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Za tekstem Ja wicn'.! petit.owy jetł,,~ 
łlzpnttowy (na 11tronię pi~ azp31t) ltri. lGO 

prawym z t i U. 
Wojska francuskie 

8Yllt8młltJtln'~t ",.,,.łtJąc naprzód 
treny j f:n;UnioJtt. Bolszewlk!..w WI'tOJ'1 81'fpszy 'Wylą!łowl\nfC'l wo1sk koali- o'lwlnfnnemn o ,clrRrl~.r n. 

U. ' "ł cyinveh. kt6re zrobią porzą(lek 'I. Grlll'zko, ",plilA oskal'1;enia, 'W ł. 

n~ prawym brzegu Renu. Usłę~owal1ie nlemcow 
Z Ukrainy. 

! "radośoil. u. hllkllł.y3tyczn"mi ant>ltsyinpmi ad .. A siprpn!a 1914 roku w LjplJ.l~y 
" hcjami r,eutrowo·ljbel'alno-JuJl- J)olnpi pod RI'Jbatynflłm. gdy 1'r7l1. 

MOSI(wa, 28 grudnia. 
(P. !.. T.) 

• kierskiemi lol
• b~'ł tam oddział óS r. p. .tal 

przerl młynem i j!lkilo'mu!ł nipwy. 
śletlzonPlllO "Itry temu szptf'g'owi 
dawa.ł sygna)y ~\\'iptllle o pnyby" 
,ciu wojsIta aU8łryjaoJciego i jł'fG 
Sile. 

Parył, 28 grudo I a. 
'(P_ A.. T.) 

WoJ.", f,."ealkle prlf!malze
towal, I mozyką prJle:s KobJ",nej~, 
~d8j,O Ił. '1& prawy b"f!g' Bt'no. 
TrzJ dute ,tatki prz~ bIły do Ko· 
blp llojt, ceJem przpwfezłenia woj!k. 
L,do"aole odbyło IIQ w porzą,l 
~u. ·ł."adDo.ó odawał, te ją to 
lic al. obchodzf. Po południu 
odb" _iQ przl'gllłQ woJ,k Irart.eu· 
Hłab prlel gen. Diekmana. ko
_'od,nta armji amer:rka6łkłfll. 

I JkoDJwanie warunków 
• rOl8Jmo. 

Berlin. !8 grudnia. 
(P. 4. T.) 

WanIluItr pokojowy łnternn\T8~ 
lia ana.ii Makenllpna pozostaje ". 
lJ!0c1. Zarzut franCQIRi~aro pne
'f!'odnfc.ącttg'o, jakoby niemieckfp 
.ładle woJlkow., pomIgały boI 
_.zewflrom w baltyQldch prowin 
.~.acb ,Jostał ,stanowczo odparty. 
, .... ota Jnirllalka locha eo do 
. rP.korn~g~ ollruci8ńltw, popflłnitl .. 
fJ~go na J~ńo&Cb franroskieh jest 
,lItandWC/o przpalldzona. Ni ... mit'cK ł 

Beri"., ~8 . grudni .. 
(p. A. T.) 

.ltA~j(lwi(>s~.nłk· donosi: 
Wsz~~zip gdzi" wcbodzlł woj 

"1,, lowipeltlA 'Witane 11\ trtum 
ZPfwlIDfe Ito8onk6w polsko fal nie PtlPI )udllngt!. W WiiPjep 

-
lIoyd George a. sprawa 

kobieca. 
nłemieekich nie "pJyn~lo Da f\tl mialz!iaM1 WYRZ1i na Ipotkanie 
lotni" wo.1skowe. O'ltransporto, ieb z ł.lll~hpm i Rolq. Na 7:~br!lniu NarorlowPl J.it't'j 

lunie nłpmieeldcb wojsk odbywa W MIńsku robl tutłno~6 rn Stow81·ZYS1. p !\ l'0wliI7. p chn po·('J dl) 
I d' d l dk ml')~A Ii)a OI!U8!li8 swyeh "~1,1I~ sowaJlia dla lrohipt Ll()yd Gporzf' 

I Q W8Z~ 118 n. a .. poną u, wojskom BoWicrkim. W MlńSliU,' wygłOSIł ",jpllifl. mowe 'prO'n-amn
Nłl okralule. prnslła właliza y; li~mitet .13untJu· u/net władZĄ 80 WI\. W mowiA tpj powoływał sil' 
ręce rerubłrhJtskffłgo dyrektorat. WletÓW. na f,A t'zromn p llsln~i. które kn 
Wojskowe ~rodki rerubHkańakie f l. Na t"kr~"nt::l!Jd l'Orft8~a. ój-I"iety odrlały Alldli POrlC1.al w?i
ieb aił} prlewytl1aly zoaelllle ,I. hom SO\~l e~ Im i '!kraidsl,im \\ "\'. W zal;1 4dacb pl'zyg-otowll n-
ł .. b t. dl t lł.j walCIe z blal, gwardJą· cyeh r1'orlut.ty 8potn\C~e dla al'-

J e m na, a 8!!'O WIZ*" " o· rnfi 813 tyslę'cy koull:'t zastaplło 
pór I jlłgo atrony był wykluczn- B" I b j r(lbotllll;6w powolanych poli 8ztan 
D1· Na łąrl8nle lIiemiec\:teb władz ef,lD 8 ę IW • larv. Po rllz pif'r\\'szy w hiAtorji 
wo,fakowycb soatał "rpwolony Londyn, 28, grudQia. powołsna zostala ('ala armia, ho 
III'Jj&2;d hetmana za granje~. Po pr7:~9zło 220 .tl'ei~,~y kobiet rio 
porozu/J'lf'nju 8t~. pomit:dlf wła- (1'. A. T.) slu~hy pomo~nłr.zp,~ w .połu \~Ją· 
d I Kil ł ł ci We~Jog donll"sienia • RprlinR nĄląc w to plf'lę~IlIarki. Zrlanlf\ t 

um w 1 owe. Z w Ił 1I8ml o- , . . O' Pło Lloy dl. Gc>on!'p'a, jl':Jt. rze~Z:l hill 

kraldalriemł. republll\ańskieml, zo- hawlą B~E! tam, jlk nł",dr· LJyd
p 

olZO W!l4:1:\. ahy Iwbirty Ilrz\j<}h 
bO"fąz.ty alQ te ostatnie nanal f1~enA.nle lJsLa}o. td~z", lZ!lm?sn ulzlał w pows!'eo 1I1P.rn e'łll~o\\a: 
pomagat przy odtran8portowaniu !lIQ lp.]p, a bohah'rowłPt ludU JP~. ł nlu w Clh~'ili ooprnf'l. I,',tóra jl'st 
WOJII(' olemicokteb d~!l po berllnje w karetach dwor rO~II'~!~alqcą dl~ ltwf\stll oz\' h~ 

• .kich. f!z,emy InIPh WOjnę w przyszłoś!'!. 

