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sesji sej

okazji z
~"<>f, -:-Ponie"\=\7az o_d dłliźszego Czasu żyje..
• Y~'.~ . aim(lisiÓl'ze naładowanej duchem
. wbjsku wy m. możemy p:.rzed, .walną roz-

ej

.,.;iekłćremi zasachiliczemi i, żywot:nemipy
. hi 'prze:..', karłel .Lewi,cy uUj],lOWallYCll fiw
nansów FrancU, czyż niefym. ~amym za ~anianii, na ,które odpowiedzi ,nie' otrzy ..
muje.
lałom genjalnego dowódcy
narodu zaw
prawą ozr.ilia:r:ę ustroju~
zaslall(i.wlc się
Czy Polsrm ma tak jak Italja, b'ye
:nad pewnen, określeniem wybitnego nie .. dzięcza on swe zwycięstwo na tym odcin~
t\llvJ.stwem woinam od wsziilkiego wply."
inieckiego z,Ua i,!flcy spraw' \VOjSk6WYCb., ku francuskiej polityki - Francja dzi- \\jU obcych nl,ięd.zy.nal'odowych tajnYCh
von Kla.us5witźa, zdaniem kt6rego zwysiaj finanSUje Niemców.
a~eniul"; c:e.~;;ia;i;by masonerjls czy
ush'ój
cięstwo zależy <Yd ugenjusza wojskowego~'
ii zycie pubHezne bęl.ią oIJarte wyl;.].czuie
. , Typowym' przykładem słuszności,
Genj~sz wojskowy według , Klausa.
zasadach moralnych prastarej kato..
tezy~ powyższej jest, zwycięstwo odniE,siowitza nie 'jesłlliczem innem jak tyłka
U~kief wiary ludu pe.rlflkiego?
ne' na, wszystkich frontach przeciwko
harmollijnem skoordynowaniem różnora
Czy Pol}S~~a ma ~yć
państwem
. kich sU 11 dnw6dcy. Do sił łych zalicza wszystkim wrogom wewnętrznym przez
twó!czem czy komH,.mIJcyjJllEi':n. .Naia..
ca'. KI. zdólność powzięcia planuj " stanow- . włoski fas2yżm;łutaj. okazały się
kich fundamentach chcą CZyll,tli~i l'Z~;Jzą·
.~~ ęzoś6charaktel"u, własna wola, które dołej pełni skutki dz~ałania prawdzh)!ii® ce G])ierać budowlę glii~.a~hu . p[ulshvc~ve ..
~:c prówud::ają dOVlÓdcę do niezłomnego trzy
genjalnego wodza narodu jakim jest !Iu.~ go czy na radyli~lny~h negatywnych, kor..
;;Jila:!łia' $ięrużpowziętego . pos,tanowienia ,i
~j '}flołacii Zal'a:hłnych. tią..
solini' .
nikt
ob~e!dywnie i ·slU",a . rupl~yjn.ych
, nie 'moze,
.
#. do 'przc'pi:j)wad~enia, gowhrew 'Wszelkim
.
dem
scciaHs!:;::
.. :~~~ . . kcnuunisŁycznym,· co
wie.dliwie
sądząc,
zaprzeczyć)
że
.1]
Duce
. z«~~rcm.
'
"..,
'
dopi'owa6.~! do~e.z~rw:;:mh:nia owoców pra
':";;};;;;'~~6~n:' .()bjaśnienia,.·. .WŚ:tóti~ll(1~VŹ 'i:po~~ada w zupeli10ści w;;zYil:t~de cechy f.y
Uzy nawa::;:~iwach u:miarko
p.:rzypisane 'pr~ez kiausewiba Qellldnyn1 wanych i za~lH}waw~zy~~~ l1arOdl~tj.· ni!!
szych pr2YD:lidtów ngenja!negotf 'dowćd~y,
,pob'Ę,ebujetylko pierwszy ż nich: zdoła
'wodzom. Dzisiaj;' Italja jest w. pełni, rozczynnHi:u pczytywI1iym 'iłwórczym,kłóI'Ga
DOŚĆ' 1łGwzięcia planu.. Zalełą ta 'jest te
kwitu. Po mar~zu. na Rzym, naród z~stał go celem j::3~ - lH:r~ę9a Fat"ls'[wa i . grotak powiemy ,nawiasową, objąć 4>na mu .. uświadomiony, 'dzisiaj każdy nalc:1Fi~~ z .madze:(ife ma]ą.tku narmIQ!",,:.;;'egc? Czy . na·
si: ZUP8:::-~"1 i dokładną znajomość terenu
:ród ma 11yt: według n~wego 'Ustroju uwa ...
,', osobna ~~łJl. drcgę pG 1dJ.FCj kroczy i wie
, opetacyjne~c; sił własnych i ile moznoś,lli
żally za zbiór
h1.inych jet:lnc;:;tek? Czy
jaki jej cel, wiE~s że bu.duje nie na lotnym
$ił Wl'oga,;_~::':' :zq):,L"'1,łe
\V-7~Enięty
za jetTI01~ wisUd organiz:!l1 J w którym
piasku lecz na trwałych iUIHlameli1ta~b. a
cel d6 }::~ ~l'ego ddałania mają doprowawszystkie mdonki rm;;!!G§iajQ we wzaje.
d.zić.
co' ważniejsze dzisiaj Italczycy: to juź lilie mnej zaiGżn.~ści5 w którym zalem wszyst..
_zgraja luźnych indywiduów lecz pr~w kie komórki społeczne muszą mieć moz"
Są· to sir.ony, że się tak
wyra~imy
nG:5ć tego
rozw~ju, jakiego potrzeba
dla
rozumow~ ł techniczne
zag:adnienia. Do jiłziwy harmonijny zespół indywidual1zich
raC]GUalllego
działania w
organicznej
nich musi się dodaĆ strony moralne,· a
mów
'Uspołecznionych we
wszysUd.ch
całości?
mianowicie t. zw""usposobienie" nie . t'yI.. ł 1'zekrojach SOCjalnych, to Naród zesp.oh:i
1
, ko dowódcy lecz i jego sztabu l całej armji
Tutaj nie ma ml~]SCa naoporłumł.
- muszą one być przesycone' zapałem ny' i ożywiony jedną szczytną ideą, uleą styczne i śliskie kompromisy. Droga pelna
wielkości Italji i jej posłannictwa w po·
. wypływającym z ideału ożywiającego ca~akrętów i wyhGjów, którą pll:'zez te dziechodzie dziejowym kultury Chrześcijań
):~ l-e ich jestestwo, ideału dla osiągnięcia
sięciolecie pI'zebyliśmy~ doprowa.dziła
D'ilS
i którego, gotowi . są rzucić na $zalę Iósu skiej, w sz~zególności dla niego kaiolic do rozdlro:l~ skąd rozchcd~:i silę Ol1!l wyraź"
;":wszystko, nie wyłączając życia. Oto wla- kiej.
nie w prawą ~ lewą stronę. Wybieraj~.c
selwe hUl'monijneskocrdynowanie wszy..
lewą, pójdziemy po równi pochyłej w dół
·stkich sił moralnych, mózgowych i fi.. '
ku .ba~nisku, nad klarem UD.osząsię opar,
. Jesteśmy w' przededniu. przełomowej
"~ycznych, które zapewnić mogą
zwycię
trujące, rozkładające
tysiąc letnie :nabył..
chwili w życiu naszego Narodu, oczekuje k~ ducho". . . .ej l.. ultury chrześ~ijańskiejJ ku
stwo.,
bagnisku, gdzie 'tV momencie bliżej w czaJeżeli się przeniesiemy
do życia nas Naprawa Ustroju. Słerru!l}Y nawy
sie określić się nie dającym, raczej bliscJwilnego~ mutatis mułandiSJ sprawa nie
państwowej, którzy zwą się wodzami na'''inaczej' się przedstawia przy rozegraniu ,rodu, apelują dziś do współudziału i kim niż dalszym, spofkać się będziemy
waik . to~źąeych' się w życIu poIitycznem \ifs.p6łpracy całego "społeczeilslwa". Wzymu.sieH cOl13i.hruliej z t1ązącym w ten kierunek N~!JPh:mem, je:i:eH nie ze zwycięskim
narodÓw i· panstw.
wają. do pospolitego r\lSzerua w walce
o czystym komunizmem.
J.
Rzućmy' okiem wstecz na dzieje o"
odrodzenie Państwa.
~statnicb'~ l~t ubiegłych.
Naród musi otrzymać na zadane·"y..
Naród, jednak zastanawia się nad
tanIe młpowiel~ź jasnąJ stanC{l"iVczą, niedwn ..
~",
Zwycięstwo rządu Bahiwina nad ko
znaczną. Musimy wiedzie6 dokąd idziemy,
:::blunizuJącymi
górnikami
zawdzięcza
powodzenie uzaleznionem jest od odpowie;:AJlglja" właśnie tylko I wyłącznie łymza..
dzi na pytanie eo daiej, od celu 'do które ..
Hetom ceeh'njącym 'dobre dowództwo, o
go dążymy, od zauiulia' i wiary.. W pełnię
cłktórych by!amowa powyżej oraz temu
zale" dcwćdztwa, od fego czy potrafi ono
i~ie- rząd: ,'angielski umial zorganizować
,lipińskiego: ~~~.'!~~~ł~T:)L
skoordy:mnva6 w jl~den harmonIjny· zes..
• poł"~enstwoł wpoić w nie zespól m,oPo l-ym i po t5-ym kilzdego miesiąca
p6; ~JE:zygthje siły mo~lD.e, mózgowe lU..
,'runy potrzebny . do zwycięstwa. Czyz j ..
rozpoczynane są nowe komplety.
j' zvczne Nalodu..
,' .
';aczei,' P, ostąPil.POincare we Francji gd,
.
Zapisy codziennie.
"~tawił
'sobie
zą
cel
uratowanie
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Spuścizna

