:~twa ·
.
I teJ pomoc.r nie ma prawa
społecr.eństwo polskie odmó ·
wió. ~:rn10 zbiedzone musi
zdob'""$. Sl
11" clopom' O"""Tll·e
, . •• V
"
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C.Q
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W1lnu, ahy tero zadokumeatowaó swoj11z ~ywiołnwą eh~6,
S\~ oje pra~nien e gorące połąc;~enia Wileńszczyzny z R.zei

j4ce nł\ eelu r:;ekome reb h
litowanie nn. zyeh ·ladz pa.il.I

twowyc~ i.JJO~ ,Aw11j~..,e

ruys

usamodz1elmenta. Litwy Srod·
kowet, musi byó uznane za
dl
ł
\ ..
wysoce a ~ ei sprawy Sl.i.:r. •
dliwe.
Ooowłąikiem naszym jest
stanąć na grnneJe zes,;łoroot~
Tiel· UOh"•ał.; Se•;lllOW„i i "'0•
n
J
'J
„, f'
prze6 zazna.ezone w odpowie·
dzi na not!) al1anck~ stanowipoparciu
:.::iko rządu polskiego - stano·
wytchnieni
~n bCZBSńl k'ez
~1
wyc "·
wisko zupełnie wyratne, bo
·mi hordamtkr~io~~r~~z~hsb~i:
Il~
~ ~
~ Jak z te~o ju~. '!idz!my~ eząpospolitq.
stwierdiaj~ce, ft o rezygnt.\·
szewików, którzy p 0 lr at il i
rzą.dy po!s~ie ~ ~ilnu•, czyli Jui apel, wystosowany przer. waniu z praw naszyeh d<i
zwróció przeciw nam i miecz
• t. :t,W. dz~s111i L1tw1e Srodko· Radf2 Miejską w N'a.r _zawie, Wilna mowy byt nie mM:e.
.zdrajców Jitewskich; 0 dwuoh
we,, Wy\\&!łY wpływ nad w~- a wzywający obywateli RzeMusimy wysunl',\6 jedynie
ciętkich Jatach boju P ~
t _
r~z dodatni .na ukształtowanie czypospołiteJ do niesienia po- ws!rnzan~ i jedynie słus21o<'I
nego mitr~gi-Żd n;e~s a~
W wydaniu wieczornem śro· s1~ stosunkow wewn~trznych moc.v rodakom z nad WiłH i zasadę: Wilno dla Polski!
-po' n~d siły ludzk~: ob:
do:wet ,Rzeezypospolite~•znaj•
połaci
Niemna, wywołał tam niekła·
Inne1 ,;asady w sprawi& iej
wytchnienia i bez s~u nJeo du1em,y $?iirś6 szczegołów z
Pozatem czynione są zar7.ą- many. entuz1az.m.
ni Ama. I by6 nia powinno.
mal, spoczął bC1hatf'rski ~oł: ł.yeia w .Wilnie 1·od rządami dzenia, zmierza1ąee do ·prze· .N~ !-Pel jednak Warszawy
Tymezasowa Komis.ja RE'ą·
nierz nas1. okryty chwałą du gen. Żel1~owskiego.
'Jl?OWll•1zenla wyborów do kon· pow1meh stanąć cały naród d~f\C8 i t. zw. Litwa Srodko·
mny te ~tał si~ obrońc~ :
Szczegóły te nadesłał spe· stytuanty, ma1ąee1 :r,adeeydo·. polski 1 czynem zaświadezyó, wa to meteory, które zniknął
czyz~y swoiei i zarazem 01 e'alny wysłannik „Rzeezypo- waó o losie 'Przyszłości mia• it praw do Wilna nie wyrze- musz~ równie szyblre~ jak
0 spolitei". p. Ad~m Grz.vmał~- sta i oałe1 W.ileńszezyrny.
brońeą cywillzacji i kultur;
ka. się i nigdy nie . wyrze- szybko się ziawi~.
.
świ 8 ta !
.
S1edlecln, a św1ado1ą one, 1t;
Jfdnoeze~nte Tymcznnwa knte.
Zasług~ gen. iełlgowsk1egc
Oręt polski odniósł triumf zapanowu1e na Wileftszczyźnie KomisJa Rzą·iząca zamierza
Komplikae1e d:vplomatye~ne wdzif)cznem 'J)rzyif)ła P()lsk3
I tego to triumfo 2.aslu ~ lad i spokói.
dla zaspokojenia niekawości, na forum Ligi Narodów, poM seroem i niezawodnie oceni 1~
.;t uzyskujemy motnośĆ s:o~ . Tak np. na mocy konwen- zupełnie 2roinmiałe} zresztą, ·wstałe na tle .przesilenia wi- w sposób naletyty historia.
bodnego rozwoju gospodar- Cli, zawarte) międ~y Komisją ogćłu ludno~ol ogłosi? dekl~· leńskiego, mUSZ!i rozwia6 si.12 Ale to nie powód by~ajmnieJ.
cze~o i państwowego motność. Rząd~nr.·• t zw. Litwy Srod- rac!12 s~oJ~ w sprawie poh- pod nnporem. wyratne1 woh, a~y opłn1a kraju miała brat
rozpocz~cia w
ok~ ·u rac kowPl 1 d nwództwem Ilarmjl· tyki wewnt>łrzneJ ,ze szoze- prysnąć jak bańka mydlana . Slę na lep kombinacyj bez·
organizacyinej ~d 1pol'sta!, polskie) L<.>zpoczy~a ~iQ tam gólnem uu:zglf}dnienitm spi:aw "obeo fakt.u n_iepodlega1Ącego po~stawnyoh i zgoła nie ~o
mające1 ugruntować podwali· regular a .1rnmun1ka0Ja. . kole- agrarnyoh „. . . .
.
zaprz.eezemu, iż zarówno. Pół- e1 no7eh wyte1" wJIDien1e•
ny naszej państwowości i na iowa (chwilowo dla. poo1agów . Smat~ą . w1eso1~ 11 W1l.oa sk~, .Jak Wllno, pragn~ 1ed~- nyoh ,Knrjerkó_,, •
.
.
tych 'Podwalinach zbudować woJskowycb) -po przez Wilno 1est ta, 1ł: mwazia bolszewIC· ne1 rzeczy: ścisłego zespolenH\
Opinja polska stacą~ mul"l
niezachwiany: pot~tny gm.a h na. szla.kach: Lida·Mołodeczao ka pozostawiJn kro' w stimie się na zawsze.
yratnie i Diedwuznaczni•
0
·pr~yszłośoi P~lski
i _Lida·Swi(lria~y. Po;i;iada to straszliwej . ruiny•. GospodarMy~łkowanie pseudo·;), .\we- ?ZJ ź~daniu:
Zołni~r~ spełnił swój oho· niezwykle ?omo~łe znaczenie stwa tak w1~ksze, l9:k dr.ob~e ~ers.k1eh .~r~anów. ak" , nrlino d1a Polskłt
wi~zek godnie, wykazał, it d!a "Y1lna I okołlcy, ale rów· ogołocone .są zupełme z kom, .ter Po~sk1 1 „Por ny , m
jest spadkobierca, wielkiego n1et. 1 dla ~as ze wz$'Iędu na
posłannictwa dzie]owe~o Pol• k~meeznośc . uzysl<ania na1· •---------!!!llm~._„1&D11111•------------------ski, it 1 8 t tym murem, 0 bh2:szei drogi do terenów pół· ·
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Ale niedotć i est uchylić dziś
cie>ła przed Jego niespo~ytą
u~ługą, która historia na Jrnrtacb swoim wiekom przeka~e.
Trzeb11, aby eały naród poi
Ski Ol
f ·
d
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KomunilCat sztabu generalnego wojsk

m.;
·
~
i;f~h ~;~~ar;~li~;:z:;:h'~n,:rod!~~t
Wobwc przerwania działań wojennych na froncie przeci~Oł:!!Ze-wlckftn z dniem lCJ
cfowych. W
porz11dek i ład o godz 24, na za!adzie pcdpisanego w Rydze rozejmu, zawie za s ę dalsze wydawa•
edmfniatracyjnyl ZaJść hdnych nie nie komuni atćw prasowych ztabu generalnego.

kraju

było. Bandytyzm, szerzęry się tu do
niedewna, a odziedziczon~ po rządach
litewskich sŁurann·c fPuion" orzer;
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ODCZYT posła do Sejmu
profesora D-ra Stanisława Gł.ĄBlrtSl<IEG
· pod t,ytułem!

„Sl!v e'~ onomiczne Krai11 a f:m 1e
odb~d9ie siQ

Bilety na odctył mot.na wez„śniej nabywać w ·

Banku Potskich Kupców

ł Przemysłowców Chrześc

jan
80 . '" godzinaoft
biurowych, 1' N edziel~ w kasie Sali Koncertowe} od
80dziny 6..ej po połndttitt.