Dokumenty zbrDdnl 
nfemleckleJ. 

Pary!, 28 grodnia. 
(P. A. T.). 

Pr~ra \lflrltonflła D rwrpfrrrrb 
lakatystyuuylłl w 6«aCsJm. 

3 moie nawet' podcza!J ObI'CIlI'j 

~fH1Prlłf'ji. 

F
rae~st'Wjelf'l o'wiatłezył. te mUlił 

no" p 'Ą ... ła6 swojemu rządowi Z Genewy donoU4 tutllf. tf' 
,tazDany1t te t.kłe i ~Ipmcy Kort Elsn~r postanoWIł o~łas~lIł 

ti
óSI.datą 'pory matrrjał obcląb. tłalflj oHe.le1ne dokQmpnty bawar
ąey Fr,,~!,ję. co do z8ehowaliia slfiA. oduotlZllce slo do pr!)ezy" 
j~ ~O~(>O jf'ńc6w nif'mif'ckich. wojny ttGueta GeM"'s".· I 21 

, aterJał tPD b~dzie pnf'dstawio. b. m wyrata nlldzlpj~, tfł \Vkr6t~ 
ny. D' konfpręncji pOk.o.łowt'J. Da- w1jdnł alQ tatry!!,& wlpraw! .. 
,1~J postawIli f"ancnz' ',,(janie co rzek'omfłg'o umaeli,. frallcus!; i"i!t'I 
~~ w~dani. earowców ł wlZl'lkic!1 na Noryl~ber~~" r('\ku 1014 
IPAter'.łó.' wGjpfl.nych I Abacjl i Kacaka dZJI'nnłkarsh o nuceniu 
J,otarlDgji j kraju fladreńlkim, bomb r>rzP~ lotnika traneułkipgo 
lUąd franc,ski post.QlIwił. by ma- IIi, mogła .1J~6 pUllczona w świat "'.J8'1 k wvf1allo Fręneji \V obpc- bfł. porozumlPnla .j~ rządu prus" 
"o'el gen. M-Upra, peJnornot:lnl!<' ktp~o I bawarskim. Wny!!tko to 
m81'~z,łlr. Focha j IłHmiłttckiej był() 8ttuc~lIle wywołane dla pr~e 
,kOnllIJi. akl.daJącej .j~ B 8olłon l<ona'lIa Judno~(li QiemtfłckiPj. tp 
1'w. I,&dalwa centralne prowadzą hlko 

Pokói. powinipn b\'ć tp\!O 1'0 

li7.aiu. <łby uczyntł wnjnę w pn\
!ólzłośd trudną • .lp~plI Tlili nif'lno~
I1wą. P"WllIiPII być pokojem S [1I'a
wiedlmym, i nip tno"emy pozwo
lić sohie na tlldn~ nową Alzac}e 

DonnsilIgm, J'lr7,~d ""MIlII __ L'ttar.\'"gj~ z nS87,pj str()ny, 
,hliamf o ." Hntltrach 'W GrlańRku rł!a tPj prostf'i przy 'Ó'ly-ny, te goy· 
\\> Smip[71on ,eh przPf'hvko fil mom bY§IIIY pOl'. tórz)li bJąd. I;,tilry po 
flru n roz~romjeniu loltslu "Ga- pplnily Njpmcy. to spot!cl1lby nas 
~E'h Grlllt\slfie;". 108 Nil'lTlfPe u lat 50. Jpteli na 

Komunikat 
ukraloskl o LwowIe. 

, Lwów, ~ grudnia. 

i 'I. D:lCłe~lIiki Jwowlkle podajlj 
irt~dow)' komunikat ruski o ,rio. 
blCJO Lwo' ... prz.,. polaków. Ko
~b.tllJt.~ łfJ,it brzmi: Daia 21 Ii,to. 
'ł'ida płIJ,lech., paocf'rny pochł'u 
:1, 30QPIl:!U~~t:OjoD'yeh mazur6w. 800 
.~IlDyud J a armatami (z ~Z() 4 
fllętklemi). Wojska te ral6m 7: 
lwow.khn' poJIlkamf udpr$yJy n~ 
okuldców Ukralńoy atak tell 
Odpłf!' I utrzymali tlę na swoich 
pozycJach. W nocy oddziały ukra 
bishle o~rzym8łJ rozł<az wycotaois 

I 
alę za mIasto. 

, W~j.ko I poclątko nie chciało 
lstłll.llt, poddało siQ jedllak roz
k't'uwl i W pOlląLlka w.,)'cohało sit 

woJu, obronną orno w celu dl'l! 
Lnolen'a cesar.owł Ipo8ob no~ei 
do wydania wojny I własoej WOJI 

Dei Jloronmlenia aię ~ radą 
• willZkową. N orymbf'rA'f2 "ybraIIn 
,lIat .. go. b~ miasto, to let1 ni(' 
,hlleko grenlcy 1rancuskłej •• Ga 
letl Genewlk,- Iwraca IJwage 
11& tę hItrygę, cbuaktetJzuiącl! 
tnetodlł prll.k" PUl wJ wołulU 
WOJIIJ. 

Komunlstyozna, organiza
oJa rolnictwa. 

"r~8 tplIlat ~etl płaze "Gollie~ 7,ipmi ma UjHlIloWaĆ pol1Ól t.o mll-
WjpJl'opII1""o-t : simy skończyć raz na znwsze z 

"Trzy f\bot! T'ol~~'tyły 8f~ ". systelllPrn wieJl(j(~h armil rpkl'uto
Grlańs',u cf'lpm oprawi,lInia hpe, wlłnyeh drogą pobol'u \V Bflropie. 
antypolskłf\j, mianowłel~ jllllkr1.: Ja wierzę w Li!!'ę Nl'\rod'lw, filI' 

IJrti!!cy wrRI I ur~ę,inil(8ml lIallll' sądzę. aby ona byla w Rtllllie za 
ty.tył'~nylłljt II IHl"ona I .. hberalow1(> pobipdz wojnom w l nyszłości,!\l ... 
I c~nłrow(ly •. a, jaUp. uczyni fe olla bard'w trudną. W 

Tym nstatlllm I:fłrmanh!!ltorem R ' trłlWi~ równouprawllif'nia kobipt 
Itrs~ta(jkim ('Iti .arnp~o !l\lolt,pnia 1 Lloyd Grorge wypnWIf:,dział sif' 
tlrla "GIMta Oliańt!lka 1011\ w olIU.' za zuprlllE'm zrówllanipm kobiet 
Iłtaralf .Ię ją ubl6 ZIl wszPIl;q eł: W dziedzinie wyksztalcPDia (ll'OZ 