Jak przygotowano

po dynastji Habsburgów.

ojn~ O granice,

z

st

których wogóla

przedewszystkiem natychlniastowego przenie fest cesarza Karola z dn. IL.X 1918 l',. stwo.
WSTECZ.
kraju za
Nocy z 31 X. na XI minęło lat dzie:,· sienia na terytorjum przyszłego państwa uzu:; rzvć fakt dokonany z.mim w
od. chwili wybuchu wojny o granice pelnianych tutaj oddziałów wojskowych i o; p;nuje jakakohviek inn.~ \\'ht(b:~, łp!!~tlna.
.DZIESIĘć LAT

frięć

l?~twa

Polskiego, zanim to państwo zdąży

.1'0. powsta.ć.
,JJIVIDE ET

f

IMPERA~'"

Na gruzach monarchji habsburskiej star
dwa prądy, wyrokiem
dziejów skazane na wspólną dTogę, intrygą
ludzką rozdzielone i sztucznie wtłoczone' w
dwa rozbieżne koryta. Rozwinęła. się wojna.
trwająca szereg miesięcy. póki po wielu nie
tilychanie ciężkich doświadczeniach nie tida~
lo się jej rozstrzyg·nąć stanowczerrli ciosami
oręża. Była ta wojna przygotowana wytrwa"
lą pracą ozynników obcych, które na wa:;

ty

czyszczenia id z elementów nieukraińskich.
DECYDUJĄCY ,\iOMENT.
Część postulatów U.R,N mająca charakter
\Vykonanie l~Unljr t":t'tl ukrahlskich :o.a.
wojskowy, doznaje iyczliwego poparcia ze stąpiło w nocy z 31 pald"it.:rnik'l na I listostrony oficjalnych 'tzynników
\vojskowych pada.
monarchji. Ziemie na wschód od Sanu zasb.l
Poprzedzone ono lP"hlkl zamknięciem
ją oczyszczone z pułków. Komenda "Ukraiń~ kuszar hvu\vskich.
nh:dupuszczenia do
skich Strzelców Siczowych" (U,s.S,) otrzymu rozlezienia się niczdPHlI;biHzowauych jeszcze
je rozkazy powrotu, ,vraz z podleglemi sobie ood/.iałów garnizonu. ~h:t.bt;~łny ten śro4ek
bddziałami~ z terenów okupówanych na U:- zapobiegił'WeZs obudził jednak czujność poJ.,
krainie. Szybkość odbywających się wyda.: ,skich organizacyj woj-;kowych i ut \.';'dzil
rzeń me pozwoliła jednak na zrealizGwanie niektóre z nich \v przypuszczeniach, źe wy'li
postulatów ukraińskich w całej ich rozciągło buch lada chw.Ha nastąpi.

się wtedy z sobą

Śniach pomiędzy Posz{~zególnemi narodowoś::

BEZWŁAD

\VYBUCH.