w LMii prt;r ~l. Piotrlrowskie1

Vł czasie fJf!etvt.r p. uayb. fifedostatffGzny, pbyt!fł't nie
Teodorowicz proponował; aby zawsze Je@t stosow1my. ttHz· Oiom u t)09łom . prezvdento·
~brady prowadłi6 dalej, -p. ka dkt~go a . _Ra I . ~U~lłia w1 ittt;e~yoo!JJJoiiłef, Izbłe j:lrlD~bski (P. S. L.). był za odro• '-Waleza etronn1~two niem1eo- cv,
ob•watelom w Jie>~hłe
(Od wł. koresp.). ·
c~enfem, p. Gł~_bn~s ci 1g-adzał k e. Inspektói'ow1e B~ltlO\łolnle 100.roo i Izbom flOBpodaro:f.yiil.
Warszawa, 91 pałdidernikll. s1~ na odroc~eme po przeglo- ~11myk_a1fł &~koły n1e111łeckte.
Przy Art. 11 bj)adł1t papra
Nastrój na dzisiejStzem potłe· sow~nłu § 8&.
.
Mr, .Ntetnc,-, obywatele pa~· wka PP ł Wf7.Wlllen 1a, łądadzenło Sejmu· bJł .., 78~ 8 na• Kiedy .marszałek zarzłld~ił stwa p~lsk1ego, prag~lemy s1~ t~ea tebv 'Posłowie dq se1
prętony.
głosowanie, czy p~sle'1zeme ucz,v6 l~~yka. -p0Jsk1eqo, ale hvli wvbierani nie na lat •
Pt?ed południem tóOzyły 11 " odroczyt, zerwała s1~ 1 . urz~ l w postępow.1n1U ~ładz dopa· „is tylko na lat 8. Przy arf.
11arady klubów se1mowyołi i łpiew ~g, ezfś 6 •am P10!>Wle, ttule~y alę df\!ema. do wyn&· t t odrzucono popra.wk, PPS,
:przywódców sttonnłotw zmie- magnac1 . W.vri~tnłtli s 1 ~ vt rodow1eni~ nae. Poniewat wi~- lf\dall\ća ł.PbJ printo •fbl~ra•
rr.aJące z .łedne1 stron7 do tnmulo~e tu12utowcy I ~ P. m:r, te ~te . ~e~t ło lntenó ą nia prnsługiwało ob·. wate·
odwleczenia głosowania nad R-owoy, którr..f pr.zewzi•h na· rządu, prz~tó zwraoamy uwa~o Jom którzy skofi.bzyli lat ~o
konstytooj~, z dtugie1 zaś wet soc}allstów. · •.
jego na 88.mowolQ pod.wład- f p~7.es1.ło brzemienie komi~
znowu do tego, aby głosowa· • Zarzą ·izono nowĄ 1r~erw~. nych czynników. Jesteśmy Jo- •yme, rhYlmuH\Ce lat 21 , ~a·
nie odllyło sf„.
w czasie które) o~był 81~ kon- 1"łnJm~ obtwntela~i P"J1stwa. Jro granir>~ wieku. Odrzt1ootta
Lewica gwałtownie forfl!owała we.ot senjorów. ł. ł.!oraczew~ Wysł., !J~my do 1n·m.ł nat:!7.ych tałrte poprawkę PPS, która
ftdroczenie głoso anta'! przy• iki . łądał odroezema. id1ł SJnów ' braoi. (Brawo). S~~- tt1d11ł11 sktPśJeoJa ustępu;, oJ.
puszozeniu, ił kilka dm zwło- wobee iapadlych uchwał . P. dzimy, ~e !1J~d. I n.iród polsk! skowi w słutbfe czynnej nie
kl pozwoli ie) przeprowtd!ió .S. musi p?l!lyg11towsó D?We po• spełni minim lne na8ae !Ąda tnl)ą fll'&Wa głosowania•. fifty
agitllei~ Aród eh•Jeit\Ofoh ei~ :praw.Id • lłprawie Senatu.
n.Ja.
!J'
11rl tli odrzucono popra fett
posłów i przeoil\gttl\6 łołi za
n
Pr! 8tl\płftM da ~tos~•ania W:.?iwollmh,, NR.P i l)Osłów

te1 agitacji na str<>n~
nncl -płe~!fSZeml rozbłałami
pr1eciw11łków sen&tu.
. Wamatltl; lit patdzi~tnik,. konstfłu~ 11 ·, . . .
Ostatecznie 1ednak głol!lo• (PAT) Posfediente iae. Obd'1. Artykuł łl.itttHJ ł1pie &łĄ·
wanie doszło do skutku.
3 m. ~.
.
ey: . Puflshro l>0,18~1• l6s~
Sprawa Senatu głollowana Po óde1:ttAnłU nerł~ in· !ltecipospoHt", pr Ylfłtó. Oi:l
hyła trzykrotnie. I f)?ZJ kal· terpelacji przyatf\plono dot><>- rżu 0. ono popr&WkQ PFS, która
t!em nast~prl6m głosowaniu rządku dzfennellO', J>rzsde· dMawała jellze~e 'W.vł'a~f "'01 •
jfoet g~osn ąc;rch za 1ednoiz- w~zystkle!ll do głoso1'anła nad Dl\ 1 ~l&podl&ida, tuĄzief;, ł~
bowośc1ą malała; pny pierw- wnioskann, !ło!oneml podozag o9 ła władH -poobodzi
od og6
368
11zem głosowaniu była róinioa ro~prawy nad oś•łn.doieniem łn ebywatłlł P "'• .
8 głosów, prz;r drugiem 8, przy pr~zydenła łllini~trów. PtżM·
Pny ari. t głosłlwan~ n&1·
trzeciem 12 na niekorzyA6 po· tem jeszcze prosłlł o ~łos ci pierw m1d l)o11tawk~. W,uwoprawk! P. P. S., ~tida1ącej u· 'J>Osłovrle; którzy wskutek stre.)- Jenft.11; któi'& st~lizaolf2 .kotbil!lUnłęota z art. 2-go proJektu ku kole1owego ni& mogli prty· ttd.: .-.ładż& ~w1erzcbnła R~ekonstytuo1i wniosku wi~kszo- być do W.arsflawy Jlłl tok d1S· ez.7pospoJ!łttł polskiej .na eA1
ści komisli, który pto.ff!ktował kuslł.
dó n~rodn', 2lttiteni& . iitt .tHt·
usłauowienłe obok Se1mu r.óPtted~tl\wieiel · fir,tlreff nifl- ehod1Jt O'd il&rodu•. P0Jit1urkfł
wniei izby wyłszet - Setiatu. tnieckl&l z PomorH oświad- t~ ódrzucóno.
.
Przy plerwszem głoMwanlu ezył: Niedawno ptezy4,ent ttli·
Ptz:t~tĄplono pot-m do gło·
padło za poprawką P. {J, 8. nłs.tró'W w Potnllnłu t na Po- ~ow11nfa n&d &Yopra_wk1' ".W'.„
głosów 1$9, pr~ttci1\'kO taś 106. moi'Zu lapewntł, le wszy1tc:; twołenia• I N:Pa. tebf ~amłast
Ućhwala oetatec~na lapatJła.. óbyw&tel8 bn rdznłcf naro· prezydent& RtećlJ>ótłpOłił61 JU)·
dzięki przyłączeniu ei~ sześciu dowośoł b~dl\ młelł t6c1nakie włedzłe6--N ac11elnik pafletwa.
posłów niemieckich z Pomorza prawo; to samo ubieó:fw"Ii in· W rd&so•anłu por>rawk4' t"

. ni w7soo7 urzedniov w b. za· oclrzucoot> 107 głosami prze·
Sam jut ten fakt, ft przed· borze i Naclłlnil lhda Lu- eiw 183;
stawiciele mnjpfszoioi narodo• il o
w czer•cu tł toku. W 11 b6011 -pr~fst~płonó do
wyck decydu'~ w Se;mle o Tym~t!Uem obietnice h J>'h.„ Ja nfgo ~oM#&nł& it&~ -po•
sprawach zasadnłc1.ych dla wie nie zostały wprowtldżoll'e t>riwką ".PSL ti W1zwolenlll"
Polski (ustawa ngr1trna prze· w l7oie. Z1'damt dl• .kośoio · NP& 1 twł-~łtu 'PP• narodt'>szła dzlę"i gtosom tydów), łó\'lf ewangleliokieh BRmotzf\dlt wyr.h źJdO•sklcb; tebJ w t .IJ&·
świadczy o koni~cznoścl usta· i tworzttnła ~ar~~du tylko prze~ niu .,„rg11nami narodu
~a·
do w:tHos·<u komisji.

w•

l'lOwie~.ia Izby WJźaźe), kMrab;r w.vbory puafjałne. Zi\d&~y .kresie ustawotiawstwa 81\ Sotm
na przysz· pra•a 1akładanła s1k6ł nie· i Senat*• 1kreśll6 słowa „t Sełośt od dals~;,eh potfobnyeh mleckfoli. ne lHHdzle łt~ktat1l ~at••. Za popraw.ki\ gli , ~owało
·~iventualności, gdył łorMw&· wersalskiego,. t7mczasem ,;d 180 poslóW', przc'Cł Uc;, wó
·.rne ustaw :r,ns&dnfei_7oh p~zy protlm7 o poz•olenłe n•. pro• et tego Senat zo.stał uth••·
J'Omocy ~łoeów . :l'nepoJslueh '!f'•dtenie ~auciyeieU 1 )~~~ta~ forty.
.
.
mogłoby się okna6 wyeoee n1c1. Sałlz1m7, t.e oddział niel'r,yt~pfMlo do !lfdlOwtt\
dla Polski stkodliwe.
mieekl Mln. oł•i.it7 w War· nfLd rozdziałem o Władz7 uD~l~~aj inńi'l~_zM~i ~1rodo· Ha ie t Potnanfo fes nł'9- ~turoda1ł'or:e1. W •rt. !ł prtY·
we msJt\ 11.1'!.l':"dwre n1ehe'5nyeh ?1będn1. W b. dzielnfcr pru1. Jęto poprawk~ PSL, I p.oprawk~
pr!edfllt&wioiell (11'ł8),.., ~rr.1• klej i aultrJackleJ ł~dam7 do· PPS. Prz1 art7sułe 6 odrzu~
szłośei 1edna.!l H i1ub6 bttb1ł pulłcztoia obok polll.ld~g' eona fwprawk4 PPS która tą·
~ Sejmie po!!ł'1w nitpołlłieb tałlte JO&Jka nielftle&kitgt> w dała teby takt& t11tt.łenie pr~&koło a5 pt e.
obcowaniu ,.; unędaml.
pleów reguł młnu ~łutbowego
. w delSZJ"lil oi~gu po"łedPle;. P. Jan Spi.kMman: Rz~d pra· odbywało si~ droM.e U3t&~
:e1a dQs&ło dó •lelkitj awan· :17denta Witoaa ealtcowicie wodawozoj. Prży art. 10, .ldótury prliy artykule AG·:fm, kie- •pełnił 1adante. Wróg K1fJOit" t7 ph1'ó inicjatywy usta.WO•
przepe.d/a. J10pf3Wkft J). Mo- łOnJ i oałatecJny pokó1 ,jea~ dawcHJ pnyzna)e tylim 1'1\raezewstclego o •ht•łelłili t&- blltkl. Potól zewn~trzn7 n~· <lofti i SeUno\Yi odrzucono
go Artykułu. Gdy popra•ka tomh1ł łOSta'łrht wiele do t.1• cur11rł• ~Opr6W•<ta PPS, Nf':lt,
upadłe, posłowie P. P. S. p„d. ezenia. W r. ub. Rada m ui• W.tt"ol,nia 1 uriąi&kt1 p09ł1~-;r
nieśli g;m~łt, bili ·w pulpity ;tr~w • .fdłła del:tet, det7clł\· narodow~Ch (>.ydowfKló.b., łĄ·
ial;, ig 111tt.i: :-;iałek :.JUU11i..rn1 c;y ai•!Hłrniciwa, de.kret łtn je• dajql!'ł toby to łJI"a«O przy·

„

a„

\Jł pramrlA .U"'lfUlia.„

d.Dak-• IJdł.J• akuał •

Państwał'

w Sali Konr.ettowef p?iy ul. Dzielne1 lS
w Niedzielę cilt. 24 p•łlla•••nlka o •• 8 w.

rrra!enia-z-Sejmowr,

po11100I\

·-----·

...

„~

\at

ttabe1,.p1eotała nas

foh lloalilel

sobotę.