~ę, n.,.,'h Jun p(jls~i oblp~all 8ml co 40 płacy ZIIruultowej. %rlanit'm 
l k('lrzy!ciaml do n't'mle"klc~l "fe j!"go D1ama tadu\ch przPF.lzltód !JO 
"ajnów • 'W ~tórycb ~e~m8D1Zato- te/l1u. aby kobit>t'y mogly Wl'stt.
r~1 eptttrowl li lf8fQł.tł'I Da CZ~,!' po\\'ad pnell kratl!llmi .qdo\\emi 
IIl('mezylł ~o, perłburzall przeclw- w cbarallL1Jue obrońców • 
ko własnym rodakom, tworlyli 
płatnvt'Jh rene~.t6w, kt6rzy li!lli 
rOlkl.,ł młfldz1 .pGk<ljoq lodno'ejl\ 
polską-• 

Te elpmenty hakatYltyezne -
iotła,jA .Gollłee Wjplkopolakl. _.
orlb,ły n ... dłwno wa.,61l1e zpbr.· 
n'ia, uebwl'liłr flrotfł.ty "rl .. ~iw:Co 
Ilrzyłąc'Ipnlu G111ł1\,lcA do Pol.kl, 

II Wieszatislst\VDU 

au~tryjackie. 

a dla u'ip.mo!,strowania. tA takIm 
je,t nattróJ miasta podbunajlł do 
gwałtów "lIur(,"1 ł ciemoJ tJum 

I Moskwa,,8 grąd.,... gdałi'kieh b a ł k eS w·. 
(P ł T) W konkluzji piu. rleeZoll)' 

Komls;a, barlai~ca w Wierłniu 
wyrrki austrY,fa~l(ich sąrlów pol/)
wreh, przedłotJIs austro-nlemlec
tiemu Ul z~ len"1 dla 8~,raw wojsl\O
wycb. na3tQPuj'lce nowe sprawo 

• A. • d.;ennłlł: 
KOllflreS w,~ecbr08'1Jstj adml- .Atoll I"tłzfmy. 'ł taka ltallto,. 

ni&tracJi wjl"J.ldej pnl'j"ł rnolu tleJa polityczna ISkra", na. p-o. 
oJ" eo do epol!obo organłueJt rnięl!lllOłe zmysl6w. Zrewoltowo. 
rolnictwa na podbtawJe komuni· nje (;dań~ka mo~e mipd I!!mtel{ 
stl41~uej. t)Iko przejściowy ; ~afe\l'nc I?l'zy-

adanie: , 
Duła 14 sIerpnia 1914 rol," 

PfMd slłdt'm doraźnym e. k. I' 
dy\\'hji piechoty w Br1etllnacb. 
odbyla siQ rozpra~Ya prZCCiwltC., 
p~lIIncniliOwi młynlł!·Jkj.·.nu, Jąno 
Wl GreoMe. rodc..ll l& WOloHe .. a. 

O~kt\r~()ny up!"w"iał. te jPllt 
nipwinny, oświarłozaiąe. ~e poka.
zywał znajomym sztue,;kę, pOl t:> 
i:lćą na tPITI, :l;e br~ł do ust • 
tą, poczf'rn ją wydmuchiwał 
ItlOlll\Cą zap!łkę, Jlrzpz co twe 
Iv si~ [Jłomyki rozmaitej 4L 
ści. 

o porozumiewaniu 7,/l po 
tych "łomykównie było mr 
'Zwla~zc:ta. ze Grpczko, jako LI ,. 

faIH:ta, nie miał pojęcia o a.lf 
cle :\Iorapgo, lub hełio't"ratic~[ 
ilposohach poro~um/e'w8ńia 
~'obeo tego sąd doraioy uebl 
sprawę tę skit>rowae ua d~, ~ 

zw .)kłpgo postępowllnia katD'1V:o. 
Gdy kierownik rozprawy, k 

tan-HU Iytor Stf'bn 'j'YMwsl(i, k.,.. 
Iłlporlalltowi g('nprałowi Aloj,ema 
Polwl'nE'Hlu zło~ył sprawozdanie s 
rozpra\\ 'j, POKoruy potar~ał pro
l'ol!uł rozprawy i rozkauł Ty'o ..... 
'łliipmu utwanyó nowy ąąd do
tażny i obwiniont>go !ltanowcz. 
te~o sa nlf'go ci IIia skażać i ,tra
CIĆ. Gdy I{apitan audytor Ty., 
ski oŚwladl'zył. te to jPst ,pr. ... 
<"zne z ust&\\ą i ~ jego upr.,. .. 
si~t/)Ilyrn Ob:1wiqzki8m sJu!bowfm. 
Pokorny oświadt;zył, te lJatyeh
!1lac;t wdroty plZt'cłwko oięmll 
,ostępowaltJe doraźne. to 'zna~! 
zagrOZIł mu śmlefCU\. Jal{O~ .rOI~ 
Jll'awa orlb)ła si" i Greczko .... 
lila! SI(Wl8J1Y na 10 lat CI~tKj .. ,() 
więzlPllia, a śmit-l'oi unlkD<\ł jedy.
lIie dlatf'~o, te nie mo~na bjłt' 
~twH"rtJzlć jE'go wieltu. • 

Wobeo h'cb {al,tów komhf 
bari/ljąca w y rOl,j b) łycll s~dów dl)<
I'l:IŹ!l)dl luWjl aUdtro.wę~ler$klfłj. 
IJbWlllla g(>llel'ała Pokoru(>go t 
lIauutyol6 wJad~y unędowej, e· 
welltualllle o usllowaue nakło
łljpllle do mord Ot a urząd dl. 
spraw wojsllOwych w \\ jedniu u· 
I'ządzll nat)'CUlI1l8stowe postlll"0' 
'\IH)le ktlC1H~ pneclwkll .PoKor· 
uemu. 

Prasa fiaCCQska o ~lqlkIL 
WartytIule p. t. "Zagadnion 

pokoju14 Pt"tit Parislen p'orUI 
teZ 8tJraw~ Sląslia. .Po stwierd" .. 
lIiu jego geografIcznego połotenia 
i w)ciągufęclu stąd WlJiOSI,ów, po 
pod a Ul u etat) st} ki zal ud rnenia. i 
IVl'I<Clzaniu .wlsold(>j l{ultul'Y prz.e
lIIploweJ Slqsl,a - stwieI'dz~ au· 
tor art~kułu, te W/UIIO Się Sląsk 
a'lstl'jacl,' l lIiemiE'cl,j) oddt.Ć po
lakolII I czechom. Dull\czona maplta 
wy:,a<'lłJe, gliz:e bQJue WJększość 
jakle~o 1J8.l'odu. 