PROTEKTORO\V.
\Vkrótee po północy 2 zamkniętych ko
Pod wvły\vem klęski wojennej następU SZa.r \vymaszerowaly n ..t mi;l~tu liczne ~ dOf.
ciami opierały swój" system podtrzymywa~
uia skomplikowanej konstrukcji państwowej je zupełna dezorganizacja aparatu państwo\,:e brze uzbrojone oddzit1.ły
wojskowe
prz~
iaką przedstawiało państ\vo austro:węgierskie go monaxchji Centralne władze wiedeńSkt~ ważnie w sile kompanji łub plutonu. dOWQl<
nie mogą opanować rozkładu administracji l dźvne przez oficerów austrjackich pochodu,
UKRAINCY CIĄŻYLI KU AUSTRJI.
Nie będziemy tutaj zagłębiali się w ge wojska. O normalnym przebiegu ewakuacji i nia ruskiego. Późniejsze bad~tnhł dowiodły, te
demobilizacji nie może być mowy wskutek nie brakowało wśród nich i rorlowityehNiem
:lezę samDuświadomienia narodowego ludnoś
szybko
'postępującego procesu nacjonalizacji
,i ukraińskiej, zamieszkałej na terytorjach
ców, Czechów, czasem n ..nvet '" ~\!r6w., Od$'
krajów zwią:Gkowych, oraz w
poszczególnych
t. zw. niągdyś "Galicji \Vsehodniej", Jest
działy te IJbsf!.di.:Hy
._ •
',v
". bu
. faktem, że reprezentacja tej ludności w par:- \t wyniku szer-z~cej się pod wply-wem "wiatru dynki miejskie! publiczne i wujskowe. a ~W.!ł
~encie austrjackim stan~ła na gruncie ści1' od wschodu" anarchji.
ne patrole piesze, oraz na salnat'hodach
Okres zamętu przedstawia jedyną oka rowych. przeciągać p{:l.!z~ły po ułicul'h m~
słej lojalności wobec dynastji habsburskiej·
podczas wojny, że zrezygnowrała z wielkich zję do realizacji najbardziej fantastycżnych sta. Na murach kamienie ckazały się od('z"\\~
idei· stworzenia państwa ukraińskiego w je,. zamierzeń. Uwzględniając wytworzone warun o oiijęciu \vładzy nad Lwowem przez U.R,,NJ
go naturalnej, naddnieprzańskiej kolebie, że ki oraz wyzyskując dużąpaogó:ł bierność ofi i utworzeniu państwa ukraińskiego. ~a wiei1
cjalnych reprezentacji ludności polskiej w ratuszowej zawisnął proporzec
ltprzysięgła· się natomiast z czynnikami pola=żółto"n1ł.
kożerczemi w Wiedniu w imię wdki z pol: państwie austrjaekieJ4l. t. j. poslów polskich.
bieski. Zajęcie miasta
odbyłu Się szybko,
skim charakterem kraju. Pozoshmie również decyduje się U,R,N, wykonać zamach zbroj:: sprawnie i naogół spokojnie.
Runkiem l
na zawsze faktem, że prawdziwą przepaść po ny, póki Polska nie zdoła stworzyć jakiejś listopada zdumiony Lwów "\v najwy;i.s7.em . 6realnej siły.
między ukraińcan1i galicyjskimi, a narodem
6łupieniu spoglądał na jaskrawe przeobr~
polskim wykopał traktat brzeski, a raczej taj
nia. którym uległ w ciągu jedneJ załed~;c
NIE\VYpODNA SYTUACJA,
ny aneks do niego, zapowiadający wyodręb,.
Oddalenie oddziałów Strzelców Siczo~ nocy.
nienie Galicji Wschodniej, jako osobnego wych od Lwowa conajmniej o trzy dni tran",
~ Na skrzyżowaniach uHc U;;tłnviono karakraju koronnego.
Dzieje par}amentu au~ sportu kolejowego szerząca się samorzutnie biny maszy:m:)\ve. Spie:::zący do ko:;cióła v,-1«'
strjackiego ostatnich miesięcy 1918 r. ś\viad~ demobilizacja pułków austrjackich~ w któ:f' ni zasypani zostali kulami karubino\vcmi.
czą, jak katas.trofalne w~kutek zabójczej po-rych słabe uświadomienie narodowe żołnierzy ce wkrótce opustoszały, l'LILUj~lCY się zr~d
Jityki hr. Czernina wytworzyło się rozj:'ltize:o narodowoś"i ruskiej nie dało się zastąpić de~ ka przechodzień naraźr;ny był na kulę. gi-Ołą
-nie na skutek tego traktatu. Od słynnej de" terminacją nielieznej garstki inteligentnych c~ z kazdego załamu murów u w fazie najklaracji posla barona 'l\' asilkt grożącej "mą:- oficerów, oraz pomocą starszyzny austrjac::: lepszym na szykany plac(m"ck
ukrainski~ł
terjalnym sporem ludności
ruskiej", o ile kiej, a nawet pruskiej, s.prawiało, że kierowni włoozenie po "komendach. a.reszt~'. bida itq.t
prooes wyodrębnienia nie będzie realizowany cze sfery ukraińskie nie mogły być gotowe
Dzicz ukraińska zaczęłn hulac, żołda
~ nale_żytą kons:ek\vencją, było jasne, że krwu
do wykonania zamachu wcześniej, jak w ctwu wydawało się. iż 'uJ::yskanie .,s\wJbodr"
wa rozgrywka przyjść musi.
pierwszych dniach listopada, jednakże wypad jest jednoznaczne ze s\\'obodą pofulgowania
Sprowadziło ją załamanie się
państwa
ki i posunięcia polityczne zmusiły działaczy najdziksżym instynktem; _ .dziedziczonym
_
po
Austro::WęgierskiegQ w
wyniku przegranej z grona U.R.N do przyśpieszenia deey:&ji bez tradycjach Gonty. Żdcźl1L:.kn i Chmielnicwojny.
w7.gIędu na stan przygotowań,
kiego.
ZAPOCZĄTKO\VANIE AKCJI.
P, K, L~
\VRAżENIE \V l\lIEśCIE.
W cztery dni po oglcszeniu manife::
Dnia 28 października po długotrwałych
Oburzenie
ludności polskiej, stanowU\'
.stu cesarza Karola o przeobrażeniu .-\uśtrji w
sporach we\\'1lątrz Kola Polskiego w pal'la~ cej przecież przytłaczającą maSę (74 proo.)
ZWiązek państ\v narodowyćh. dn. 19 pażdzier
mende austrjaekim. doszło wreszcie do utwo mieszkańców starego grodu~ poozęło rQj
nika 1918 r. odbyło się we Lwowie ukraiń::
rzenia t. Z\\', Kcmisji Likwidacyjnej dla Gs.:: snąć na kształt pOWiększającej się chmury. ,
&kie zgromadzenie narodowe. które uchwaliło
licji, której zadaniem, jak sama nazwa kttirej Z,l ch\viIę rozszaleć miała burza. Jes.z,
Dtwńrzenie państwa i nadało ukraińskie i Ra::
wskazuje. miało być przejęcie kTaju od władz cze nie \vszyscy mieli czas zorjenfuwilć się.
dzie Narodowej z b. posłem Lewicki~ na
austrjackich na rzecz państwowości polskiej. co się stałor gdy z krańców miasta rozległy
ezeł~ atrybucje rządu tymczasowego.
Jako siedzibę Komisji ogłoszono Lwów, dOf: się echa strzałów karabinowych. To Szkok
DECYZJA U. R, N,
tychczasową administracyjną i polityczną sto
U:R,N,. przystąpiła naty6hmiast do przy licę GałicjL P.K,L, PQzostała. jeszcze :przez Sienkic\vioza ze swoją załogą, złożoną z b. fe
j;łjonlstów i peowiaków, grzmiała, jak bał'
jOtowan, mających na celu opanowanie Gali::
kilka dni w Krakowie, jednak pogłoski o ma stjon obiętonej tWierdzy, pierwszy bastjon
eji Wschodniej silą· Już w kilka dni później
jącym nastąpić jej przeniesiemudo Lwowa polskiego oporu we Lwowie, Nie'kccnlenie
:wraca. się dQ rządu austrjaekiego z łada:;
Dian· oddania sobie administracii ,ckraiu." at zatrwożyły przywódców separatyzmu ukraiń:: tęj pierwszej polskie 1 ?:ałogi przez dowódzskiego. POBtanowili oni "fi{ oparciu Ci ~
(dok. na str~ 3,·f
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~Dokoflczenie

ze str. 2- ej)
two ukrah1skie, czy też brak sil, pGtr~~ebnych
do stlum: enia rozpoczętego ruchu zbrojn ego
po stronie p61skiej,ocprowadziłodo załama;:
niasię calega planu L.R.N ,
Już pod wie~
czór l listopa da wscho dllia pdQ\v a Lv"owi:1.
rozbrz miewa grZecn Vlcm strzałów
karabi:::
. nów. Z otworz onych koszar wynędzuinłe żol
,:, ,nierstwo rozłazi się do domu, przeni ka wszy
stkiem i drogam i poza obr~b miasta . "Strze lcy
siuzowi" nie przybywają, a gdy nadejdą ko!'
~l.ejnemi· transp ort,mn i' w 'nocy 2 i w
,~u
. dnia' 3 listopa da, na stłumienie oporu poJ:,
skiego już będzie ~- zapóźno. Gwałt odcisnął
s-u
7 "M5
u,

się gwałtem, wojna była rozpoczęta.

Pojezu ickim czy Kilińslde:
go, zdoby wano z trudam niesłychanym,,' ai
po trzech tygodn iach uporcz ywej i bezpardo1
nowej walki, w dniu 23 listopa da 1918 roku:
ostatn i umund urowa ny wróg został wyrzu~
eony poza obręb miasta. Rozpoczęło się cięż.
kie, długotrwałe oblężenie, w czasie któreg o
Lwów, odcięty od reszty kraju żelaznym
pierścieniem dziczy, jak D.owoczesny ~baraż
miesiące długie pIa WiąCI się we krwi,
pod
gradem armatn ich pocisków, przez cztery

:Skupiające się zwolna bOJowe
grupy
polskie) rekrut owane ze starcó w siwowłci~
sych i chłopiąt nieletnich, ('o ledwie karabi n
dźwignąć mogły, z ludzi w peJni sil z kalek~

niedołężnych, z przeds tawici eli wszys tkich za
wadów , wszys tkich sfer, wśród bezgraniczne::.
wysiłku, często zaopatrując się w broń

amunicję u "tamte j
kę źmudną i ciężką.

i

strony " rozpoczęły wal"

KROK ZA KROK IEM NA DROD ZE
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d~ aleję w Parku

OPORo

go

t

,,;

długie miesiące oczekhvał odsiecży.
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Każdy objekt , każdy odcine k ulicy, każ

fa

W"R~[lnI[f ;R~Y iin&gYdiiiłirC:iiftirY&i' ~J ~KRAIHY"
Proporzec
-<

ukraińs

tar cie z

i

na

policją

ysokl

e L o ie

ku

Ci

prz y kat edr ze

św.

Ju. a

Krwawa bojka przy ruskim Domu A!\ ademickfm :
Ruscy WanJaJe usiłowali. \\lysadzić w pOWIetrze PomlTik .Orląt« ..