W nocy B 18 na 19 b. m. kiedy wszedł Tit f.1·
eie trahtat rozeimowy, zblitył słfł ~ddzlał Ml..,~e•łoki • bfsłl\ ehori\~•i~ dó pła!:!6wek ultra„
ióekłcb z zapytanł&ttl, czy traldat dot)'ozy takf:6 •o)ek PetlUtJ. Wobe6 odmownej odpo·
wiedzi bolszewicy rozpoczf:lli nat1ebmloet gwałtowne ataki, .tłórt 1101tał7 wśz~d~ie odparte.
a wo1ska ukraińskie przeszłt do kontra.lroJi~
·

Warszawa.. 21 patdziernika (tel.

I

Plę6dzlealęciu

WARSZAW .A, !l pddeiel'llłi (łeJ. wł.) - Radtt Lłlfł &rodów w BrukHłł 111dm111e
&ię od poniedziałlm spra•r\ Polski 1 Litwy. a 11c~t>gólnłe 1a1,cta Wtlna przez gen. ~eli·
11;owslde2n.

z

lyłłowskiałi. tf\dft1 &i.Ja·

tetij

wł11ła

ll'lko warunek',

wićy wszczyn& si~ l>onownie

i ehe&
tiawi. M11r81Jlłek
znowu l'l'tłt7wa 'J>Osiedzenie
t w1:vwa łionweni senjoró~

H obradJ.

l'tzerwl A kwantłranse.
Po przerwie oznaimia ma.rs~nłelr, te 'J)onfewat stronnie·
t#A mnie1&~ośri t>ra~ą sii:
iesżcze nara~z;t, konwent se·
1łjor6• 7.~odzłł ał112 na ódro-

ozenie dałsz7ch gło~Qwili.
Marsza/ek Gznarmła 119 w~łY·
n~~ tekst tlmóW:f'. b ptemmA·
riach vokoJowych i roz&lmh
111,1#nf ym fil lł7dl&.
J'utro b~dzfe ta sprawa na
por•dlu d1tenn_ym. .
NastQp •ie pos1edzen1e Jutro
o godt. a ~ 1ioł.

~!!!l!!~!!!!!m!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!
•

llłJlłelJ8

w

u"tępie dotytrr.tt.e'.\'ttt tita.w11 Wj·
blerałn ścl do 8&1mti wyne·
~Ji6 słows .o ile ultol'ic~ą lat
15•. 11„1,.,1 olftr.Ucono popra·
"fVk„ ZLN ~!\ds1ąCf\ fot SO z11·
młaet 25. Odr~ur.ł>no tel poprawlt~ ks. Kozuli. która sta·

~eby kan·

nr.

li Plllllfll

Londyn. 21 go Jrntdzfetblka

(PAT).· Rłtlt~•. M1 slł rank_.burst iaśtała wypusleżon& na

wOłnOŚf'j . lłOtJ\htf pnyl'~e„

zenie, te . iii& bQdiie unrAWlł·
ła pr«łp&2'&ndy Jtotńunlstjóznej.

1 n. ••1111 11 Ił Ił

li

dyd1tt umiał czyt&6 i plsacS po lm1 I
1111
.lalln.
pgJgku. . .
.
. . Rzym, 91-i;i:e paUzi&rnilrn
W hn.iennetn f(łti~o•tnfu 160 (PAT). iłaTH. P11łto1s wkroprzećiw. 192 odthM<ltlO wnio- czy1a do wielu domów młnsta
Rek ł>· Pułkll! „posłem ni& mo- Neapolu, zilmieszkałych przez
te by6 . wybrany duobowny anttcbłstów I rewolue)ónt ... tów,
jakiego Iwiek wy'zflanią•.

i dókonała. s1Jere~u eteszto·
Pt7. ·1etl) ntt. Mr .t> BPI nie 'trafi an•tohisU• rc>1J7Jskioli i
motę tiy6 redaktorem odpo• w4gier1kłoh, kt6r1oh wy•Jaiówłedzl&ltl;ttn•, .k:iók'e~tJ f!kre· no 1 llrałtl•
śl#knltt dOillagał.r słf khi.b;f lep· Mhał
wicowf'.
flllll •
-f>tr.Y arl 84 o daiitłahio§oi
. .
.
S"nntu -p. Jlor1ezewiłkt wnłółłł L Ryga, •1 P'!~~ierndpra (PA 'r)
aby nsd poprtnrką ł'PS t l>ł) . "'°łe.vt!k1I
nmto
ruowe:

Nłów n~r. ~.tdowsktoh o skte·

•tenie te~o Artykułu f(łOMbwa·
no imiennie. W A"łosoflanlu
o8władezvło ełf)· 188 posłów sa
1kre1Heni&m a 19& przeofw. Po

ll1:.11 d łote\\'ałtł d1'1&łsł dft tta,du Stan4w Z1e noczonyCn nołf, pl'otestut11e f\ ptzeehrlfO ~na•
neJ nocie Wt1sona " spraw~
RosU l nowfoh pal11tw ościen ·

1

obwieszcztniu prze~ mart~ał• nfcb.
yntku zetwlłłł ~tę
Lłłtra ł Bttonta pt1ył~cz1·
o~romn& btttllła ctJrrzyków na łt si~ .do noty fotewi„de1.

Jra tee;o

s·u11.

I

lewicy. w teł Ogólnej w:rr.it le

„.irnm111ilł1
Pflilll•Pll•llll
li•
okrzyki~ „Hańb& ~ołole. Niem•
Wanzawa. tt. patdzietnlk&
com dłlli. Tar•owmztnu,t• •
(teł. wł.). N• tłfj 8pOr6• o
. Ks. Okoó. .Roz'f) dzt6 Itbę. Senał, Stroitniołwo Illtollckott!rt11e;r lddtL Pre~~ I .lu· n&tMctW't 17•kało ł·Oh hO·
eb1ttsk1ttr.
.
• w1~łl oztonków: Mdlank• (P.
Wob o nlemllkh_oe, wrzawy s. L.'; WUkowfllf.i1 go (N.Z.L.),
sł.fcha6

bYłó mi,izy

ti'lrteml

mttr!!Hł&k odra:e · posjetłże„
nł na 10 minut l otrr•hnia.
t.e po prier•ł• bf'ildłł& wykło
etał l> o flł d Vt, 11kMcaJl\(}1ch

tpokój.

Marszałek

ontt!żez&

„O, eześt wam, panowie magna r'.
.
Po pHerWlt.
Pos. Jan Dąbski
no•it bJ

dalst:A gło1ow11nie Odroozy6.
pllfl Gł~1rtń~ki

,,...

.

'" •
rl upUJCle

.

.

!Woje 1~(

mie1sce. Posłow.ie odśpiewuj~

~Ulu.

Buci.nego ł .t~. Ma4e1a:.

lłprztchti' •i~

PJU). mat91&łe1t: p11cl11•

wuiosek Dą~tttego pri1o1ił gło
•łu~;dwało »GIU&ól»JJ:b. trae so•oio :unei dbtri. N• ltt·

poz·
Odrodzen· a•
yczkę

.

.

,KUR.mR ł„OD?.KJ• - 11 'Pałifmernffra 19!()

o.z '1 at4

lotma znJDJI łllSfl
llBRU.
.

RYGA, 21 pa~dzlernika
PAT)„ Sporne ter,to•
rje litewsko-łotewskie

~o?._

~U

ni

ndll are zJ.

-a-

obsadzC!ne zostały w Prrerachowywanle sum hY~e>ych n1ach przez woj• tccznych p..zedwo)ennycb.
ka łotewskie.
a kodeks
'

dl" 19ffBI
n lHf u u Ul •
młelhOnnlsł•

I!-

nyelełł hy~otte?:nyoh f.t'Zf'd· Gr1.r dłutnłk brał od wiewo1ennych Jesł vr 1&tr1·eJ r?1y~iela połyazlcę, t„ brał i&,
1pn:ec~noścl ,; rzeozywłsto- w :rłocle lub w banknotach.
hif\.
którA mógł zaraz wvmien16
Wflldome 1est, t.e t11n, kto na złoto r.zy to w rublaoh,
dawał pfenil\die na bypołekę, marirncb, dolarach lub ~terlin·
wkłarłał je w rzecz i osiagllł gaeh. w kat1ym ra;;ie w mo·
prawo rze~Zflwe .1us fnre•, necit-, 1aka w obiegu b.vła w
ek»pitalizowanl\ pracą swo11\ dar1e1 chwili.
budował rzet"z, stawiał na pu
Obeeni~ za~ 'l7ii~lri ushwie
etym placu nieruohomcś6, u- wierzyciel odbinać musi w
nJeruchomfał w r7.eczy stll'o1ą moneoie, które1 wcale w eh wili
prao~ ozyli lrapitAł, staw11ł si42 umowy o potvcZł\f> nie było,
fftktyc~nvm wspólnikiem nie- i przytem w banknot1tch. któruot1omośJi.
re nie t.vlko t·~ nie mogą b.v6
Dzieki właśnie fl?'&"Y wier:r.y· natyehmiRst. wymienione na
ciele, deni!) w pogta~I ~kapiteli· ?.toto, ale ~amiana któr.vch w
zowane1 pracy powstała f dotf\d przy~1fo"ci oiihęd~ie się w
l"if) utrzymała nieruchomość; .stosu11 1
:u, jJtki dla nich uchwali
wła~cieiel nieruchomo~cł to, Se1m u~tawodawezy.
~o ma, zawdz1<:cza swe1 rracy
A \\' 1~0 obecnie dlut~ik nie
1 pr~c! "'·fen.yo eh1; gdyby ~·yl·:onmA. 1obo.w : ą?:ama, bo
włsśc1c1et wvpotvezonego mu daje zn::ik1 .1Jł~tn1czt-, któr;vc~
nier'Jchomo~ć, a tera?. zechciał ~tosunek n ~ 1est. usta)onv ant
to nezynf«',to z11 t, ~sam~ wkłaify oo v.łota, 'łnl do mnych obcok11p.tnhi nie. zutył na wkł~dy kra}owych wnlut.
vapłac!łby nie na prr.. stoom„m
Dok. !"~iJst)

Spalony teatr był naiwięk
te~o rodzaju "
Łodzi, Wybudowany przed 20
h1tv prze7. nieżyląeeg-o obt:.
wnt<>h tute1AZego Fry•iervka
8ellios. ohlfo:r.ony był na 3000
o~ób i posiadał nadt , kilka
sal balowych.
·
W oze~Rch rewolu~ylnyeh
1905/7 roku tu odbywi.ły si~
ze11r.1n1a 1 wiece ludowe i zapadały uch wały o zrzuce11iu
carskiego 1arznH\ :r. ti:>rlc ludi!
polskiego.
W tym teatrze odbywały się
wieltna festynv i maskarady
na cele dobroczynne i społecz ·
ne.
FZl\ tudowlą