( 
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renia w Lunels~iem. 
Z Lublina na~eho~zą wstrznsahee wle~ei: w pow. tomaszowskim 

~rastJjq bandy rusinów; ~ PO\'. 
krasllostawskim - strpiki rolne; 
ii pow, 'PlIlIlwskim Iloszło 00 Qt-
1/lłrtf>j zbro.1npl 'walld z ł.an/'IIlr
Błerją. Stosuuki są wprost prze
tUajqce. 

\fłUty ruslnó,,,, w tomaszow
skłem. 

Po~racajqey 71 Rosil rusini H ' ' ;I"'j. rozwi~l,ant'.f sztoczniA pr71y nipwiadom~m Cf"Ju-popłoeh pow· 
SZl"rzą ideA botszewicl{j~. llama- po,l1 ocy niemców - zaczęły się stał rnięnzy wojsłulmi niemieckle
miając sll1~bę dworslcq do r~nięcia taine neraliy w I\ljnWiA 1. b. wy- mi. Zapatłła uchwała bezwłoc71ne· 
właścicieli i zabierania ich mająt- bitl1ymi c7.łonltaml CentratRP.i na !tO opuszczenia Ukrainy. Z pown
ków. . ciy, Winniezpnftiem, Szwedem j rio przerwy w komunikacji kote-

W. ostatnich dniach dptt"~aei Audrpjf'wskim. iowP .l 'Wojska tli4'mieekie pieszo. 
sllltby f!)lwarcznej pow. I{rasIlY- W tym c'7.fI~fA 7l0~I.al wypnsz· walcząo 1. blln,łlłmi Petlury. 1.llczę· 
sta\V81nt'~0, nie dOS1Pillszy 110 C1.Qoy 1. wię1.fpniA b, minisł. p.r wn1' IV oilwrót n", Ż~·.tomieu. R6wno, 
porozlImienia ?e zwh)'1.kiem ZiA- Ily przy centralnej radzie Pe· l..uelt f Kowp1. 
wian, postanowili w całym powi(·· tlurA.. W s~prp!!Mh wojsk nfpmif!lekfeh 
eie ~fosnwn~ b4'zwzgledny tprror. Wtnikipm trch r.ararl b"ło n· OAstQpiło r01,pr1.ę~f"lJf" i kaMa "O· 

Jak ilalf'łco flosnnp10 slp, tPrro- twor1.enip dtrplttorf~tl1. 7.lo:'.on pgn q'7.c'7.pgMna c1,eltd wOjqkll ZI\~z~llł 
rTZowani~ 7.fpmiRn. wsknzuje fakt. '7. Winnic1.enld. Rzwpcia i Aolłrp·· na swoją rt}ltę, nie "wAhiqc nn 
i~ rAiła trminv n\'lll"7.'wil'p na 1'0· ipwsldego, kt6ry f!i~ osiedlił w r01.norznd1.l'nia rali ~ołnft>rskich I 
nllnie w1a~r.il'ipla mRlnt 1m R\'hrZIll. RialPjcprkwi. Orj!'Anl'1.aejp siły 81.hbn. eofll~ Aię, porzl14.'aino po 
WlCP, l'. .Tl11lnol\ Florknwsltiego, 1.1)rnjnE"1 w'1.iąl na sll'bie PE"tlnra. iłroil'7.e USZkOn'7.0n9 8!lmochoilv. 

Z tiówiatu tomaszowslifpgo 10 nrp1.pQa Tow. TIolniezP,?o. o po- który rO'7.pslał '1.IIr~7; flO ' ('lIłym wozy, knnl,.. llaląc skta"y t.ywn~
ebod7l:\ nu nutępujące zgrozą "'wianezl'nfp 11ilptn nI\ broń, wy- krain swoich pmisar,ins1.Y, obip('t1- ~cioWA f hronf, 8f\rzPrlaiqc za bl),,~ 
prż~jrnojllce ",ip~ei: . rłaneJrn 1\1'1.1'7, ~ "'łnrł1.A a"stria~- hlcyeb "'umian '1.Il ~hroinę Wt~tll ' cpn ~"wno~~ ł rTnsztonptc wnipo· 

lHindy rnsitisllo-ultraińslrie wt"- ki!", 0~m6wiłn, moty\\'nin" to tpm. nlpnlA zipmlA, nalpł,ącll iln ob\'wa· nr. D/lI1.orl!'lłnl1.~l'!f!l ta nmoWwi· 
• p'3ł i ellłopllrni z Poturzyną t,~ wobpo niepnr(\'1,omień. TlJlnt11n· tpli zipmsldl'h, f'lrnwrócfSnip mocy la Mntlom ukrAińskim rozbralanip 
t1s~howa i Dolbobyczowa zarilo!:,'- !'veh mil'dzy 8111~hn " Wl11ścicip. Iłllwnym nniwpr!lllłom wydanym mniejszyc!l ez~jel armjl nięmlec
~o~hlr pisarza gminne!!o z POtll- "'mi wieb:r.v:-ll rnaillf.ków, p01.\'\'o- ,,1''1.p1. cpntrnlnll R8tf~, ora1l mot.- leieJ. 
n~ IY nipjal~iego Brzeskip,!!,o.. lpnia nn: broń ziemianom nie bl}- no~~ rozprawienia sie 7.A"wolpn . Wnfsh nieml .. e1r'~ eh,'!'"" 0-
, l{~ .. Michała Pi6ro - 1. OS'1.·C'1.0WIl tlą ""rlawane. njkllmi llrtmllna, włll~ei~iplami bpl'nlp, "'Ilł!;~:ą~. po 8Z0916 i rltlc".i 
~g . ~. D.nlhobJchów! "lIrp~zto~'~Ii,~ Drogim e'hara1ttprystyczn~m nrohopf f ,,'ipks1,pl Ti'laqno~ci, ofi- ~ KijOWI do Kn,v1a. Randy pp-

~
li: l"' ~l1. ał w orgalllzowanm mlhcll faktpm jP.!łt tl'n, .,,'" w linln cjalistarni, cfi('prAmi. ksie~ml. · ·tlnro,,"skiA ~b1i'All\ się ~o /!rAnir 

~ pipi (' ezelistwa, uprowii rl '&i1i do!} Itrnilnf:l do wlł1~r.iclpl1\ mlltqt.1iO A~ltqcia trafiła na bardzo 1'0- PntsJri, orł!!rllt.ając aiq. te ujmą 
. bH nąd miasteczkiem Warą~ (w ~owinYf fi. Hpmpla. pr1.~!'17.la dl"· datnv trrnnt. I{owel j Chełm. 