Lw6w 1..11. (aw)
Lwów 1..11 (aw)
towań. Ranni odwie zieni zostal i do szpita la,
Nc:,y i'( ~'~uk~ a:Gzn. ani sp:raw cy UtizyW związku z obcho dem ,:pani«:hid:yli Powsz echneg o.
niIi podko p pod d:wa sio pnie pomn ika odbyło si.ę
w katedr ze św. Jura uroczy ste
W ciągu nocy Ubiegłej niezna ni ~pr~
'. Obrońców Lwow a (Pomn ik "Odąt H )' na Per.. nabożeństwo,
pokłórem Uk:rai llc s;, wyszedł
wcy zawies ili na gmaCh u uniwersy'łełu przJ
'sankó wces poczem za:ożyIi naboje dynam i- szy
tłumnie z kościoła! Qsił(j)wali
zorgan i- ul. Marszałkowskiej propor zec żółto..niebie s
kwe. Tuż "przed ' 12*ą naboje 'eksplo dowa- zować pochó
d. P~licja próhowała. l'ozpro - ski. Tak S,U111O ~a kopcu Unji
Lubel skiej.
ły. N a
odgłos deb.ln acji dwaj poster u'oko.. . szyć
tłum, a wówcz as manifesłaBcirzudli
Pomn
ik
poległ
YCh
w
obroni
e Lwow a
,\t~, pełniący słuibę .na dworc u kolejo w!m
się na policj antów z laskam i. Padło
w
ogrodz
naie
Pcliłe
chniki
zosta!
przez
niawy..
.b.P.el' sank.ó wo't. przyby li natych miast na wet kUka
strzałów. Są ranni•
krytyc
h
barba
rzyńc
ów
oblany
atrame
ntc.m.
:miejs ceJ poczem jed3n ' z nich wrócił na
Obok ru'skie go domu akade mickie gv,
(Kopie c Unji Lubels kiej usypa ny zo";
. dworz ec dla zaw[aihlmieńia.dYl'ekcji poliCji, przy ul~ Supińs
kiego, z, niewia~{omych luzy" słał na górze Zamko wej, zwane
j. rówm e!
'drugizaś pozosf ai na miejsc u. Po p~wnej
czyn doszło do bójki. a następnie padło :&-dl Wys!}kim Zamld sm.
( p. H.)
~hwUi zauważył on cienie dwu ludzi, kie- ka strzał
ów. Policj a dokonała kilku areszrujących się ku lasoW i Zubrz yckiem ll. Posterun kowy pobiegł drogą ukośną i, prze..
'ciął podejr zanym Gsabn ikom drogę, usiłu ..
Pułkownik - pr~Zlfdent
jąc ich 'zatrzymać., Wówc zas jeden z nich
: dał ognia, :rari.iąc pc,słerunkowego w pachwinę, poczem obaj zmien ili ,kierunek~ u ..
ciekając na, podwó rze wiUi płk. śniadeękłe
go, ,gdzie strzeli li do polow ego, który wyPrpz ydpn t rrliastCl podał się dD dyłni~lj
szedł właśnie z domu. Po przesa dzeni\ !
ogrod zenia oba indyw idua PtldąZJ1!Y w nie.
Białystok :U.. l0 (aw)
W zwiQ.zku z tem prezyd ent miast a
znany m kierun ku. Pościg niedą.l narazi e
Na dzisie jszem posied zeniu komis ji płk. Ostrow ski, złożył na ręce prezes a
rady
',rezuJ taiu. Po przepr Gwadz eD:iu śledztwa u- rewizy jnej. wyraż
ono magis tratow i miejmiejsk iej S\-vO.lą r~ygnacj(' ze stanow iska.
słalono, iż po~kop pod pomnikurządzo..
scowe mu, "votum nieufności" w związku lVybo ry prezyd enta miasta nastąpią niebany był nienmiejęfnie i wykazywał niezna jo ~ nadużyciami,
któryc h dopuścili się nie- wem, jak równieżt.po"wołanie magis tratu.
mość zasad ' pyrote chniki ujege j wykon aw- "'" którzy naczel
nicy wydziałów.
. ców. Wylnl 'ch uszk,odził, nadbrzeże cokó.. ~~~'~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~____~__
~__'!I'!!!IIlII~~ISIIIIIi!lI(I
..!IiIlI2N!'!!!f!!!!!!I!i!!!!I!!J
lu pomni ka.

~oe[ Da~niyt
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Dziś rozpoczął swe obrady ~l kongre s
I',P,S, w Dąbrowie ,'. Górnic zej. z udziałem
1.500 delega tów. Jednocześnie rozpoczęto
W Katow icach obrady grupy posła Jawor ow
&kiego' z P ,P .S.
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Linje kolejowe

~

strzeżone

Londy n 3t:l0
vVedlugdoniesłeti z Indji ruch ant'y' a n::
gielski VI związku z przyja zdem komis ji Si::

mona wzmag a się co~az bardzi ej. W Lah ore
doszło w chwili przyby cia komis ji do poważ~
nych starć między ludnością a policją. Poli::
IltiZI' CZNE najtan iej , sprzedaje pracownIa , ojanci byli zmusz
eni do użycia broni. \V śród
lllstru men tÓ.,.,' muzyc znych FELIK SA BOrannyc
h
znajdu
je się znany działacz narado::
N1EWICZ,A· :Łódź, ul. Targo wa 1. 35. Dla
:
wy
i
przeci
wnik
Anglji Lala Lajpa t Riai.
~zkół naucz ycjeli ? uczni ustępstwa
'-'-"'--~~~:::"'~~~:':~"~

Linja koleJowa pomiędzy' Poona a. Lahor e

przez

~

oddziały

policji

długości 13.00 mil była

poclczas przeja zdu
komis ji strzeżona przez uzbroj one oddziały
poHcji. Przed dworc em w Lahore, stało auto
pancer ne. Połeżenie ma był bardzo poważne)
Tajna prasa hindus ka. zamies zcza niezwy kle

gwałtowne artykuły przeci wko 'komis ji Simo

na. Artykuły te rGz-chodzą sję w
odbite k. 'Vrzcn ie wśród ludności
dnia na dziell,

tysiącacTl

rośnjł!

%
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olski kulą 1 ba netem

Mordując bezbronną młodzież na ulicach Wiłna
Pierwszy raz
ałach .zabrzmiała

i8Ab

pieŚń

ta po wie! '1, wielu
na ulicach \Vilna, \Viele

płakało.

kunny, na

już Pałacową.

i

ulicą. :Magdaleny~

Dominikańską.

abt
dotrzeć dQ

Ostrej Bramy.

A teraz opowiem
wrażenie.
Stałam

mentalnie zaVlrrócili

bezpośrednie

moje

Zabrzmiała

"Rota") pochwycona z ust
przez tłum hucząc nad placem.
Chłopcy maszerowali zwartym
szykiem ku Biskupiej - wszyscy podążyli .za
nimi. I w tej chwili padły strzały karabino ..
we suchym trzaskiem raz poraz, rozlegając
się po całym placu. Ktoś k:rzyknął~ rozległ
młodzieży

pod portykiem Katedry u ko-

której bazie

postawiłam

moją

tziesięcioletnią.

wówczas córeczkę, ubraną
barwy polskie i białą konfederatkę, jak
)viele dzieci w tym dniu. Obok mnie stała
.I. p. pani Marja Janowa Piłsudska,
znana
Je swej serdecznej antypatji do. żydów. Na~
IV

Ilożeństwó dobiegało

końca.

Rozległy

się

tłośy:

-- DO' Osb:ejlh. w,yl Idziemy do Ci
.trej Bramyl
.
Właśnie z bocznyh drzwi wysYPlwa~
~ię jęły szkoły ze sztandarami, ochrony, sto
awarzyszenia, instytucje.
Zobaczyłam przechodzącą szkołę, w
której uczyła się rnała i przyłączyłam sir:
luoniej. Uformował się olbrzymi pochód z
·młodzieżą gimnazjum Zygmunta ..LtUgusta
w azarych mundul'kach i rogatych czpeczkach z orzełkiem, i ze skautami na czele.
. • Szły potem inne szkoły, któryc~
czas nie wiele było w \Vilnie. gimnaZJa zen
skj( legjoniści uformowali z\varty czworo
bok stowarzyszenia - a za niemi falował
tłiI~. Gdy ruszono, huknęły młodzieńcze
głosy: "Jeszcze Polska nie ZgiRęła"l
Z pieśnią na ustach posuwaliśmy się

w.,ó,:'
N

kil Zamkowej.
. .
Naraz u samego jej wylotu za.trzymalI SIę
ębłopcy.

Dały się słyszeć jakIeś krótkie, obce,
gardłowe dźwięki w niemieckim języku:

.'
Dalej stoją.cy nie' wiedzieli co się
tt&ło: że żandarmi i policja zatarasował!
Ifogę młodzieży bagnetami z okrzykamI:
.FortU! "Weg"'1
..'~ 'Setki hłopców wyrzuciło czapeczki pod
IÓrę, krzyknąwszy za odpowiedź:
"Jeszcze Polska me zginęła" I i mo"

się jęk,

potem

płacz,

a potem

gremjalny

krzyk dTobnych dzieci ze szkółek i ochron
i płacz kobiet.
Utrwa.liły mi się w oczach pojedyńcze
sceny, gdy chwyciwszy dziecko wpó:, biegłam z niem przez plac ku bocznemu wejściuKatedry..
."
...... .