Towarzystwa Akoy·ne nie·
oiasy rozpoozt)łJ
(tt1. wł.). Dzisht1 odbywnła przewartościowanie f r>rzera~ft} na nłieaob Po7.nanie. zbiór- ohow7wanie &wycb •ke1i łub
.ka ofiar f'\Ja
mieszlntń': ów ud?.iałów na nowe akcje w
Wilna. zb;órku tn, kMra 1e- mark„cb.
dnocze~nie l'!llr"!.ądzona MSt" ła
W ślad za temi Towarzyj w innych mlast&ch Po?innl\· stwttmi poszli i włafołcielt1 oif'•
F.ktf>go pod ba~łem • Wielko· rochomośoł, i, wno~7.ąo tf!dapolska dla \I\ iłna• dała wyntk nia do Towarzystwa kredyto•
•
•
nadspod:dewanie wielki.
wego mieiskiej?'o o wydanie noPotor onegda1szy iest do·
wych ~odatkow.vrh pot1c ek,
skonał.vm przykładem, do 1a·
PfzłJlł~lBUŚ{ BBIUll.
J>?07ęh prze.s~cowan·a awych
kiego stopnia lekce,fatą sobie
Warszawu, 21 patdziflrnina nteruchomosc1 'Przy pomocy
bezpieczeństwo ~ycia iudzlcie·
(tel. wł.) . . Belgii dochod?I\ łeJroi Towarzystwa
go pr.vwtltni przedsiQbiorcy.
witJdom~el, ft rząd i naród
Jetfnak, FrdY Towanvstwn
Teatr Sellina nie powinien
l'eJgiiskl zachowufą s·„ nie· akcy1n~ ?.& dawM przedwo~en·
być 1u~ odbudowany. C1ła. pn!i'.wykłe przychylnie w stoflun- ne udziały nzy akcie płacą w
sesja Jest okolona zr. hudowR·
J ~u do PoJgki. Niemu tygod- ł~61na~ób! ~ niek~óre · nawet tvsięcy 11 ~rek, cz.vlł dawn~ •wę
PWMIX#WMW&M niami, t·1muiącemi dostęp do
Din, aby nie urz~dzono iekied p1~6.d7'1es1~c1ol<rotme, to wła· 60,0fO runh, które 'J>Ot ve '·' ł 1
te<>tru. W1azd jest ty lico 1eden,
uroczy~iolłei Dl\ rzeez Pol~kf t'OlNelft meruohomo~ol _z11z1~y- na by~:otee_e ulokowRł, leez
m
' "1a~ł~ 1· n i~„ 0 ~ 1·c. wnz .d, nie w,vgodny. Podwór;r,e
Jub zbi61'ł!'i na pomi·e dlll p 0 • cza1 spłaca1&. s11·e dłU!{I hypfl· wydałby pięć mlłjou6w maoi.J itI
\JP!t ~
w 101 mie kury tar, y, tak ci as·
Jaków. Lirt kardynała· Mrr- teozne po 216 1en. za rubla rek.
DE', it strnt ogniowa nie minłil
riera. na"·oła1~ey do popiera przf'dwo1ennego.
Włnścicieł
ni"ruoh<>mośJf,
nawet miejsca dla rozstawie·
y1fa spraw polskich, spotkał .. W tym fak~le, t! P.~c1onn· ~Vl'?Rcinec ~eraz prr,t1dwo·enne
• Pożar
nia pomp 1 drubrn.
sif! z tyw;vm oddtwłękiem ze r1u~~e fnac~J 1'2~ emn e. sle no,oo i ru n, we~lu~ ustAwv
. Gdyby wypade.;: stał si~
~fro:iy społeeze~stwa be1gf1· obl1cza1'\• & 11ł śmelrJ~ n·eru• l·cząc yio 216 fem~ów za ru·
Teatru W"elk.l ego.
pr11y zanełnionyoh sahoh, O·
"-kiego.
obm.nośet ze. swymi WJf'r~yefe: bla_ przed~o1ennf'go, zatr~y·
(e) Teatr Wirilki w dalszym tiarą padłoby aetki ludr.1, gdyt
ld I 1110
l~m1 7inowu maez~ 1 • tk.wf 1akM muJe dla s•ebfe w sw~1. wła- ciągu tli się. St.rn~ przez cał.r opróżnieme pose~ji przez 1entedo~ładnoś6 w ocenie spra· sne1 kłe~?.eni eona1mnieJ trzy dzieft
~ ozorAl~zy 1 , racowała den ~ ąztd wy p:.zd. byłoby nie·
Rolslll lllłliA
Ryga 21 pddzie ni ka (PAT i wfedl!wo~el. Trzeba pr:r.)'.Znl'łć mil1ony rnar'"'k rud~vch. .
na<ł dognszan _
em zglisz~z.
motliwe.
F.nlandzki minister spraw ; a t~ nie wsz~se7 wlnściclf'le . . A kodelcs stanowi. ł.~ mł~t
Niebe&pieczeń two
zostało
l'ald , same . warunki SI\ w
granicznych Holski i poseł nt~ruchomośca spłacaj!\ wen- me mot~ ~bog3ea6 su~ en- ~tłumione dopier.J okofo god7i. Teatrze miejskim i:>rzy ulioy
r?lski w Hełaingforsie Soko I· ług powy~rj zozuaczon"1 nor- _dz„i:1 ~os';t 0 m.
s ei po pólnoov i strato po· D;.ieln~';. to samo '!'dzimy. w
1?Z<"rtwpie wielu z nich
W1e17.yc.d, fla1l\C crw6, 1r'l• cz~ly or.m.::?JN'lać pogor:r.el isko; V1utoqt 1 w nesurs1e Rzem1e·
11 ·r;ki w:y1eohali do Helsirillfor. my,
. .
8u. Pobytowi Rolskiego Rv- 11 łaci 15 ~k. J JO mk. za rubła pitał ~a hypotek12 w ruhl.R~h t.vmo~nse~ o go1łz . 4 w nocy śinioze1..
dr.e przypisuią dute znacieIJie. hyJ)oł.eC f' Df$!'0·. ~le to zn11wu r.fot!o,1, dawRł go vt prz„ko- zapaJ1ła. su). obilk teatru sto·
Wydział budowlany wm1en
jeszcze bardz1e1 potwferd?.a r111n1u, t.e odbferv.e w• w t.vch · jir·a otic.rm1 mle~zkałna g~sio zwróc ć na to uwag~ i zabez·
ten. fn!~t, '-e uśtnwe z . dn• . 29 ~e sztulrac!l z]:1tvch, równ.rch . zamfosz"ała przez Iolrnto'rów· piflczyć tyci~ Judz!de w po·
kwrni.ni.a 1920 r. o pr7.eracbo 1 ruheł = 2.\16 tr.
2,16 mk. tyd1~w. ws1mteł( tego strat dobnyeh mie7soacb ro?.rywek
Ryga, 21 putdziernik& <PA"r) wywanm sum hy;1otee 1.nyeh niem. = 0,51
dn ar. = .0,10 wezwano z powrotem dla po . na wypadek katastrof.
Tute1eze pismo socia!·d_emo- 1111 marki, zawi~ra pewn~ ~fo funt. st~rlin!!: orównowdnilru nowm:go rl\tunku, który trwuł
·
krstyczne o~łAsza wywiad z igodność z :tyorem, s w1do· z w~lutą marko\\'ą polslrn. nie do wczornlstego rann.- ·
przedstawicielem s~wietów w or;nJe. i ze zwykłą spraw~dłi· mógł m~~Je6, bo le} .nie byto.
W rezultacie spalił się do
R;voie Ffirsterbergi~nl·Hane;·- woscu\ ko~ełrnowe,.
. Więc am wzr stu am spl\dku 1tłii 011ły · teatr i uszkodzoi.a
kim, który przy tel soosob ·
Zwolenmcy u~tawy pow1a~ wa.luty mukcwe) pnlsk!e1 nłe Eostała ei~śeiowo wspomniana
~i!
. IPl
...
nośoi ~ard~o niet~ktown;e wy: da'ą . tak: kto~. przechowywał mhtł i mie6 nłe m·~ gt ~n w!· otioyna. '
~ U;j•
~„ził el(', Z8l7nt'"'Jf\C rz"dOWl f'WÓ1 ma1atełr " rzeczaeh, ten doku.
Szkody, przez pobr Zrzl\,·.
Łotewskłenrn. bra~gośeinnośei r,y~ft:il, kto .zaś w pleniądz.aoh
Zasłanhrnfe sf~ artyk'Ułem dzone, .iuł diiś w ]Jrz.vblite- .
'
Oflł?i mie11zan1e Sit') ~() 9praw ten ~traefł, ustawa nie temu 1895 Kod. CY'!· nie . prz~stof. uiu obliczają nil CIO miliouów
~ewnęlrznycłi Rosjt !li ·włee- ~ie Jt.st winna, a tembudziej
N!Ptó ·nom1ernośo m1~· 1.zy marek. gdy~ w gmaebu zgo•
•
lfie1. Prasa łot~wsh,
na1· ~.tut~1ey.
.
wnrto§cfą monety, dawa.neJ Ja · rzały wszystk.le rekwizyty,
owy~
wy~sz. m @t.o n1u obnrzona na Zdan1e to byłob;r słusznP,gdy- ko po1..vezka, a warfośett\ mo · meble. moc garderoby i par" l';io
• b;v mo~ło odnosić sł~ do wi~· neh~ obecnie ofiarowywanej tysię~y krzeseł.
rzycieli sum hyl>otecznych prv.ez (lłu~nilcl'! na sr!flt~, 1ri=it
•
*
!Jl':tedwo,emi"t~; odnośnie wie ~ '11.·•nn.
·•
·
•
Poznań, '2t~~o pddziel'nika da"'neml
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tycio nie Jest s2c;;,tre, rQzpaM leoznego swo1ego tkodowiska,_ AJ? 'ó~. kfedy 9na nawet
si~ musi ''· gruzy, gn'otące. chcł' unądzió sobie ?.ycie wy· przy całym swym 6gQjtmie i
ni•nniłos1eruje · piersi
tych godnie i wbrew
wyraźnej brutułnosci l~c~uć nle umie
wszystkich, eo 11ie umieli ty~ skłonności ser\•n dla T.;ówber· być sobą. Jest pr:i::ede~szyst.
prurda, en nie mogll zdobyć ga ?Jaślubia Tesmana, uwnt!ł~ kiem niewolnicą lrnnweuansów
efo na to, aby .być sofo.~·.
JJ\C go za ezłowie.kn. , „z prr..v• swojel sftrf i nie ma odwagi
W trzech pokr,wnyoh ut wo· sziośoią•.
Qdpowierfaln lności za swo_je
rach :Rosmershf1lm•, ,Pani 'f1ymczasem trzeba trafu, te ez~ny. T" tet, kiedy dowia
.
morza • ,Hedda G"bler4') •ła· włdni 6 na drodze do dobJ· du1e si~ od radcy Braka, ta
p~emawlA, . eo pomimo smie- wła. Ibsen te swoje •noogl I oła tef przyszłości sta~e tf'n~e cała . sprawa pnohnie sk~nd~i·n11jąeyeh się w1 maga6, 1akle l<ob1e~1e ~sp6łozesnej.
tam Loewberg, człowłPk 0 Iem, 7edyne. wy1ścle zna7du1e
w. pewJiyin okresie
czasu eta-. T~1erdz1, t.e, .Je!eJi kobieta słfthej woli. lecz 0 ca k niebo w str7:Rfo pt~!oletowym, któr;v
wunny utworom so~nioznym, m11. uoda~nlo Vłpływ11t nn ty• przerashj&CY sw.vrn tĄI t"m wym1or,;" ,..,ohie w ~l'mf\ s!mm.
jest z1weze .nowem i 00 w cie, mue1 ona ule~at tym sa· i intell~~neJI\ 'Pel:'maM„ r
•
•
wyJrnnal'łiu· nawet 111„ na1pi rr my~ prnwom, oo I m1~toeyznl'I: właiłnle w 821 asie. gd.v Tesman
•
~ezor1„d11f&1Hy~h, byle inte- m.ust 8till'l\ó si~ prze~tw~zyst· zRblega 0 wyeoki 6 ~tanowislrn
Naieźy ~j~ ur.n anie d,v r
hgentnyth lńł artJstyoznych, inem b~ć sob~, nlU8t tyć tern, oaukow„. które ma mu. M i Zelwerowiezowj, te wzrwwił
~trafi.. 1'~tar~a6 .fskęś na1· co w.1e1 naturze je!'!t M~łep· oczywiśi.~ ' e 1egn tonie H"•.dr,i„, ~('7.?raJ Ibsena n~ !is~zeJ sceAJrryt~1e1s~
słrt:rnę
dUFIY sze, l to nallepsze ze ~1ebie !lpewnić wyi;fodne ł.,veit',fJOew- nie 1:nnmy nnrfaieJP, ie oo.
ezłowie~a.
.
oddavra~ swe~u. otoeien111.
borg pod wpływem rrPi Eif. Heddiu~, ~ahl~r n rz·.vmy nie•
A dz1eje
. k dJ&iego, te
~eteh "'ymk1em sto~llt1ku sted, do . ktńre1 tYm szlls m si_, bnwem l mne dran 1 ~ty Ibsem1,
ze eeeny Ibsena mówią, do nas m1~dzy łllę2czy~nt\ i kobieta ?.blit.ył i ttt.órA dJn nit.tro rzuca n nadewssyf:'lflrn wsrl\niały
ludzie ,tywt 1 eał~ skali\ IWO·. ma być .szez~dclt", to n1e wolnÓ sw„go m~?a, piia7.e rb: - ~ło nnu· „ł(osmersboln1".
ieh nn1rótnorodnif'lfsr,yeh pra- .1est kob1eoie zat~aoać swego kOWfl tej miary, t -; p rqa.wiirn1~ W 1· zorn1~ze przed, tawienlt-,
gnień, uniesjeń, uc~ue i M- łstotnego „ja•, niewolno :e1 si~ go vt świeefe 11nnkowym tr1ebri to podkrP.śJi6, eeebowat
Jów. te kat.11 nam oni bez• hrutalnfe nJweez:ve swo~e1 nł~chybnłe u"aremn i ć motf'I ~łl)boki Tłiety7.im, z 1akirn s?.ŁU·
wjednie myś]ee j eierpieł ra.- prawdy .kobieeel, która w po- nbfo12,i 'l'Mm8DI\ i ~11 1 weo!1iy6 lfi IbsATII\ r.;rać Sił) powinno.
iem z sob~, te pnJru:oj nam i„ ciu mętc~Y'ł";f z kobietą Hpirncle Hedd;v.
Z równo „hr&nm1 wysta\"8,
ftf.cbłd. wjeoeie krwawiących budzi e3łl\ ekalę łyofe du~hn· \Ylr,c, gd] n.ldin·?.~1 sii: spo- 1nk i oały ne5ti'ó1, jald pAnoran lndzkfo.h.
wego i wzbogaca 1e~o tre~t ~obnośt to manuskrt<pt f.,oe~·- wnł na se,..Ji:r, :liwiadC3fl ,... y.
A 'PO przf!z całą.: tę bo~atą oz~sto bardzo j&·inostronn~ i horga d{'IStlłJe ~ię w ·~r.ce Hed· mownie o ~t&raniech dyrP-1\c)i
gale~~ typó ludzk~ob, !Zeź- stereotypową.
dy, nle wn.hA sil) ona :.-;n\. utrr:rm_1'nin nas~ ~-o _t.P. ntru na
bion.Ych .~łf2boko, mby niepo- .Hedda Gabler• jest włl'lśnie sze~vć go, tembardzle1, :te w po7.10m1ł'I prawdz1 iVJe artyssf:rzet~me', g lfłdnak tak 'kOn• jednym Z tych typów kobiety ten sposób zabfh1 Onll to \t!'lpó}- tyc-:nym.
seJiwe~tnie•. imu.1~ mo u Ibse- współczesn&1! która takim wy- 1le, duch. owe dziecko Tei i Grtt r.111.•) !tół była pofrawna.
na przewod.nta. nłł łdeałó~_. . o ~ogom tyma zadośćuczynić Loewbf:r;.;;t\.
P. Nowakows!{i '" rttl Lo~wktóre ten. (lr.11J?ałur~-my~iic:el nie potratJ, bo, .goniąc za wy· I nic to, t.& ~ię Jamie ty;}ił} borg„ wykazał 7.rmmmieni& i
w9lezy , 1 ł;tor11 głównie w godnem tycjem zewn~trznem, Tei, te Loewhorg, ldóremu odcwcie ibf.:,m )\\IS.Kiego na5W:Veh wsp ółczesnych drama- poświ~ca dobrowolnie wszyet- Hedda sama wciska w rę1<t} stro;u, przy~m rosi A.da on
111 '·h społeci1nyeh J1r2eprow1t· kie swoje. wartości wewnc;trz· pistoletsamohójc?.y,ginie. Oti ll, dziwni~ mił.v, m ~kici, a Jed~
?za. b.ezw~~ł~:łne~ . ~rawdy w n~. nawet własną swoją mi· H~dda Hnbler, pólść cl!re dn- rn1"7P~'l;" T'l'7-~im11 ii1--l! tim"re
3 ~ 1 ~ J na_Jobszer~:e1. zakreśl~· fosó".
lcJ w łJcie. cł10ćby .po hu· ~tło,, 1~ 101·.v 1111, Dil.rth tt teu ll<l·
lltl 1ni.\vw1dualnvt:;c1 ;e,;110stl.i.!.
Córka generała Gablera, w1· pach . • .
t-' t ·(il p<1 '1:.1sl. \ S1,!wila t:;-l ':.1,
Wszystko. co nie est oparte chow·ana w dusznej atmoste· Tak, g~Jb7 io ołlotltt U• ie \Y Jrnucowe1 swoje} :meme
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i ?.ntuszował wiele momentó~