13ltl lcjl) j tam powiesili. 1pl!IIeia slll1.bv fohvflrcznoi z o§- P!prw,,1,Y "nwsflll "czarnnmnr __ __ 
;I" p ,.tesztowall" i uprowalhili z wiadczpnipm, it dop6lci (l. TIp mpel S'ki kosz" (pnlkl stojqcy w'Rialpf' 
~Ok~la 14 k!!ię2y 1. parati pow; niA 9l!!odzi sie nit pMttfłwione c-prkwi. ZA8rE'8T.toW:&wszy f "'y' 
·tolnllszolYS liie,l!o i Galieji. przpz nią warnnłd, tlnłnd nie flO- morlłow:tw!ł7JV swoich nficprf\w I 

Za\ltli rztlrtcę w Kadłuhiskach. t.wo1ą mu wyipeha~ z domn. Do t'1.eM ailminislraeii d6br bialoeer· 
kłll)uią inwentarze VI dworach p.~II~n rr,;yipcia. tych tlldaJ\ ma kipwskich orn JCilłC3 (HIób z mipj · 

9 rq\}cZll)'ch - w rar.ie łloimniPj' trwać strp;k. klneze orf wszy!'1t· seowpf hltpli!!,pncii, pief1u fnny

ChrześcijańskI lwlązek 
sjonisłyczny. 

lip(;0 "J oporo lunzi i puszezają z kir.h IltollóI ndt>brllno. ll. TI.. 8 ('d- mi notar.łns~a bialoeprkiewsłtlfl;!!o, W ... "hoi1:M:& w 'Krlllrowłe pft7;~-
~y\\rem cale folwol'ld. dano mil'isl"owpmu e-omipl1n p mn. nulk ton ",rA1. Z w"lll?' Jlrzyhywa· tĄI I'innist.ów W PolsoA "Nowy 

b hlopt miejscowi (rusini) soli W nstl\tnim c7.l\sie ",łlł~ei .. ipl tą~"mi IIzh rnfonpmł bAn".,.mi ebłńfl- Ozff'nni"- floniosla D!ArłaWnO, 
dnrszuN si ~ z bandami hajflama- meiątlfn ł.nsipnnpg;o. p. ~"rmon sldpmi ZIIiQl sfn"il) FM~tÓWł I\o-?n w Rtan:lch ZipnnOP.1.Onyl'h rnw. 
"9\\", Id6rf' /!rasują w. p-0w. toma- Drpwsld. otlzImnł 71 urzprłn P.'m. zhttyn f R

1 
prdTłcz~w'f1 grl'1.

k
l".

t 
rów qhl ('hr'1.pgei,n~sld ZwiązC'łc Rfn

t zowskim w kilku punktach-po t.opit"nnilf \\, (,l,wllnip, "otipi~lInp "lPt pny nl'Z," 81~ o a CI ~Rt"- nishr.'1.nv, który li "?:n,, samvl'h 
miflrlzy 8~12 b. m. pr1ieeiąf!aly te PUPZ wójta (tf!lZ członków J!"mi- n17;l;n wOlsle llptmańsld"h. Po 1.fł- ('hr1.C'~r,ian .in!\o c7.1nnków. f\Ostlł
banny Jlrzp~ Jan lladkowskie, ny, tqrłajnee opuązczpnia w ei:)t'11 lQcin Rf.>rdyI'1.Owa, PeUnra. w"dal wił sobię z.a epl pomotaniA 1.\'-

W walkach, lctórQ 2anrllłrmprjfl tygorłnia bnrłynk~,v mjps'1.I!:ł ' nyrh r01.ka'll mnbili7.8cji j)oW'szeehnp.i flom przprłpwszysfłrlpm w odbudo
;t01llllSzowska SlO'·7. yła pod Dołho- i ~ospoilnrczychł JUlleiącl'ch do na ca1~1 UkrallliA ()d 20 do 85 w:\nin pań-dwa ł.rdow!lkit'~o. nfl-
byczowPOJ z bandami 1łkraiń~ó,v, p. Drawskiego. lat, nakll1.lIjll" pr1,yb:,wa~'1. zann o "t~f)lIle u1sf.wian'A t"tłO'lI maso-

ł k l sami tywnośrf I bronią, którq ka ł .ł 
oraz chlorów rnsldeh, z!lin~ o i· Bandytyzm. t.tIv niptnal cbloJl nlrrah\sld mial wP~o powrotu do odbutiowanej 
kunal'ltu bandytów. oraz 30 hajila. l' . h cjc7.\''1.ny. ' 
maków wzi~to do nipwoli. ZP W nocy ~ 17 na. 18 b. m. nR ~ą {opsną , f'lrzf.>e owywliną z Tpn l'rzyT,Jait w ~ł ,,.nQflh Zipd-
strony flolsld p.l zginęło: 4 zabitych.. p}pl)lł"ję w Konopnicy napanIa 1''1.:\9Ó\, demobilizacji ' Ilrmji rosyj- OIlI'1.on"eh ,nwołlłl polc1aslt w AII
:liancłllrrnó w f 2 rannych: .. ' .," hand:t n~hrofon~ch lnrłzi. Nip skif.>j. !f1if ł lIolnnilii. RtSw~it'~ i \v tych 

\\ śrórt ostatnio zamnrdo\l'anych nap otykaj"c nll hdllA pr1.p!'11.1coily. W wY~".' wymł4'nfonych ,,!i~: kf'ttjneh wit>łn powatanych chr1.p~-
VI nowiecie tomaszowskim wymił'> - '!(:yż probos~:.'z tp.f flnrafji, ks. ~tacll ~"obyto tt't .skln .rł! am~Ił'~ll eian postAnowiło · st\\'or7.t~ "wiąz
nić ,nale~r obywatela Ostrow Knrpcz.ko, slloRtrzC'gh'1.y " por~ I brOili oraz, parkI artylprnsl{J~ .. ki sjonlstyczn9 chrtp~ci.jl\ńąleie " 
tlkip !:o. hannę opryszków, skr~ł si~, bRn RÓwDOczP3nle roch powsttUlczy prO!!1'amem takim Batnym, jak po-
, Sily polskiej ta!\ darmpr,ji na oJei przetn8'1nęlj cały dom. za· r01.s1.(>rz~:ł się na ,,:szystkle !"ia wy "q?,!. 