~ te pieniądze - ale nietylko ze wzglę
dów egoistycznych; częściowo rów-.nież na.
pamego Hugonau. Janek mówił, że nigdy

,ue

iY

zależało

mu na

pieniądzach. Przepływa

mu między palcami, jak woda. Ale zale
~ało mu na maj ą,tku Radletta, gdyż chciał
~zeczywistnić ich wspólne projekty. Och,
~a wiem, że postąpił wbrew prawu - i
Mem, że ile zrobił. Ale on patrzy jakoś

~a.czej na te rzeczy. Rozumiem, że powinien
J"yl ~prostu pogodzić się ze 5wojem nieIZCzęściem - i wyrzec się pieniędzy. Ale to
do niego nie pa~uje - udało mi się spojrzeć na te sprawy z jego punktu widzenia
-- .i przyznałem, że postępek jego nie był
il!eUZa.sadniony. Nie pOWiem} abym go
'mógł w zupełności uspra\viedliwiać, ale
~u... potrafi~ spojrzeć na ten postę~
pak Jego własnemI· oczyma. A czy pan nie
~aft~

'.

.

.;IIee1i PNI <Dam pOWie wy:r·a,źnie, Co

polskie dzi€ci mordowa ł .! ~

.

Niedaleko wejścia leżał we krwI

ja-

kiś

legjonista, a ludzie ponlagali go. wnieść
do kościoła. Pod ścianę. jakiś męzczym&

ścierał z

ucha sącząca sir;: krl"łw
z dzieckiem do katedry uj...

Wpadłszy

rzałam wjeżdżającego

przez otwarty portyk
konin Niemca w ~ilr:i81haUl':d"
\V progu kościoła zwrócił korna .1 ~c?Yl~~..
BZy się ciął szahlą w g1'oma,l(' uCH:kaJą.(': Jl
do wnętrza dzied. Jaka~ kobkta stała na
ławce i patrząc na to krzyczała strłl:,znym
głosem z rękoma podniesionemi __ Pomsta !la wasI Pr~ekleństwo! Zbójeł LolITI
Pomsta boska na was! Zgińcie! PrzepadrdJ
główny,

Da

o·

ciel Psyl

....
_-........
.
111--------S[hÓ

ariera

tońca

a lina

zr()bił~
"Siedząc tak koło irup~ swego przy
jaciela, zaczął rozmyślać,. w jaki sposób mo
że zdObyć pienią.dze.I tam właśnie, w górach - powstał w jego ,łowie plan... Cze-

A i ja. encialem

Będziesz

Raz poraz wpro\vactzono lub \\'noszoNa. skwerze gromadki wystraszonych J no rannvch do Katedrv j układano na :dek:rzyczą,cych dzieci wspinały się na drzewa,
mi w z~krystji. Akcj~!· h} zajł~ł ~ię !lrtysta
szukają.c tam schronienia. 'Vśród nich prze
malarz, p. Stanisla,\ Jaroeki.
rażone kobiety zasłaniały się rękoma od uDo kościoła zaczęto \ynosil' sztandary_
derzeń szabel pruskich policjantów.
Ujrzałam piękny adamaszkowy sztandar
Między skwerem a dzwonnicą ś. p .. Patrjotek! kióry niosła pani Janina studni..
pani Karo1inaMączyilska~ zacności niewia oka! pocięty szablami.
sm., działaczka społeczna, opiekunka. gło
Miasto było wzburzonE'. Tłumy niednych, ogromna i tęga niew'iasta,. trzym~ła dzielne wyległy na ulicę świętOjPl1lk,,
za nogę konnego , zupełnie ogłupIałego zan \Vieść o mordzie dzieci j młouzi(\źy rozedarma, i okładając ~o z całych sił paraso ... szła. się lotem błyska\vicy. Publicznie w 0lam, krzyczała wniebogłosy:
czy rzucano przechodzł}cym ofief'l'om prus..
~~
kim obelgi i przeklPIlsfwa. !.lrlwiono. iż ku
lomio' ustawiony był przez nif'mCÓ\y na bal
·_ii\ii!""
... -..'+I._.kl!lll
. . ~"m_~r
.....
konie domu nr. l inni, że '" hotelu ErmHa.t..
Młejsk i Kinematograf Oiwiatowy
..
Legjonista Czyż ł'aniony był ciężko-.
Od wtorku 30-X 1928 r 2833
tyłu! w plecy przez żandarll1a niemieckiego.
Zaopie kowali się rannym pp. Szuma.ilaą.
-=== Dla dOl'Hlych; =
Poten" kilka miesi~cr prz:'h ~:ł ł wraz z kil
ku rannymi legjonistanli w ~zpitalu mieszczącym się w dzisiE'jsz:nn Pałacu Repre(SUNR1SE)
'fi ~ ,z.: Geolie O'Brfem, JaDot 6łłY'110
zentacyjnym. Nienawiść> \vHnian do ~iem
i Mog."t Levi.łatoJl
ców doszła w tym dniu UD szczytu.
~ma"~J!~
.
Tak się skończył napad i ,tZWJeltsiwo" uzbrojonych prusak<hy nad" bezbronną. ludnością. v\:-Una dnia 20 paźrlziernika
- Konuuija ... 18 aiładl.
1918 roku.

mianowicie

x=;;;;

Ty zbóju! ty Z\Vi€'fZU! Ty łajdaku!

-

muż nie miałby pochować swego przyj acie
la, jako Jana Pasquetta i przez resztę
swego życia. być Hugonem Radlettem, miljonerem?
Byli jednakowego wzrostu, podobni
do siebie - a Janek -- jak twierdzi - był
on ongiś dobrym aktorem. Poezuł, że potrafi odegrać swoję, rolęt A co więcej umiał naśladować pismo Radletta do tego
stopnia, że tylko ekspert był w stanie poz..;
nać
się na naśladownictwie. Często, gdy
byli 'razem, pisywał listy za. Radletta ...
"Takim był plan Janka - i natychmiast zabrał się do wprowadzenia go w
życie. Posłał, \v imieniu Hugona. Radletta, list do \\'ładz więziennych, w którym
donosił, że on, Jan PasqueU, zmarł w górach; rÓ\VIliei określił dokładnie miejsce,
g-dzie znajdowało się ciało. Znaleziono je i
pochowano, jakO ciało Paaquetta. Następ ...
nic zajął się Sprawę,odzyskania dokument6\ Radletta, kt6re> - uciekając) zostawił
gt1l~ po drodze. Na1>łsa.ł mów Hat} w l ..

mieniu Radietta, w którym obiecywał pieniądze za te dokumenty, ale nie otrzym~
żadnej odpowiedzi. Ale ptlźniej uśmiechnę
ło się do niego szczęście. Spotkał się przy...
padkiem z komisarzem, który sprawował
poprzednio władzę w wi(:zieniu. Było to w
Indjach, dokąd tamten przyjechał incogni..
to - naturalnie, w celach agitacyjnych.
Pasquett, ucharakteryzowany już ża Radlet
ta, przyrzekł, że o ile' komisarz: wystara
mu się o papiery - to nie zdradzf jego
incognitą przed władzami hinduskiemL,Otrzymał dokumenty Radlefta '- i \vyjacha!
do Europy, jako Hugo Hadlett, obywatel
amerykański. Poprzednia jeszczE'
napisał
do adwokata, Radletta w New Yorku, od
którego otrzymał kwit)~ j listy, do\yodzące,
że nie miał on żadnego podp.jrzenia co
do jego osoby. Następnie pojechał do Mas
kwy i rozpoczął roko,"ania z rządem rosyjskim. \Vtedy właśnie uzyskał koncesję· Przejeehal przez większę. część Europl
- wszędzie pod na:nviskiem Radletta. ...
Wszystko zdawało się iść, jak z płatka. Az
nagle ..• spotkał Culpeppera
Artur, mÓwiąc to, ZY\T6dl się\v stronę małego czło
.wieczka..
.' -'
iD. c. 11.)
H

•
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.', "ROZWOJ" Pi~tek du.i listopada 1928 1'•
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FrariciiMumj8 reprulintilntów.zaginionyeh ras ludzkich na Syberji i Alasce
Prastara świątyniachrześ')jańską na górze G,arizim

W8

rzeką Bielalą w Syberji w odległo~

'01$0 klm~ od i:rkllcka znaleziono niez\vykłe
i,nter€lsujące wykopaliska archeologic'Zne:' Mia
tlowiciew 'czasie' rm: c wykopnJiskowych na~
po-tk~no Iiaosadę ludzi z ,najstarszej ep'oki
k~ien.nej: Nj,'kośc: mamuta znaleziono wy~
fYty' obraz llil~'iej kobiety, ryeina 'ta posiada
wiele wspóln}~eh cech' z teg;,) 'rod"'ują rysunka~
mi wykoPruu~ihJł w :Europie Zachodniej, zwla::
s~za cechilje.tę:'rycinę wybitne podobieństwo
dó-słynriego obrazka 't. zw, .,Wenus z
Bra~
cąmpńis~lwejFt.al1c ji,

Być·ll}O~ełże na Aleutach

grupie wysp

polożonych f~'ipbbl izu Alaski dokonano rów::.
nież wartościowego

nawet cenll1eJ~
ekspedycja
na.ukowa która bawi un Aleutach w celach
archeolQgicznych natrafihl. ba cztery mumje
ludzkie. 'Vszystkiedotychczas zebrane szcże~
gólyioznaki ś""viadczą o tem, że, są, to po"
zostałqśoi nieznanej dotychczas wymarłej w
szęg~J odkrycia.

a

może

Amerykańska

starożytności rasylud::-~kiej.