bardzo mocnych.
.
. Heddn Gabler byfa tvpem
naogół dobrze ujęt.ym.
Zdalt.
si~. te ~ powodu przezi~bieniJ;
gtos nie zawsze dopisywał ·r·
~łennfokiej.

Poza tem wydlł1e mi si~, żt
w całe1 grze, ~reg?:tą ~t" ·
rRnnie obm!ślane1, n~eoo 1 1t
11ut~ pozy ~ zbyt wiele de·
momcznośc1.
.
Rota Tesm~n1\ w wykouamu
p \\ ybraństnego ~ys~ła . hart1zo blado: J ed.vme w r·erw~ZY1!1 akcie ~yło dużo • ~zcr.erości, nntomrnst caht datszr.
~ru, łl. główna ~cena. Heddy w
4: ~kc1e, .lrµlmrnAO.yjn!ł._ oał"' 1
roll, p_r;;eszł& zupełnie he/,
wraMme.
Dyrektor Zelwerow ~z by ł
oatur.alnle sobe,, niep •trz9bniP
ty11rn wpadał 1dlkakrot111e w
ton farsy, co bardzo psuło
nast~ój.
Mrtą bardr.o, choć słabo :r.a·
r;r~o~a~ą ~yła 'fea P· 'J'r~m
bmsk1?l· Ciotka Tesma!' n~tała
w sobie duto p1·ostoty 1 m1e-st.·
było

,,z~ń.::ln e 1 g~towo~'. ;1 do µo·
św1~ce~ rod~mn.vch. .
.
Puhli c znosć wc, ora.1s?A1t._ me
~aWSl.H. okaz_.vwała nnlezyte
1

~ror.imrnH! ! d ~la rnten"~ ttut~:
r~, wyraza1ą<! ~~ł\ ~ee.oło~<.

nle)ed ookrotnte. ~ mot.)e~it ... ~
nai~~rlle ;. właśoiwyob, z.i t<i

W:.Ykazałą w d„st:\ .
iec:;~ 06 ! mierze leke„wuźen' " ·
~. rn ł'JO:VCh prz~z ~a~~zo nł~~
P~~.YJ eui~e 1 hahśh\11 <, n~nn_.

i;r.. 0 Jej

tE,stowan .e f"!Wo !e~o fió!mem
~ i ę na _pri.:d::rhnn•nitt.
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.na1(epsz11 lokatą waszych "oszcz.edności Jest dlugotermi•

nowa Potyczka Odrodzar1ia Polski. Zabezpiecza ·.ona was od
spaiJ)ku waluty. PrzJrnotai pokaźny
rek 'od kaldei zakupionej setlli.

d~Dchód

·

pod

postacią

5 '"•·

lor z.y stajcie z te uo,

.
•
ze zapi sy. pr zedł uż ono j eszcze do koń ca p8ździórniia/.
o gospoq no tro11oie.
W dniu 23 i 24 b. m. pod niosłMć
w.vtkniiitel:!''l
~eh.1, kasa T-wa wpłaci do !tasy
(...-) Spokój, byt nasz l beH- pr~tddoratem_ J)8.' 1 gen~r~ł? - Jftórrm..tt ~11i~ięc"l o!łr~w!Rda kooper"tv.wy przv Resurste po
pieetel'istwo 'I" wdzi~czamy wej OlszewskH~l o(lbędz1e się s_h1t1lf.· 1_.ilr~1 anty~ol<i~P.wrnłde1, 100 mk. od każdego członka
trwawyn1 i bohaterskim wv- kwesta na gospody na froncie ~um1111nłe
zamsllh sl~ na iak .Jego udział osohisfy.