powiat tomaszowski nie są dosta- il lPflljl1C znalezione piE'nląo1.l· i sta ,(;krRllly. .9hodzllo glówDle o U nas niE'stety podobnI' tow,,-
J,eczl1e, j wy r!1' :ł '~ają 'ZlI8c'zoego wiplc- . ko.sztowniejsżyehprz4'dmio · opanowanie RIJowa.. nystwo j,.st nipmat niem01.fjwprn. 
";.';zmocnie nis ' . ".. • Mw, Po Ii'wuch go~zilł8Ch płl1rlro- .· HE"tman zall1iantlwaws1.y gen. Przpszkadznlahy temu . rlrllŹliwo~~ 

wania w mip!'1zllanin księdza. han- Kpllerłl ~1ównolło\\'orl1..atll'm rozl,a- wiplu s(pr tydnwskich, które by
I<rwawa Wilłka ChłOpÓW z fan- ayei spolwjnio ()pll§"ili [tl(>ballj~, zal w!'!'1.ystldm '~ubpr'llinlnym i po- łyby gotowP \1patrywać w u",iq-

darmerją· poprzertziwszy odPj§cie s,,·e wy- wilłtnwym starostom, mnbilizować 1.nllill portobnł'g'o towar'1.ystwa 
str~łlłem z fpwolwf.>rów. . oficprów, oficjalistów roln~eh. ła- r.l,r'7.p§eijań"kiE'l!o jalije~oś antyse :. bnia. 18 b. m. gromarła Ilzbro'" 

;,i ~;1YC'h wło~(ljan w Hczbi~ 01(010 
iMo zaatal\Q wala postprunele tan
,;ial'merji w I{amięniu w P':) \'" Pn
)awsłdm, vrZ\'CZ;f>ID strzelano- do 
I'hn darm6w' z· !.arabinó\v i rewol
~€'l·6.w. N r. p al: nięci 2andarrrii na 

.~ t rzaly na pastników o/1p owj(l dzie-
1'1 ~trzałatnj , wobec j erl ll!\lt prze· 
lrd/ł,iącPj liezhy na.pastnik,6w, wy
)c'dflll'i s i ę do Opola. równocz4'~nie 
~abjC'rLljt\c ranlOlJe~o kult, szpre· 
;~o\\'e'il. tandarurerji Karc?:mar;;z ~·łla. 
.iL Wobpc te~o. te równoc 'l. pśnie 
1fo!:!zło do wieflzy ",ładz w OpOili, 
;~e ma by~ tłołconany napad na to 
miasto, powiadomiollo o krwawpm 
~ajś~lu władze taudarmerji w Pll 
la\vElcb. . 

Jak sIę dowiadujemy. na miej
,.Yee napaliu udał się w.raz z zmo
,~IJ)rz.e\\"atlą talldarmprją i olidzia· 
'lf.ml\'ojsIIB i dowódca , hndarme-
tjli 'puhiws1i.iej. . 

łms.rcbja w Krasnostawsklem. 

1'E>jte noey 00 mieszkania Fir- ez)'~ si G z .. wartą :pal\stwowlt" fIlityzmIJ. dą"I\~P!!O do pozbycia 
szpn!>auma, ",łdcieipla domu w (miliejq). tworzyć od(ł1. ' aly nehot~ 9i~ ł.jriów z Puhki. 
T.llbłiJ~je "' padło 1,lIklJ zamosko-nieze z pOŚI'ócl ilJtplh!e1lf~H ro- Tymcusem tak nte jp~t. Zp 
wanych ltłd~i. domaj!'lIj:le się wY- syiskirj j polshipj celem ł1tłnmip- \Vs7.ystkich fncb6w, wstrząsaj:,-
,1 a III a. pienięilzy . Na ortmowlI ll ni" powstania. JpIlI~~k t.vwioło~\'y ereh ś",iatpm tyd&wslclm w ostat 
oilpowiedż jPdpn z ballrtyt.hv wy ruch o!!arnl\1 z tllkl' siłą mllS\', uich tatach łdlhftzipsięciu, jPst 
strzalem rewolwprowym zralJił\\ ?e ZłA i pORpif's1.lJie EOrg'8I1tzowa- idea aionishczna jedyn:l, która 
ralni ę Firszpnhauma, a nastęlwip np siły llPŁmnńslde nią tyJko n i'~ ma realny grunt pod Ilo!!aml, jp. 
zabrawszy z It8sy powat,nq I1l1f11ę byly w stRnie stłumM pO\V8hn ll1 . tell 8i~ wpzmifl za ppw/lik, tB tJ
pielliętlla ban flyci zbif'gli. Dochn- 'ile mtlsiały ustepowaó po l\r6t- tłd tworzą ąie tylko od1'pbny 
tlz4'nia w eolu wykrycia bandytów kich, lpcz hrwaw)ch zap»!!lIch. - h ' jat reJidjllJ', leCI j odrehny, 
wdrotono. ' Oflnzialy 7.!łotone I , {.h.cprów I 8I\modr.iE'Jny naróll, mówiqcy dwo-

, .,wł!rty pnńsiwowł!'j" byly' w o ma jezy ,;ami: pOll8Utą niemc1.yznq 
P~grzeby 011" W Lublinie. ·' !;rutny Fp08Ób wymolC!OWYWlłnp. i popsutym językiem hi87.pańskim. 

, . W , llbiE"gły wtorek odbył sf(! Ch\\'i1owo Uf.>rd)·czów Msta1 pr7.PZ ,Tnko naród 01r~bny tytłzi ma 
bardzo uroczy~ciB pognf>b (!j,'i' ''Iiły starosty ~\· tomif>rskit'go AII- ją prawo do własnego, samodz1pl
slf ' rp~oweów milic.1l ro~·iatr. ,1/'1 l., jro oclhity. a Żyt.omierz zdoIlII Jl "ZO, BuWerpnnE"go pal\stwa, To 
20-JptniE'go Jan3 (}ańsl!iego i !:·: , sie brolJ l ć 7 dllł. Postu-a jednak nań~t\l:o mote powBtd tyJko w 
Iptniego Sewpryn& M/lłka, Idófl, j neutralnA i rÓ\\'llot'ZPśllie UT11/1- PalE'stynfe f ziemiach przyle2łycl1. 
zgi·nę1i od liliI banflyckich na po i kowa l.fllóg niplnlpclrieh, panlitu;- \V Eoropi.~ . taftpn naró\i siQ 
stł'rulIl(u w 'rl'awllikacb kolo wsi i iq('~ch, "ocz~gci ruch, wo~sk tu·t-. ni" zgollzi na st\\'or~pnie autono-
PelI''' y n. man~'t1ch. przycz \' OI\ł IU-ę do II- mil państwowt'j tydo\V"klE'j '" 

Długi k ou dnllt. . pogrzebowy , pad ku duclla w wo.j81t\ch lIpt mail- ł ~r~nicacb wlasne,!ro pal\stwa pol· 
który wyroszy.ł ?je s7.:~itala WO}- s~i'ch i do odwrotu icll w stronę "1 !iiego rysyjlkie#fo, lltewskip/!o. 
81cowpgo, poprzedzały lcolJlJe orl- Kijowa. I węltiprskie!lo. rumuń~kiego, !!dyt 
dZIały mIlicji pow., orkipstrlł . 11\- , l\ijów, ma.fąo ato8unłc,0'Yo "i~., administracja talłłł'~o państwa, 