OKAZY FAUNY PRZEDPOTOPOWEJ
WE FRANCJI,
Ró~vnież we Francji dały praCe wykopa
Uskowcrewelacyjne \\7yniki. Jak ogłosi} prof,
Deperat w Lyon:c, z nrrlczicn c bal'(~zo cenne
przedhjstoryczne 'wykopaliska składające się
wyłąeznie 'ze skamieniałych kości zwierząt
przedpotopowy~h. W wiosce La Romienpoló
;WRej- w departanieindeGres nad Garonną)
odkryto 'kośCi
mastodontów,
rihoceróiI
sOw; olhrzyrnich bobrów, źółwi, 'krokodyli i
riudych drapieżnych kotów: Znaleziono nawet
ząb mitycznego' poprzednika konia, na. które:=
go szkieletnapotka:no również w
Ameryce
jakoteż we 'F:rancji',w ,okolicy Orleanu. 'WYt:
kopaIiska są tak. re\velacyjne, i,e. prof, ,De.~
peretwygłosi odczyt na. ten temat w Akade::
mji UmiętI10ści ,w Paryżu.
' ,
Wvniki wyprawy naukowej dr. Andre~
wsa ,w pustyni Gobi są rÓwIlieżbardz.,oirife;i
resujące. Ekspedycja natrafiła 'na olbrzymie
!!!!!!!Hi!!!~flDi§

HALL CAINE.

·\\ięźnio

pokłady skamieniał)lch kosei. 'N.a razie spa..
kowal Andrews najcennit;jsze
wykopaliska,
do , 85 olbrzymich skrżyń i pozostawił je w
, KaJganie nagranicychinsko
mongolskiej.
Skrzynie tę spowodowały konflikt między
ekspedYCją a narodowym rządem' chii\skim,
który podejrzewał, że ekspedYCja wywozi
zabytki kultury chińskiej.
Amerykańskie :poselstwo w. Pekinie u:>
zyskało po dJllgich petraktacjach zezwolenie
rządu chińskiego aby skrzyni.e umieścić
w
szpitalu Rockefellera w Pekinie. Tam rząd
chiński podda skrzynie skrupulatnemu bada::.
niu, a jeżeli się okaże, że podejrzenia były
nie słuszne i że skrzynie zawierają wyłącz=,
nie skamieniałe koscifauny pl'z,_dpotopowej
odda się je dr Andrewsowi do dalszej dy::
spozyoji
V/')'KOPALISKA \V PALESTYNIE.
W czasie dalszych poszukiwań archeolo~
gicznych na południe od N adIus w Palesty~
,nie, lliedaleko Balata, gdzie prof. Sellin od~
krył jak twierdzi biblijnąrniejscowość Si~
chem, nat'rafił dr. G,\Velter z Niemieckiego
'instytutu a:rcheolcgicznego na bazylikę chrze~
ścijańską z czaSów cesarza Zenona ,(484 r. po
Chr.) zbudowaną na gót>ze Garizim. Kościół
stoi na ruinach samarytańskiej świątyni zni~
szczonej skutkiem napadu Samarytan na
chrześcijan, zebranych w Zielone Świątki w

rawo

tem

właśnie miejsęu.

Dobrze zacho\vane fundamenta wskaz\l
ją, że bazylika była imponUjącą budowlą O
37 metrach" długości i 30 metr. szerokości ze
\vspaniałym portalem, dwoma bocznemi wejs:
ściami i czterema kaplicami. Był to jeden Z

najWIęcej

skich

interesujących

st'arochrześcijań~

kościołów.

Praca \vykopalisko\va w mieście gdzie
Sichem, wydobyła n~
świ'1.tło dzienne widką "iramidęl wspierają::.
cą się na podstawie W) ~Gkości pięciu metrów·
Boczne ściany liczą po 40 metrow długości.
Piramida stanowi część frontu, nad kt6ryrn
dominowała niby Dgromna wieżyca.
Niedaleko tej burlc\vll odkryto podziel'
mne piwnice, które służyły prawdopodob$
,nie analogicznie do piwnic odkrytych w Pit,
hon w Egipcie, jako spichrz ziarna zboża"
weg·o. Pod terni gmachami odkryto naj star::
szy mur miejski. sięgaj ąry epoki bronzowej.
zbudowany okolo r, 1,700 przed Cłu, Po zbu
rzeniu tego starożytnego miasta założono Da
jego ruinach nową twierdzę w obrębie kt~
rej powstało Z biegiem czasu nowe miasto.
Dalsze. archelogiczne badania wykażą
jak się ogólnie spodziewają. że miasto to
jest istotnie biblijną miejscowością, Sicbell1
albo co jest nawet prawdopo~obniejsze't,
zw, lVlidal Sichern, ,,\Vieżą Sichemu",
miało się znajdować

pr:r_ałna

6.

WY DOBYTO W POBLIŻU ALGIERU.
W paryskiej "Akademji Napisów" mo~ Wandalów. Gundamunda, który rządził

CENNE ZABYTKI HISTORYCZNiE

ob,ejrzeć trzydzieści i1abliczek z
drzewa cedrowego. Znaleziono 1!e niezmięr;
nie ciekawe zabytki historyczne w odległo=,
ści stu kilometrów na południe od Eebes~y,
w,· algierąkim okręgu Constantine.
Tabliczki te zawierają kontrakty kup~
na z czasów północno-afrykallskiego króla

ina obecnie

W

ls,;c

tach 484 do 496. Kontrakty spisane są atrar
:mentem - literami kursywnemi. Znalezione
iJabliczki posiadaj ą ogromne znaczenie dla
znajomnści prawa prywatnego, które obowu.
zywało w państwie "Vandalów.

i
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Minął rok, a Greeba, anira.~ niepr*e;;
mowiła w pobliżu swego, męża. W milczeni'4
~gadywała jednak \vszystkie jego życzenia i
uprzed~ała je. W zimne dni miał pod
ręką

'cieplą odziei, ilekroć się chciał myć, ~NSZYSt:4
ko było przygotowane, a ilekroć sięzabie$
~aldopisania, znajdo,wał ha stole wszystkie
'
ł ,e
l kkte
ł
Ę)fzybory. Od czasu do czasu posysza
"
.
1
:Kroki i szelest sukni ko bleCe), ecz szmery
,,' , ,
,
. .
t~ 'wywoływały w nim boles.ne wspoIIime.nl~
:Więc starał się o nlch co szybciej zapomrl.1ec~

,,

I

M-ip,ęła pora letnia, kiedy w&partyna

,pozwolił skracać długie

godziny muzyką·
Wtedy przypomniała sobie, że przecież nie
brak piĘmiędzy ,zmusił ją" do przyjęcia służ"
by wtem pu.stkowiu i oto 'Z nadejściem wio>'
sny. ksiądz otrzymał z Reykjavik organy od
jakiegoś nieznanego mu ofiarodawcy.
- Widocznie jakiś anioł opiekuńczy
czuwa ,nad narni i spełnia nasze życzenia!
-.rzekłZłotowłosy, a uśmiech głębokiej
T'!idości rozjaśnił jego smutną twarz. Ale
.serce· Greeby coraz cięzszy, tłoczył smutek
•~ tęsĘnota. Żyć obok niego i nie móc się
' doń zblizyć, ni przemówić, było zaiste męką ponad siły; A może się jednak odważy?
Da się poznać ? Nie, nie! jeszcze zawcześnie!
Skazana na dręczące

milczenie, nie
śmiejąc mówić, odważyła się jednak śpie,

l"atllieniu"'księdza mógł odbywać przechadzki, ,"'ać. Było to w pierwszę. niedzielę po nalub leże{ 'wpobliżll szemrzącego strumienIa; dejŚciu organów~ kiedy cała ludność wys-

Jęcz jedynych tych rozrywek pozbawila go
zima llagła i ostra., Pewnego dnia Greeba u="

py. wnosząc z sohą silną wob morszczyzny,
tłumnie przybyła

do kościoła, by uJłłY':Izeć
~łyszała, że żalił się przed
księdzem na ,dźwięki nieznanego jej instruru'entu. Mi.
~ .wszelk~:,gó instrument~l który by mu, chał Złotowłosy, grał, a. kiedy lud zacbwy-

eony zawtórował

mu śpiewem, Greeba ródo chóru. Początk.....
wo śpiewała cicho, lecz po chwili zapo.. ,
mniała o ostrożności i głos jej silny, dźwię
czny wybił się ponad wszystkie. Nagle Ol'''
gany zmilkły, a ją dreszcz przebiegł na wi..
dok ślepej twarzy męża, z wyrazem bole..
snego napięcia zwróconej w jej kiel'unku.
\V parę dni później słyszała, ja.k Zło
wnież

przyłączyła się

towłosy pytał księdza:

dyni -

Jaka to parii śpiewała w kościele','
Ach, toż to moja poczciwa. gospo...
objaśnił ksią.dz.