sek Zarządu, ogólne zebrani6'
upowatniło ·zarząd do kttpna
odpowiednie1 posesji w śr6d
lllieśeiu, w kióre-1 takte "JH)•

nik Po ski" z wszelki,..mi airtywnmi i pasywami.
.
Na wniosek k~. Gogolewskiego. zebrani uchwallli goremhilni? ~np:s.ać si„ n!1 ::z_łon·
ków Ltg1·Antibolsz1·w1ek1e1.
k~a. wniobsek. "P· A. _Piotro.ws iego ze. ram ocer 1 1a1ąc owoe.
Jlf! prac(} p. Wł. Wagne1'1l dlti.
r(l ' woju r11 wa je 1 inoiZ:łośnie wy
brali go na do~jwfltn · ego kura
tora T-wfl„
Na wniosek !. osh ~ :;- yhfłły
Uf"h~alono otworz3 6 -przy Res~rs1e sełrcłę ekon?m1czno·p?l1tvczną które) aeiem b~d~te
~ta~ na straty spraw rzemte·

tiary od instytuc}i SRmorządow_vch oraz prvwatnych i osófo
Zarząd m. Łodzi mk. ł50 000
Zarząd młasta Kalisza mk.
25.000,
Zarząd miasta. Włocławka,_
rok. 2000.
Od sejmików Buezińalciego>
Ciechanowskiego,
Ga~wolifi„
slriego, Or<ł1eeklegoi Nieszaw~
skiego„ Opatowskiego, Opoo~yńskiego,
l'ińczowskjeooo.

si~lro~· Młnierz8 naszego, oboWlątkJe.tn przeto katdego r:
na 5 1est spi6 szy6 t~rnu Włniel'Ztnvi z pomocą _. ternua~
dzieJ, te teren1• która zajęła
ar:oi_j~ nasza, krwawe tocz~e
W:ib.1. sa tak przez •roga zni~
s:r.czotie, te tołn1erz często tam
!':M1n11.6 mum ~łodu i ehłodn.
Nłejedookr0tnie
t5Wraoano
111ię do .flłlS z prośbą o pom 1e
, r1y 'Zakładaniu gospó"J tut
1r.oneie, gdzie strudiony i głofiny ~ofnien maletó mógłby

dla l?"ułkó• łódzkich.
~
.
Of1_,,ry _n" ten cP.l P!ZY1mu1e
~ówmet. .Koło Po!ek , Piotr„
1~1ws!rn. IH. 0orfziennle od g.
ł do 1 J>O ~ł.
z Ligi AnUbols.nwicrtieJ.

"''Z!~n!rów te}~o ~,igi. . · .
I 11 ~leż zehrnn:~ od.był~ S'P:
w iinm ty-m w olUrMh WD1e·
wód;r.twa Ł6dilri~o.;o, c-dzte
równie~ w,..zyeic.v O'.l"CDi prR·:
Aeowtnb•cyls·per!:J1 sltłąp1_1h do l,ig1
n Y o "" ... c c e •

. W dniu 19 b. m. o E,rodz. 6
;i Reaursy Rzemiaalaicae)w
n<' -poł. do Z"'bt"l:nvr.b łfoznł~
w gm6ubu izby· Skarbowej o) W dniu 17 b. ru. odbyli)
prae(;wników ~karbowych prze si~ nadzwyczajoo ogólne ze·
mn~iał irs. Gogolewski, zazna- bnln;„ ozłon.rńw Resurg.r Rzectttiąt.

z" wobec poko1u z Uo- m 1e1:llnicze1 w Jokalu

własnym

fłjł\ oały .naród powinien st.a- l>"ZY nHc.v KilJń~kle~o pod
c:or;. 1 ~ł\ ::;trawę, ofepł3 kąt. 011:y . ru1ć 1!0 nfo'1modnl'l'anei walki M 111.
~'t&z bieliznę i serdeczną atom- a wszelkiemi 1 rzejawami bol·
Przewodniczą"Y w hótldch
der„ domow~.
~v.ewi,.;mu, Jak to: drołyzną, ~ł JW'aeh powitaf zebransch
i.-ł dy t oez~ si~
· ro · spe"'u
'I. 1at-irt. ~ozrzotuosc1ą.
· · me· a 1ccen
· t u,a,o
1
- s I~ d wuc,,i.
T ,o.rllf~. a.ie
z Iania
i, owania pokofowe, n itołnieri Jad<1m 1 fapowoiehvem i t. d. pokrewnych jm~tvtueH Tow!\nal!l:r. na froncie zfm_, całł\ bez te wszysr;.f ćflit ~hwały i h~?J- r:;;yetwa Rzemieślniczego z Re·
~zynnie staó bf}dzłe-agił.ae1n l)ieoze1'st\Wa O!e"y~ny wz1ąć sursr1•
linmuuistyczna 1ak hydra -porl~ }lOwinn! ua $iębie ei~żki. trucl Nowo zatwierdzoną 11stawe)
niesie głowę. aby idel'l bt>l· odbudowy, i.teb:v obali6 z.n1rną w całośei prz~ieto 1 ot\ f\nia
i'>Zewi~ka, która na polu mHt· w osł)m Rwiecie rn.at,symę ·~7.\sie1szego
T-wo Resui:sa
tamem irlęsk<; poniosła, nlimo .Pol .ka nierzą.dt~m stoi•.
Rzemieślnicza
zmienia sw3
wszystko zwyeiQłiyła; tera&
Pok'olenłe obecne hyło św1ad• nazwę, na T-wo Rzemieśluie?Je
tembardziej ubrolieom,naszym kiem d~· uch cudów. Pierwszy p. n. „Resursa" w Łod?.i.
:P?trzeba nietylłrn ZA.Spokoje· to odzyslrnnfo :n?epodlegfośc!,
U~hwnlono
p_odwytszrt
ina niezbędnych pO.tf°!.ełi, ale a drugi „Cud nad Wisłą•. Na skłac!kt ezłonkirnskio 7. ::; na
sefl)a J>Olskieg<' i duszy Po· trzeci ~ud e~..eki1t nie możemy 10 m Ir. tnfo,si<;cf.nie wpisowe
·la.ks, którn ich przed niebez- z załtt<memi ·r ęklł.tni; cu<i ten z 10 na 25 mir.
rii&c:r.r1erni "'plywn.m, obrcmY, odbudow:v Pa:ii:it'\'\'a na trwa• Podwytszono równie~ zapoJrMra. sirrli'iydłem <rnif"knóezem łvch i df'mokratyc:,;nyob 'fJOd- mogi na wypadek śmi ' t1'i
atoezy ich głowy strud1.0rie.
~Pawach
stwor~yć
możemy człorika ao !! ty~. mk, ri 1on·
W dobrzri ~organizowanej ty.ko wsp\\lt1ą J:lracą wszyst· kom zalegah1oym w opłaeie
gespodzie Młnierz to wszystko kieh warstw . spoJecxPństwa. składek' pozostawiono 2 tygo•
7.nf!lf>tć powinien.
polskiego.
d.ołe ezą.su, do uregvłowania,
S.lrładałmy przeto
obficie
Po skodezone1 prelekc.ji ks. po t_vm terminie stanowczo
składki na ten eel, niMh „dzie- Gogorewski zaznaczył, te aby zostaną
wykreśieni z listy
ei f„od% ,• c!UjĄ, te miasto ich osiągni~ć cel ten potrzeba członków T·wa.
rodzinni: Pc1mł~tR o !'łWoich r;~aoy eko?~ynowanel. Z~braZa ezł~nków, ~tórzy wpłaci·
otirońca ~h.
m, ro~nn:neJąe z1·11~zenie 1 do· U skła.dk1 do dnia 11 b. m.

Swięto knpiDctwa p. :- •>

skf evn wtodzi.
kupiectwo łódzkie,

Jutl.'o
·

i

r;rzy

;f~~~ l'lt>

1

energtMme

1•

...

,

Je no-

,., tr~cz~15to„e il\ u1&1Ąeą ;gna
dJen.e rnetylkfl dla stnw,e rr.v·
szorryoh, loev. dla całego ku·
»1edwa. ·polskiP gn. 1v Łodzi!!'.\

<liil~za _przys~ł<1~·ć je~t pn
~w1ę<·Pm1~ włiumvL'h siedzib

ins~ytuo}J mfesze~ąoycl1 ~ię w
domu Fr~.f ul. P1ot~kowqkłtt1

nr. H3.

Stowareys~eo i a lrt)lsloch
i
~
Kupców r _: rzemysłowc;6w Chrześc1Jan w lodzi
2 > ~ankq Polsldch Kupców
1)

J

!rzemyslowc6w Chrze-

łcuan

lławs.kiego.

~
Węw

ul. Sienkiewicza .J!'kiego. stworzyć oi:ir~bną sek do

dnfa

rizisietszego;

choć

nlenia siQ sekeJl.

j

przerodzi::~

c1~ właścfoielł ~11kładów ban· sek('iB ~ieoiła. naZWf).
,
nia w odr~bne stowarzysz~r
wyJ.·obów weł· dl~yeh i przemy:!2łowyeh.
Na 1ego tet wniosek w r.· nie inic1atorzy zd11wali sob18
nianyoh, ba:wełnb.nych i J
1916 nazwe sekeji zmieniono dokładnie spraw~..
,
trykohty ~nt'lłłd akcyjui w · dniu 7 fłtycznifl na- na "Sek.-,~_, ·Kupców i Prze· P. Nowosielski w refera.eie
ne1 •Tkanina•.
stępnego ro~u odb;y;~a si" mysłow06w przy Stow.· PraG. o ceła~h i !tadanieoh. kupfe·
.
•
og_ólne ~~bra~1e orga,n~ZrlCYln~ w pr?iemyśle i hnndłu w etwa i organizacjl kupieckich
z ry.cj1 przr.łlywan111 nrze~ t~; sek"'J'· ~ ,est on l Pfcząt _ Łod~i·.
wygłoszonym na pierwsz~m

~1l~g~1~i:kJchni,:ptsJ·~waf~:=:: przełomowel

eą ·
.. ·
.. w-·
.. 't ze w uirigub'f:/, r1 ii!ego bD8. ·
~·:r,a '-lu zro l; lllOJJ.D&
al'' ł.e w·
Jt.. fl t lJ
.
'~o" ~e. • ~ i!I • .V [0 . ~ i~k1~ ;łl or;;am?.aej1
rin~111!
się
d · t
·
·
· · d