W lpowieeie krMDo3tawskim z bpJsltiej straty Qg'lIiowej, . odział c"j oflcpró\v j eztf'ry seeinydon- IOS;lleE'go w sW(ljpm łonie .tesz('ze 
d]/hlt więl{s7.ą gwahowno~dll roz \).ieszy milicji pOW., pluton milicj i slcich JcoZlłków, brolllł si~ pr1.p.sz· jedno państwo 8utonomicz'Ie ty 
S'Zel~k się strejl( slu~by 101war- m. Lublina j oddzia~ straty bez!. lo -4 tyg-odnie. W chwili naj\\'ię- rtowskie nasfręczalabv mnóstwo 
'l1iWl:>j I7. do czego w Z"IIH'znYIII stQ\):" liubllezuego. ' CE"j Z8g'r~tajqcp.t iu!. ~\ijowowj trudności i doprowa,lziłaby ~reS!.~ 
!ijł(.1l .. 'IJI·iyez)'nia się a~jtacja soejaJ., pod preSl;\ przpdsławlclelakoa. eie do nieb! wałt'go chaosu. 
a"e m okrae,ji z Lublina. W W1(»U licjł, .kO!ISula En~3U. w O~psi(>. Jeł.E'1i więe istotnie t~dzi IIIl 
mif;'.tscach, jak: w Ostrzycy. ' Sta- no ,WW:CIU prze~ In'PŚCI3 J{ł.io'~a! narodem, a nie spoleczlłoicia wy. 
:r ffii t"ljp, Sit>lłnie.y RÓt8I1Pj, Wys'o- Co Sii dzieJ We na Ukrainie? Ś"'llItoszyna, nJE'mey wystllPl1I znanioWIl. ,jE'tpll maj" zmysł po-

~~nt .. J :Żabilllet ROI\czy)VSi I Woli 't . • zbrojnie. prz~ci~ko t. zw. pf>tll1- lityczny i pSJistwowy, . w taldriJ 
,,) I<Je'ws(,IC'j 8trt'Jk ten przl'b~ał Upadek Skoropadsklego. _ Wy row<,om 1 i)tJr1.~I.~11I ich na 80 kl- I'azie utworzt>nie odrf!bneg-o pa~, 

OZlnfsry. lrroźllf>. • . 6 _ _ .loJnptr?w o~ h'Jowa. Po ~e.m od- stwa tydows1ciego "~lłlpBtynrc 
l.! Od kIlku jąt ty~o/dlJi . ął,u:tba mordowanie . oficer w. Nie"! . rzuepnlU memcy zawarli Jednak bf}l:zie najJepszp.m za1atwieniem 
}olwr,rcza t~rroryzuJe wła~c,eleli ey, a ~andy ' Petlury. - Odwrot rezPjm z woj!kiem PeLJury. · , \vs~r8tkich zawikłań •. ujf:tych w 
:tp.aj !ltków, me poz\\aJajllc im wy- nłemeow. - Bapdy petlurowskle Rady tołnierslde oipmipekie "i jedno miano .WSpÓJI e k.westji 71y_ 
Jf!ł' j'~ .. ćz domu, r,ząozi się sama. cbcą zaJąt Kowel I Chełm. innych mi8st~ch Ukrainy nie przv' tlowskiej. Zł\w. ikłali, które Sl'~ i-
.1Ułócl tl)O~e, flrabl siallo, sbmę I . qtosowałv si~ do t.ą '1ań ko·alicji . stotnie dają we z~aki tydom . j 
,~S~J.Slkot c~ ~i~ da; r~zpędzahl . Przybyli ' do Warszawy ziemia. Doriero ~na t'łdanie Pptlnry, aby nie s~ by"s,il,nniE'j przyjpmnościq 
~t~tU~ pokoJo,~~' z.abranlajq~ Wlll- ni z Pod 0.1 a, Wołynia i l\i.low, wojska niemipekie zdaJy br<lń I ola narod6w.· wśród których CI, 
,.~fHFer~ obsług',l, wać nie uznaj:\ ta- ~zrzyzny urlzipJiJj ązel'eg nastę- opuściły , nat~'ehmiast :Ukraln~ ,- ostatllj tyjq masowo. DlacZflgót 
~f',1,ch wlao%, . 'h,. takte zabl:a.lliajq \)ująr.ych info\'fQacji: niemcy stawJli zbrojn,V o·pór. De tedy eh~zd{'jałlie niQ mlP]iby po· -3 WJiZU , zbcta do magazynów. . Hetman Ukrainy Skoropadski ~yzje rali ~ołniersłdch zmi:enilłły m6c tydom do utworzenia icb 
. \V lUllych .mi4'tscowościllCh, , ~l>lerlłł się na sile zbrojnej nip- się z \{atdq nipmai C'hwilll. ' Osta- własnp.~o pal\stwa1 
~~k w łtl aszowle, PlollcP. M.o~· mięcki(>j~ Po detronizacji \\ ilhpl.: tpcznie na wiadornogć o rozbroje OC'zywista, ukształtowanie tllę 
cfslłach. SUI (lhowie, Bońez y ; Bial- 'lIIa j o't\vorzeniu ra,1 t.ołnipl'skich "iu gal'nlzollu lIiemit>ckipgo wKo· państwa ·tydowskh~/!o . nie odbE!
e~. ł~raśllł~zynie, SlPllłliey. Na- w wojs.llU ... łJi~mip{'kiE"m, zarysowal ziatYllie i }(oroslenio, "oraz wy- dzłe się bez trndllogci j tart zu· 
~oJnp~. LoplPulllko. Ol'ł,?wie. Wipl- się w armji niemiecklPj pnehy- morllowalliu otict"r6w jobdarciU 1)I'I'nl" tak S81· ••• jak teraz Się to 
kOJlolu. Orehowcu. GuzówcP , \Vającpj na UkrailliA rozldad. Po komplptnem I ubrania, rzpcz'Y I t.łdeie " państwie polskiem. Ale 

l\~' j el'zchowill i ~ j Gie)o l,wi strejk I przylJyciu prof. IJrUSZPwSldt"go'i plf'lIi~dzJ :toinitrzy. i 'Wys)anill łch po dłotszym lub krótszym szere· 
t~J I. :a~ys{),wu.le 81~ mniPj ostro. ,.reZPSł1 b. Cpnlralnej rady ukr.- w biE'liźnie w stronę Hnmania li ~a Jat wszystltie te prztszł,od)' i 

-.. , 

Redaktor Stanlslaw LeDartowlcz. 