Ksiądz mówił, że

niedawno stra~
pl:awda?
Tak, a biedaczka Jest w dodatk.ll

ciła męża,

-

cudzoziemką·

-

Cudzozienlką?

Tak, całkiem pOZbawioną opi<~kł,
ma tei drobne dziecko.
- Ma dziecko? rzekł Złotowłosy to-'
nem już chłodniejszym. - Biedaezka!

a~

Q).e.DJ)
"
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KAlrENDAQtYK
.Piątek,

2 listopada Dz. zadusznYt Jerz. '

Teatr LVliejskt J':';'''iil\ "n"
teatr Kameralny: - ,Simona",
Teatr Popularny: - ,,:3Lłka Szwari:enkopf"

WIDOWISKA

::asino:
"Tajemnica Starego Rodu",
Luna: - "Ramon~l"
Splendid: ~ "Kobieta na torturach".
"Grand Kino: - "SzaleI1,:y·'·
, 'Odeon: - ,.Hjeny nocy"
· Palace: "Dziewczę a Ja garconne"
· Capitol: ~ "Chicago"
Dom Ludo\vy: - "Kobieta z miIjorwfj;i
1vliejski K. O. ,,\Vsch,')d słońca"

Łącznie

rana

tłunly

mieszkańcó\\'

mia-

· sta wylc,;ły '.iV kierunku cmentarzy, n:v
lac dowód pamięci o bliskich zmarłych.
Mimo, że do dyspozycjispołeczeńst"\va
oddano podwójną ilość \vagonó\\" tram\va~owji ch i
połą.czono Clllcntarze z wszystkj",
nł punktami miasta. ścisk na tramv,'ajach
panował ogromny i wiele osób musiało
korzystać z innych środków lokomocji 1 nie
oc.og~c dost&~ się

do ""vagonu.
Na cmentarzach, ze względu na pięk
ny dziet,' wyjątkowo licznie odwiedzanych,
utr~ytriywała porządek policja, z \-vjełkim
',tru!~em panując nad ruchem u bram cmen
·'tatzry.
. Łódź pamięta o s\voich zmarłych. Do· wodem tego liczne rzesze cisnące się na
ementarze, gdzie przy każdym nieomal grobie znaleźli się życz1i wiy by posłać ku niebu westchnienie, złożyć \-v dowód pamięci
.: pęk żywego k\viecia, vdeniec, czy choćby
skromnych kilka świeczek, często - o jak.- te czsto - nabytych za grosz ostatni.
'~ocnp ił \" żury a l'tf.
Dziś w nocy dyżurują apteki: G. Anxniiewicza (pa.bjanicka 50), K. Chądzyflskie
gr: (Piotrkowska 164), \V Sokolewicza (Prze
jazd 19)1 R. Rembielińskiego (Andrzeja 26),
J. Zund21ewicza (Piotrko\vska 25), M. Kasperkiewicza (Zgierska 54), S. Tra\vkuwskiego (Brzezińska 56). (b)

ejestra

izebrania

der Orlewicz zamieszkały przy ul. Zielonej 12.
Przy zbiegu ulic Kamiennej i Kiiiń.
'skiego podczas przejścia przez jezdnię do,stał się pod samochód 14-letni Dawid Ja~
siilski z Zagorze\va.
Przy ul. Pomorskiej 11 została prznje,
chana p?;'zez d.or'Jżk(~ ~(Lle~nia ZT;~if! ~
,
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KILKU ROBOTNIKóW U
Onegdaj około godziny l1~ej przed po
łudniem straż ogniowa została zaalarmowana
pozarem, który \vybuchł wfabryoe wyrobów

gumowych"

"G~ntlemann'<

przy ul.

Aleksan~

drowskiej 156. Na miejsce pożaru wyruszyły
natychmiast I~ II i III Oddziały Straży O::
gniowej.

Jak si~ ckazalo poiar \vyhuchł wszo::
mieszczącej się na podwórzu fabrycznem~
przeznaczonej do gotowania lakieru na kalo~
8ze. Otóż gdy \v szopie tej, było zatrudnio:>
nych przy kotłach pełnych lakiero kilku ro::
botników. jeden z nich, otworzył ~iermetycz::
nie zamknięte cirZ\'łjczki jedneg!} z kotłów.
gotującego się lakieru. w celu stwięrdzęn>, ,
eT' AOto\Yy jest już do użytku

p 1e

,,·amtA,BJ.:WSKUTEK ZATRUCIA GAZEM.
I . , Przy ul. GdailSkił~j "; f38-letni
l;O~rt""
q;Hll b,-andlowy H >~
truł ~.'
,eI~z Rahmpl"sohn, za...
•. _,~,lę
..ga,zę.m
swi etlnynl. LekaI'z p 0 30 t o-mu,,,,,.
~
d
.'IIU";, 8~~ler zlł zgon. lP)

ja

KALENDA.RZYK NA PIł TEK, 2 LISTOPAD.a{. :
W dniu dziSiejszym \Yinni sta\vić się do czasie odroczeni::: od c\ViCZell woiskowvch a
&pisów w biurze wojskowo-poUcyjnenl (Piotr następnie \v roku 1925 stawił :<ię" do • otlby~
kowska 212) męzczyźni rocznika 1908 zatych wówczas zebraI'l kon~r ....lnyc~l jest au
mieszkali w obrębie 7-go komisarjatu poliz\volniony
ód stu\vkn:..: ~:ę do ubct'n)'ch o~
cji o nazwiskach na litery L.Ł.M.N.O.P.
bywaj~1(:~'ch się zebrał) kontrolnych.
Dziś w kolejnynl dniu zebrań kon\Vszyscy rezerwiśd natomiast, którzy
trolnych szeregowych rezerwy i pospolitego
odroczenia od ć\"dczt.ń \vojskowych nie óruszenia winni sta\Yić się:
Rocznik 1900 zamieszkali webrębie trzymali, winni się bez\YL."gi~dnie obeenie stlls
komisarjató\v 2,3,5,8,9,11 o naz\viskach na \;::(; na zebrania kontrolne n~ezul::;.i.n·e od st.
litery Sa-Sa w lokalu PKU. No\vo-Targo\va \ ~ _~lja się ich do takkh:i!e zebrań kontrol18. Rocznik 1903 zamieszkali w obrębie ko- nych \v roku 1925.
---"
misarjatów policji 2,3,5,8.9,11 o nazwi~kach
\Y wypadku gdy l'~zerw;sta \Y jednym
na litery Sp-Sy w koszarach 31 pp. Kon- komisarjatie policji otrzymał ks:ąże~zkę woj
stantrno\"ska 62.
skową. a w innym komi.:;;arjacie zaś kartę mo
Rocznik 1888 zamieszkali w obrphie
bilizacy
jną, zgłoszenie s.ię jego, do
obecnie
l3-go komisarjatu poliCji o nazwiskach< na
odbywających
się
zebnlń
kontrolnych
wm.
litery M::.N.O.P.R.S.T.U.W.Z.Ż. w lokalu przv
no nastąpić w obrębie tego komisariatu po.
ul. Leszno 9.
"
~
Iicji
\v którym otrzymał k<ążC'czkG wojskoRocznik 1900 zamieszkali w obręhie
wą,
\y
terminie i miejscu komisji obejmują.
13-go komisarjatu policji o nazwiskach na
IHery M.N.O.P.R.S.T.U.W.z.Ż. w lokalu p~ cej dany b:n :::;~'rj~H" pdicii.
(p)
K.U. Nowo-Cegielniana 51. (b)
O ile rezerwista otrzymał' w sw~oim
---OOOi---

ORGJE SAMOCHODOWE.