Płońskiego,

growakiego, Wierzbińskiego
rok. 96,ooo,
Od eentraJnego ~wiązku K6·
łek rolmezyeh w Wlrszawie
ślmczych.
- mk. 2,50f;,
Do Zat"zs,du wy\;Jra.ni: Wł. ·Na ozłonków dotywołniab
Wngnn - prezes, St. Mał~w- zat1is11.li si~:
·
Rl<i i W. Kraszkiewicz-wioeFabr:vka Motor• mk. s ooo
pr1:w.eai, A. Piotrow ~ 1 d-sekrep Aleksa~der Rył mk. 1· 21~
hr1, W. Jag-uś-zast'lpca i:;ep. Aleksander Heflieb' 7
kł'""fai-?.::i. W. Raabe - ska!."b- mk. 1 250 r;;zem mir. 181 ooo.
nik. J Sku rinski j IL K;1snruś
' '
'
~ospodarz, M. Gi:,.•belny-bi·
bljotekarz, St. Bartt:-zak kie·
rownik wydzialu handlowego
Z. Kr:rnhulec .lego zastępoa, J.
i ' ągow~ki kierownik'
kiua, K.
Dawidczytiski pnewodniozr,e:v
w selrn)aoh r~emieślniezych
Resursy,
.
Poniewat obecne ubikacrje
Resursy okazuią się niewystarozalącęmi dla ·p~miestc~e
nia wszystkich sekcp, n~ wn1n-

nr. 113
Fabryki

~ołslne .kttt>iectwo ; 1w ~odz~. chw L _f.e1 w
mro;fowców Chrze~cijan, ob - wł1-1!!nem tyci '.1. "~r!'» 11•zaey;
(~hodz "- urvcz~fl~toi::r, wsk zui," · nem. w!el~e poz te~~ne bę?z e
.

Na ten cel wyasygnowano n1ieszczą si~ wszystkie cech?
sumę vrzesr.ło 60 tys. mkil
Rzemieślnicze.
·
•
V0hwe.lono
1••dnogłośnfo tifa popierenle nauki poi.sklej.
przyłączyć do Resursv istnieKasa im. Mianowaldego i;·
1ącą lrnoperatywę „Rzemieśl· frzymałaobeonienastępuif\eeo•

k!em nowel_ ery w tyc u lrn . Na zainteresowanie sie spra· organizacy1nem żebraniu_ Stonieotwa. Jei:;t ono. r,~poezątko wami sekcji- w niemnłym sto- w~rzyszenia, na wst~ple za·

wa.niem tego ~ye1a •.or~aniza~yłnegl', w re:i;rrltame 7aw~k~
r?.u,;tt olnem 11 .1' h :stoti ~ ;ego da1ąee~o niezwykle wyn' 1
rozwo l u od oliwili. gdy stwo- pn;y niew~elldm nawet wy- . k
w .., ,· "łku •
ny łt> OM Zll~lt\Zfl_
!"e 11 ' t:ll
odrł:bneJ otgamv..iH··J' 1.aw~doPier ··· ~?.lym pl'ezesem zo"'e'
stał
p • Edward Jezierski.
" ,.
~o r. 11H8 knpi~ctwo pol·
.Niewiadomo 1a.kien~.i drogae ln ~ 7.~dl1 e ł ~rg 3 mzao1f wh1· m~ potoez.yły bv ~1ę prace
snel me posiadało,. x t.vlko teJ nowe 1 plaoó'!kI, gdybv
niektórzy .nale~eli jn.ko czfon· miała ona warunki »:1rmalne
łrowie do Stc\\ 1'r.zyszenhi W%H· do rozwoju.
iemnei Pomocy Pracu :ąeyoh
W katd;rm raz!~ iu~ w DM·
·w Pry, ... mvś1e i Ha ,1diu.
. stę'{>n:ym roim sts.Je na dro•
Pnnle';,at tnlci układ sto- d~e ·w _vtrąoBiąM zr~sztą ws~ysunków nie mógł być trwały stlde ~z1e?zin.v ~ycaa :;; ró~:rn wzglęrf u D~ to, 2e w sto· nowag1 . w1eltrn. wojo a europeJ·
warz·vszon1u stvk~H ~fł' ""' s'ra.
..r
· ednym
t ...renie " tmh'tie ' bądź
We wrześniu ro k u • 191~
eo badt przeczi;yoh so~·e o- przew~dńfo1,ąoy p! Jez1ers1n
bozów - praeodawpów 1 pra- ustepme.
eown1M1!ł, w dniu Io Jistoplł.•
Po mm obeit0uje .ten man·
da r. 1012 ucnwaleno, nn dat p Jan Nowos1ełski, na
wniosek u. EdwardB Je~ler· ~m stFtnowłt41ni. -oozoskjaey

pniu w pls nęło

i wytworzyło raz stwierdził, .•te staje się
pomfę1fav c~łonlrami większą ono l>r9Jedstawicrnl.atwem ]Hill·

łnczność 11rzad~anie odczytów
n~ teml\t" ()'.osp. odarcze i spo•
·
... "'
łeoine
•
.
Usilna nraoa. 1'arządu, ~
przf'Wodnfoząoym na czele,
dopro.wadzs s_~koję do tego

dlu i przemysłu polskiego vo .
Łoózi przwjmo7e . na. siebie
"'
J
•
odpowiedzialno•6 f obOWI(\Zki
ł
spoW~odzz~e.
„. d s ob ą "'w-uu.•
-··..a
1 iano pr,,,e

nośei ale postauowłono ie
rzez ci !2: 6.
stop~rn rozwom, że sta!e s . ~ P Bra~
uwa wsz tkle
moriliwem w11rowadzen1a \11' k r„ o~~f
gQ
ys
~ycie zupełnego u~am1>dziPl• 0 1 "~nt v ~ia
sobf
te
n 1enia.
.ku
f!ct~:m
ol!'it~e
~M
::szel1
Na poozat~u roku 1?t7, ki Pzadaniap 8 olszczenia han·
µt~tut s.amo~z1elnej or~ rn1M· dl~ znajdująlego ~sio prawie
e1t Jmp1eokieJ p~z ó~cze~ne w łac.zole w r ka.eh tydow„
w_ła.d7.e okupa.cy11!le niem!eo- sl~eii Jak w 0 ~ Polsoe tsk

il

U

kie zosta.ł zalegalizowany 1 w .
• )·.a ...1
. t mu
'
t egot; ro l •U se .k CJll
. 1 w 1t( ·.uu.
.kw1e

prze~adza się_ w „Stowarzy:
szem1; Polslnc.b.
Kupoów_ i
Przemy~łowoów Cbr?łeSciJan

w Łodzt•.
.
Z don!osłośc1 usamodzlel-
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rsar-

lęt!• le

rawcew.
po n_alnltszych cenMh
:Pracownicy krawieccy 1r 11<Jlu pol"mflf J. ~łowfto}oe~
wystawili znowu ta.dania „?;łota ezaszka•.
pot'hvytkl 'płacy o 7t5 procent
W 11ied?.if"lł", o ttoi-12'. 1~ w
od norm aotychezasowycb.
poł. l\t Poranek dr11motyczn.v
Ma strowt~ igadza;, si~ na .Mcd~1·ni~mtt w łe'lłrz~". Pre
pódwytkf} do 50 procent.
legflnt dyr J . Kot~rhiflski. Re(o)

Odozllwać s1~ daie wielki
brak OZfladnih6 \\L i dl11 te~o
;est bardzo -po~ądane, aby do
r1.emio h1 krll ieckiego wet~„
pewal1 rntodzf lutl~ie ntt -prn·
ktykę. Chleb ieet pewny, gdyt

w<ibec wydarci n si~ po1c~as
wb1ny ~ ubrania przez lat kil·
kana~oił bqdtiemy :r.muszeni
iaopdr_vwAć się w nową oli.ziet..
·
i. iJCZJ

- .t.6dlł.

\O) MagJstrat miftsta Łę"ZY-

;.;;.....;;..;;~~;.;;.;;.;.;.;.;;;...;,.;.;;..;...

h7.y tl~lrl\

1a1rn Pf erot~rn. fł ó
M 4! Tyg;odni!ta jPSt ,. O~>l• ~ ci9 CTI')) PO ~ łołogratj ~ Górno
po rn7 4-tv 1b- to i1u<:1trowan \t 'łddohrn i 7. nd Ślfl?.łll11~w. 11 r 1"'łon~el1 ~< ~ł senowRka „H„dda (jalil~1".
zJ8lr!n tto Gro r'ln, łotnrraf1a- MWl'l111 r ~ll!·•JH\łrzone włA~r10
We wtorek prem1era figlar· 11ii z rokowań z Litwa w Jll ę ~, .ctnl rod~i Il.tr i, Ló lZild
ne; krotorh m @iel~lti"l B- llłtutc.h, repsodutto}ami llt'llC Okr 11: WJ 'Knmltet Pl"bi01::- _yłO·
godz. 8

wit-C71

1.\1\ferwy „(lr is".

~ t~k adyRtyoznel Br.

Kon· .,,,

Wyborni\ tll komedja pełna NiVńskie~o i Plllał.iMó i t. d..
o;vto~ill Huetrut~oa pp. Kr;iy· !-!ło'ńra, r ofł'od ,y 1 prii<>dnlf"go
Kr.
wick:'I, WernisównA, Nowit- immoru otr~vtna enłkowiei~
„iiiiiiiiiiil
kO\'l'RFi i Węgterko.
. nowa wy8til.'1.·ę A. Prom1~zk ' .
O godz. 3 po poł. µ , oenad l
Opracownoi · td.~!!'ersltifl Al.
~ ~P.
f)opular. „Papierowy kooha· Z~lwf'rowier,!\.
"'~ · ·
nel " w ltl obsadzfe ~ p. Za--Ceeh M.. jsłrÓW ~""\'l't:kł~h
„a\! h111am1a · wy li ~ł„n1:('6W n
~rnbrnniu Jtwa1:t ,Jn m ndbY6
si~ ma1n_cym dnia ~ :. b. m. o
••
g„d.;. 8 r o 'J'lOł: w lokalu et• C'how.: m rn1 ul. f'iotrUtwsk•e) 95.
Tegoi '1ni.a ra.no o god~. 9
alt
m 30 odlu~d~I i4 nlbo ,eń
&
~two w kC'•citle Dob· ~go Pt'

---lllliilliliiil._„...