... "II .\~ j" ",.; 

nieporo'1.nmłpnła zaezn, !1łłłril' 
Teodor Herd " 8wet p8wi .. " .. ,.; 
fantastycznej. malnjąef'j pal\stw. , 
tydowSkie .jut istnip.1qe-9 ·t funlt .. . ;'. 
c.fonująop, nif'l szez~dził bar. j.' 
najbardzie,j r6towych na o'd .... lo. "" 
wanie roz.wo.fu państwa f z.do ....... ,· .. 
lenia jego olJywateJi. J _ -" 

Mote jego optymizm b;t i.ło"' ;~ 
nie nsprllwiedłiwionym. tydzi 3ł 
pod pewnym wz'!lędem ,a81\ A'e.
njalną. Dali światu DQwotytnefl'lli''- , 
wiarę w Boga jedynego. Dali l1ł1f· 
~U7.0 rzeczy dobrych. Kto .'A· •• ;', 
tern, czy ta

'
.:2e si~ im nie powie, · , .. 

d?ie odbudowanie ojozyzny. ' 4' I,: .. 
wtedy kwest ja tydowska VI ję.j') 
zn8czen i u dotycbeU8owem . prl~ : 
stanie 'istnie6 w Europie ~ ... od~ 
\l'ej i 'Wschodniej • 

Co słychać ·no'eun.?·,·· . , . 
Po§wtt:cenle lokalu sztabil i~ .. : ~' 

okr. wojsk. w Ło&k~ !' '.' 

Wczoraj odbyło li~ 1łroes,y8t, 
po~więceni", biur łlztab" gen. on. 
woj!!k~ w Łodzi" obf"enoAeł \fn,st. 
ki!!" oficerów ł tolnlf"rzy prz.".;: 
ilziplonl'ch do okręgu. UroC?l!'- . 
qtości po~wi~eenia dok01l_ł k .. , 
kapplan 2 pulko nł"n6w. "'y~ł .. .. 
sllliqo przy 8posobnośeł .,kohew. . 
nO§('lowe pr7:pmówjpnie. Po uro. 
C'1.\':'\tośel nbr3ł dos tren. P M.!' 
Osińsltl i. tln<łno!J'7.ąo znaezenle 
pracy s1.tabu dla w(liska, . wlywd 
wszystkich do uąi\U(l\ "Se!··' · 
wyppJnlałłia swych obo"łąsU • . 
\Vobpc no\vE'.ł 8rmjl pow.stafącflj:. 
Polst,i nłepodległpj i zjednoezoft~ 

, . 
Z klubu ml~5zcz."ŚkleP-' 
Ws~oraj " Resursie RZf"młeft .. 

nłe~"', olłbyło li., 0!t'61ne st"br."i* 
('zlonk6w orj!'lIniznhleego .I~ kłu
bu ·mips71cl8hlrjp!!o. .' :: 

Przewodniczył atł". Jlnylł~' n&,~· 
Jas,ńcł~f, który w 810,,10 wst~· 
npm wljdnił zebranym cel i , ... 
danh klubu. . ,.:",',' 

ll>l.lny Szybiłło ausadnfał 
WJ1i(l\llpk zf>brania - w formf.o' dfe
browę'npj składki - (undas'!''''' 
pipfWRJ.e potr7.eby 'lobu, '00' jeił-
uomyślnie flrzy;ęto. ',.,. ,:;":lj 

Pf1.f>prowadz(1ł!o "końca 'WIe 
hory zaul\'łu i komisji rewbft· 
npj, oraz wybrano komł!lh s1;~ .. 
taeyiną. która rezn1tat glo.ow.n .... 
polia do wiartomo~el po cho.eńt. 
kartpk wyborczycb. : \ -

Na zebraniu obeeDlcll' 'biłe 
przt'szło 800 osób. ':.'; . 

Epilog oblę!enla marlsttata • . i 
Or\?anfzator r071fuohów- be.z;b

hotnych robotni~ów, Z8jt~ ,rl.e4 
magistratem, wieców" poe"()d~ 
i t. p. zllburzE'd, Jozf'f Wa'lm1· 
ski, aresztowa"y w koń.c\\'tlY·~., • . 
policję, co wywolalo ~,,~~e ~ .~~ • . 
I~tpnle wyd'Łiatl1 kryńJłłł"~ 
przy ut'. OI~lńskl("j. p()d(łI'~1. ~ ., 
stał ogl~dzinom lekarsklm, ,"t'1 
Ipkarzv-psycbjatrów, d.r. ~~~~.«?:ł 
)łichalsklego. Rpzultat · '&~r~. 
ostalił 'fakt, to ł1it'szctę.l~f."~· 
czyń~kl jest człowiekiem, '.~h9~ 
umysłowo, nlppoclytalnym,. .lłt'ł~~. 
kiem, wobec eze~o ulllie~~d'ld'll,... 
został w domu zdrowi.& ~&lil Jąt.. ~ 
ryeh umysłowo. ',. ' 

Smutuym jes.t fakt, ,jt,~h~~Jeo- _I 

wiedzialny warjat zdoJał psyctio\Ą 
swą narzt1cil~ tysiącznym Uumo'~ .~ 
któ"e bezkrytycznie wod~one. bf" " 
na pasku najwiflOczDiej~zyc~~,"'ll. 
sensów ·t ' brpdłll, wygła8Z.nl~'" , 
przez Wa'~iyń8kjt'go podc~~. ~I" ł , 
go m6w ·ikh1burlająeycb. '. , i~ 

Zagadkowe morderst~t~ ' ';'i:; 
~ . .' ~ , : ) ~ 

Wczoraj o godz. 7 wiecw., ~~~J 
umipszkala przy ul. Zawadltłe, ~ 
;M 15 wdowa Gustawa~ol.d·o'W • . !t 
wyszła z domo, pozostawl~lt1', " : 
mieszkanhl swPgo 18-1fltn~ego·!J • • ~ . 
na Leona, · kto' zapułcal ,. d'O '~~ • . 
Sleznajomy wszedłuJ ~~ ąJln •• ~~ 
kalli~ rzucił 'sl~ Da ehlOp(ł ·; t:~ .. l' 
dultił go rękoma. ( " , •• ' I .,' 

. Następnie napastnik ! ... ~ ... 
200 arszynów 'm'aterjału JgNiłSle- }, 
wPgo (bostonu) j "arto"c~ . ~.~ 
lOrk.,. pooz~m Ibiegłprzez· k.~~~l. , 
prz~z nikogo ' ~łe .cIganJ.; . . ,.... l 

Zawiadomiona o PO'WI.Ift· ... 
"'nadku polic,ja przybyła D'fm~j! ~ .. 
~ce, gIlzie zastala' J1ł~mal ' ,~"ł. 
jt'szcze n'łoki · , .. mordoWiIł.,.. ~~: 
chłopca. ŚledJtwo •• 1I11.~~ , ,, 
toka. . 