1

a

S

w~yvtn wszyetkich Górn(') ·

~lt\'1~1łó

iła ttilt\i t hn1ia towti·
f nto1trnf1i
ttttP.'t)f.fm Komifeeie, ·Pl'ri, •

1!': 7.łożenia sw~ch
w

7 .( ł, l pi~ .

o.

błirt1o~lqzncv któr:r,v fvfogrit·
f11 t1 ~ 1Hn1ll\rJ~ łl 1 l<t'ó ~ym 'w11„
rullłłi ti'tah1rjt1lnt\ na tal:! w.r-

natek nlią pozwalają, winni
11głoalć Ili d1J Komitetu l"tL'l'Y
J'f>lfr;f)e koszty fqtngr,fl'i 1•

••-----•-•ma
GI

B L D
Wars1'ia a, d. et paśrlzii:ir. 19M.
l vbł• (!ut.a Goo Z:: Qt-: Oa 29ł

<?Y zwróail si~ do Zarzadu m·
.R.ti blfl dum~k:te a 1010 · !75.~IO ·
:,odr,i z propo~yc1ą wykona.
•
eter ''-·
nia pot11lar6~ i planów m.
.fu~ trzykrotnie t·~reny M <'Z.JĆ i arfszto 1 ~a6 na.Li: wcę," o tiemie 1 f!Onlłt.ualne rtP~J · ]lolarv ~t. z1.
1~1fl
Jfratiki tr. e.
t{)czycy w celn przystąpienia rót.M przestęnsbtp. 41"1. Anlo - następni~ w drodlle do Komi · bycifl upraaria
a .'P
Jł'ranlll
belg.
dó ogólnego planu iabudowy. ni KutJiclri, óraz 23 I. Jan ..ar iatu y,wolni6 go Irla plenil.\1. tl~d1 Franki ~ zwnjc.
4rl (3.7;, ·
Wfotinrnłd sta" nlf pr,;ed SI\• r}, f>.

•v•ad.zenle ketła paro.-iego. i!em okręgowym,

re, Wc~Oł'A 7.

warzyetwłl

oslnni~tii o

T<:k liii~ lf;.lló, len~ W <"h1'ill

": fabrJ:C8 T~· OSP.UBłwo i ud~iiił "'' t1 , r (L~•~. k ! eUJ Kutliot<i Of• UŚ?.t·~d re-

A lrny1nego .K. Sza1·
łtJera TlrZy Wodnym Rynk~
zas~edł wyp.adek w kotłowni,
.J:t?ry przy mnycb. ólrnJfo;moec111cb ~ó~ł był spowodowaó
Petkę ofiar. . •

W tLiesiącu lipcu 1919 r"kn 1'5htuuc)eo, zo~tał a:r;.!!!HO\l'3nJ',
:i:głosił BifJ do komiA11r1a re pr7.ez oczelrn!flC1'- polióJę.
~erv.:v Swięcicldrgo Kuflic.ki 7i
Zn:-lP:r.i0no ,\m•:v nim 9000
propozyoją w7ięcia ud 1.ialu w in '(, 4CO rt1. I 200 1rli r \ł :J, \'•
oszush,f e, ohiecUH\C W7.l'mir.n tr~yn . 111 1 ych 01J Ili- j ·:o1~, w

~,,.ięoickemu bnro~m pow ; ·~ne t v;vnieslDliej 7.ti~ r:nez nierrn
~Na. szczęśo~e wypad~k ża· ~yslci.
w:dizce pr.ciki bial<·g Pfl!'i ~·
ILedł w CZ8s1e po!udnł11, kie·
Oszustwo to miAło po errAć 1u ~ r.;il<le'Onfn'i ni1 ~ lrr7Ain
d;' róbotnfoy byh czę~cfowo na tern, te KntlH~i hęd:d •„ p ir;c ;oruhl ó Wlt • tnl i 10 rubl óW·
n1eobecn1.
.
spr7ledawać lHH'!l'1Ui
r;apitru. kAmi.
W ednym z kót!ów TJ~l'O· imitui~ce fofs;.yn· !-:rnk1 .oty, Nt!. :::11:17.it'! K. t!óu; ,1tP J ł tłię
w_ych został wysadzony. itb1or· a w ~hwiJi otr:r,.vmnnia od nn- dn ~ó 118 wriit', ~at-nn~7.~ląr, ł. ~
ń1k -pnry•• która wysadz1~a. ob· l~.r~cy piPnięrl~Y •. wkrócz:y- fl" '* 1]_7:1.~ł;;ł w f,(\1' 1)1,1m,i :- n: u '1: ł.' ••

1

Ktotkie i.pr•n\'cJdailit.

P11nt? t l iHL

~ l(I
forlri nf t.m. 1000
7 '1
Koron.
austrja
k~
Naroao"''e1 f;Jutł'1y Kobiet wy- 1i y foslti,
11.~Fi
11'ćhały M fr ri nt r. d •r:im l rlht
lJbnk H11.nrJJow. w
~81 linonu nch l łn'o7.~gn z Ł1~'\ars~ wie nd 1 do
dzi. W~lrnł r k fM·'O"' · e1 ofen·
R em1e i
?"JW'!f i <'kg r.r-n
mu~:rn ri;f•
tln b ~ml~ J I
wlr.'i napr:.'.ód oraM t1ł 1· m ·tno·
hit kupla t~kt
śei doti,rrln
1fo mitnsca pe· ŁOdtlc!
10!5„)(Jf.ló·toi.n
Fto'u, -po OSrrliU flnhtc!J podró• .Rani{ n k ~'t. WtH"S!.
Meo
~v \\ '/r\:r,!Pti 1•ir.t• . miftsłe :v.hu
Horltow
·!{i
e:i.
0-193~·191-"
p.o}{l tont-m o lcl\rn H im. 1'i 1l
LHr.óf) . · .
72ul'.> 'ril5ó"'l '.°' .. FJ
No worrrrdk>. darv ZO!!t ~ ł.r ~· r"· fill !J 1\i
'85() 74.?5·'14 '
, -~; 11ft e 1, it;' ,, 11 ftl'l 'l)~1n rm . i, t
nch!l iefl "' n 1'" ·· ~. Mnno
11 ri.r , H· ji G1 r!'l 10~ ; • ór,r l>· tl- ~fl\. rnr.oo
Z:\ r; ,o m k. l>fłl'ló e1} • 5
H\I ::i~ ro thni11. tal< o v..rclt 1Ha
trszint!llde 'l'n •.

1),Ji!l 26 wr;,f't4nia ~!i.ło :. ~in i ~

n

I.

co umo'}ltwt KuH tc\nemu he Hl w c;·m w)•kr,yc!· litih ;. w
"biedi wi'~'i z prr,ywi z!onemi ć{tw ta l ·l'l\ w,· ·h 1 '.rn ~d~y, b:f mi~ s .ii. T>Omi
m11\1Juj6,·
fabr. etłkl'tt 81'1~·82 6 sn\l.
prr.ez niego p11ezl<ami.
i1tr1..v mr {) w , nnu:rM~ 1\0.
.Jeb ~i ~ w i y hil Górekie i 1llWier •ie
11 ·r.('J
ł(omisarz polic·i por.orni~
Dru i i pri1~ąrłriy nil'! przy Łorb a n.
ż n ;ll'd 6
1()OflO· IOMO 10or
a-s;rodtił s•ę nil propozyc1~ Ku z r111 ł !ll !C, Zl'\ ałllH\ ~·· w_ir ~ " 11 1
:-'~cz r gM„we . nrinyozdan ie
1rl f'I
1800-ISU
~th .ri:nfszczon.v. ~ przędzal· tlickie o i w:tJ i.. J ·~nw nł prM · K ufi· Jd ~o.
~ tO Zrhrn• n t Oł
t7.Y fone hę,•
t ~li lam kl r~zla u1aoych si~ dównilrn, za\v a1d nminiae 'er:łno·
Pod ;..ti-01 · urn l{l r
hh' i11 .::;.; ~„..., d ~ ; · p?T.~ , tl !n \ ~1 nesro , \li 8[ • B 11~ · z~„hodn1 picrWll!Ze j
· 1lrmtłe1 ~mbli
170 1
cegieł. 1owyb1Jały styl> .
czP nie o riow yHr. ~m uN~.~11 , kl popie ·ń oskar*r-ni w ~a lej po dniu 2o l nż 11,i ernitca
w
:;
flm
islt
Hi5
•
~nrndull\hY. 81~ w. tyrh
§Jedmr.y.
roz 1 ~~tośoi.
Hrft.
ln
J1
błlfows~;r
?.!50
2!2;.
dz1ałar.h w n1ew1_f'lk1e1 11 ozb1~
Przodownl!: był lriJkakrotnie
Przcw„dnicz1v~1 wicepreze ~

:r_nurowame kot B, szoi. tolft
sc 1 an~ i ~ach. kotłowni:
. .
W ~ą iedn~i tkslm częsć
d~chu Jest zru1nowana, pow.vbnan okna, towar na mosl'l.r·

J1e1a,

„w,

0

ó?-

:robotmcy Z t> Sfa}ł ~Okłl]Pczem W llijeszkanin

\ łoder:~ ldf'j:?O. Jąd I

s~k!em, odłamkafil:I cegieł '
9 sierpnia llHSł r . 1\uflicki
n1el.tórzy P,Oparzent para..
"rari z 11abyw~q Abramem
.Dwo}e .c1ęie1 . rannyi·h od- Helnrotem udnł si~ do t'Pst11u
w1o?iło Pogotowte Ratunkowe · racji pr;1,:f zbierru ul. Ołui;riei

.
. j Podleśne,, a za nimi uii li
klfo posz an~owam, l'.ló się priodownik i WłorJar.::ki.
op11trunku na mJe1scu w am:
Na dany przev. Kufdtk1ego
b:uletorjum fabrycznem 11dah znak, pr7.orfownil mi11ł , ~ k t ,
st(} do domu.
Waknte.k rozłaczenia głó
doLszpitaJ ·

wneł

tury,

prowadzące1 parę

do e1hiie1 parowe1, tshr:r1ca
J!rzez dni parę będ ;de nie-

czyn nr.

z r ·chu

wyftal~tt

czerro,
:1

·

f . f( e.ndeńs:d O~d o.< ł
wyr a!·, . 01 r.t1 ;~e ~ \ tlfłl ck il {I
11 1\ 3 hita w,ę7,i „ nifi, ~. ,.;Aliczc1
niem H m 1 esięcf nre~ '..:tu pr„
wen«.v.; nea;o, Wtodnr:-:k:t1go ~'. lls
11a 5 inieslęcy wi~z 1 cnia, 7.:1witH1fl ' ąe mu w1 kinwnie kary
na lat a.
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Bac.gnf!8ćl Górnoś'ąiatył

d ii er nika

KÓmih~tu 'l.~r·dnbo?:enia GÓ ··nP• O
uo ,: !ą•i<& ?J R~ecr.póspo1ii~
!'ol~t.'I (ł{r11lrows«it" Prze1rni"· . t' u .

ron11ra1r,:3
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Zea r' muzyka i sztuka
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