.l

superintendentem Burpastor z pal'a.fji

:ut i }:rzedstawla sili ona iaJdz-') piektow..
nie i inlponuj~}co.
\Yspaniały :styl rornański, ni~t\vykle
~taranne \vykoil~enje, niezwykip bogutt'l u ..
rządzenie wnętrza. U~\yh'('znik ma ;", me..
trów średnicy i jest największy w Pol..
~ce], - składają się lla eałot:c -- E kt )""1
może być dumny f~nmHd Budowy.
Przy ohvarciu świątyni po raz pie~
wszy 'w Łodzi zasto80\\"allO nH~:'Hl.fony, tak
iż
liczne tłumy załega.ląef! ulka i pll'lC
przed ś\vią.tynią mogły w:d :linie słysze6
muzykę
kośeielnł,! i wszystko co
mówiono V\ świątyni.
,
Po udzielf'nin h~og:o;.:ławi~ilstwa wIeI"
nyn"' zakońrzono uroClTstoŚl{. poezNll odbył
się bankiet
w ~aH ,:ro\'\'. Spiewaezego",
r h,t. kowska 24:1. na l;,:u\ry przy'hyli prze-dsławiciele miejsrow\'("}' \yłaIJl.
zapro~zeni
goście i przedstawicil.';· ~pf}~p:,zeilstwa.

Na mIejSCe uroczystości przyb::-tli
przedstaw'iciele władz z:o. \Voiewoda na
czele.
~
Budowa tcąj świąty.ni trwała zgórą 15
\
o0~-----

Przy ul. Przejazd? 34 dostał się pod
przej€'żdżający samochód l3-letni Aleksan-

•

z

~zem przemawiał również
św. Trójcy ks. \Vernegal't.

PAMIł!TA o SWOICH ZMARLYCH.
Jak rokrocznie tak i wczoraj już od

~wcze811cgo

odbyło się

świątyni.

---'000

'LÓD

urorzyste poś\Yię
cenie kościoła e\vangelkkiego św. .'Mateusza na uL Piotrkowskiej.
.
Już- od godziny 9
przed kosclOłem
zaczęły się gromadzić tłumy \-viernych. O
godz. 10 f }~ napływ ludzi był tak wielki,
że tramwaje stanęły na całej ulicy Piotrkowskiej a pr~d kościołem policja konna
i piesza z trudem utrzymywała porządek
Na tą niezwykłą. uroczystość przybył
superintendent generalny kościoła ewangelickiego, pastor Bursze, który też: po dłuż
szej przemowie, dokonał poświęcenia tej
Wczoraj

TEATRY

LEGŁO

entłema
POP ...~RZENIU.

\V tej samej chwili gctujqey się lakier
rozlał się przeuostl.:jąl: ~iC; do ognia, 'wskutek
czego nastąpił wybuch. Stojących obok kotła
kilku robotników uleglo poparzeniu
rąk i
twarzy.
Przybyła na miejsce

straż
ogn;owa
ratowniczej t
i cała
energja ich była 5k~crGwana w kierunku nje
dopuszczenia płomieni do przyległych maga
zynów odpadkowych· co się tęż w całości
udałó. Szopa, w której zna.jdowały się kotły
uległa zupełnemu spaleniu. Poparzonym roI'
botnikom
ndzielił pomoc:y
lekarz Kasy
Chorych, poczem odwiózł ich do domu. (P)
przystąpiła

do akeji

.~ .............N
........
r .._·.:_·~i:)_l___
........._........;,_~....., """!""'_..-.............io".....R_O_L._\_V_O_J·_·_P...i..;.,Q.t_c_k_.·_d_n......,_2__
1i_st_o:..p...;,ad_a;.;.....;1~921;.::;;;.IbII\._clIIlIiIIiIIII
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tef:itr

,. 'lEATBMIEJSKI
Dziś. piątek i jutro sobota wieczorem,

. l:

potężny

(lramBt historyczny. H.

ROl~nd'a

,J)anton" po cenach populahiych.
SensacyJny "Proces Mary

. l1'an~ . będzie
C~rtn

juti o o godz. 4

D.ugan"

p01JQłudniu.

popularue..

.'
\\ niedzielę dwa przedsta \vienia ~ o
'gQdz 4 popołudriiu ,;f'h' niądz leży na ulicy"
po cenach populaT'llyelL \\'ieczorem jubileU$ZO\H
(~5-te) [Ji;~ed~.,tawienie ."Dziejów
Grzechu".\\' ponff>działel{ "Proces Mary
.thlgan" dla Z\\iiJ~,ki:W Hohotnh~zych.
.\Ve. wtOl'Pl( . "Danfon" po cenach poPUlarnych.\\ lwłHyc-hpróhach scenicznych
'pQdkierunJdem reżY;·'\1waK. \Vlercinskiego
poemat oramatyczny J1Jljusza' Słowackie
łQ "Ksią.dz Marek",
Rolę tytuło\vę g'raćbędzie Karol Ad:wen kwicz. Judytę --- Irena. Horecka, Kos ..
$ak(lw~kiego ~ Artur Socha. Premjera. w
przy:,złym tygodniu.

VV zwh}zku z juhileuszem

30-1etniej'

dZiałamości 11a,jznakornitszego.reżysera i ar
tysty scen rosyjskich Stanisławskiego wy-

'. słaJa _Dyrekcja'l'eatru'Miejskiego depeszę
gratUjacyjną, łę,cząe się tym sposobem do
hołctu. jaki Zą;słllżonemu reformatorowi te,atfu, ~kłada cały· kulturalny . świat.
TEATR. 'KAMERALNY
. Dziś q gddz; 9-ej wieczorem po

'ostatni .,Simona!',

Jutl~O,

sobota,

raz
premjera

interesu.iące}komedji . współczesnej· świe
. tn.ego niemieckiego
pisarza
Hermana.
, Bahria ),MistrzH zK. Adwentowiczem w
·roli tytulowej, Reżyseruje M. Melina.
Bilety api'zadaje Kasa' Zamawiań,w
,~ukien;li Ggsiomąkieg{' .od 10 rano. do. 7 wieczorem bez przer\vy.
TE~T~POPULARNY•

• ,Dziś Q. godz;8,20 wiecz. w. sobotę i w
niedzielę o godz, 4,20 i 8,20 wiecz. graną bę~
dzie w dalszym ciągu c.iesząca się olbrzyrojem povvodzeniern "MałkaSzwarce:p.kopf'\

,.ł .

..Dotlór"., k.'·.t.ó..·rJTet~o"ał ~obie bo rar)'u
11

.

:

POMYSLOWYOSZtTST- IZRAELITA PO IiAJł.C SIł: ZA·LEKARZA OKRADL . . . .
GO WSPÓŁWYZNAWC:{:.

.

Niez\vykłąprzygodę miał Chil Krybus zamieszkałypr~y ul. Północnej 26. \V
czcrwcu- w okresie panującej epidemji
gl ypy Krybus zapadł na zdrowiu, wobec
czljg' zawezwa,ł
siebie do domu dr.
c.zarnożyła, który zbadawszy go oświadczyI, iż chory jest na grypę przeto pOlecił
li rybusowi' pozostać przez kilka dni w
łóżku.
Kilka godzin po odejściu dr. CzalH:lożył:- przybył do mieszkania Krybusa jak!' ubogo ubrany młodzieniec, który z miej
sca przystąpił do hadania Krybusa, wy jaśniając mu, iż jest lekarzem szpitalnym i
ponieważ zachodzi oba:\va iż Kryblls chory jest na zakaźną chorobę, przeto musi
go skrupulatnIe zbadać .. Krybus wobec takiego -dictum chcą.c nie chcąc pozwolił się
zba~ać. Jakież jednak było jego zdziwien\e,

do

gdy po odejściu owego doktora

stwlerdJil,

iż zginęła mu z pod 'poduszki torebka, zawierają.ca 58 zł.
Po kilku dniach Krybus wyzdrowlaw~~y spotkał l)" f'~O doktora na ui.
i\To\vjn~icjskiej, wsz':z,'Jł a!('rm. NAdbieg-ło
ci w'"lch posterunkow.;'ch. którzy 0d1:1'owadziU pomysłowego oszusta do kom hut}'j atu!
gdzie ()li:azało się, iż jest to ~8 ·~Htni Tde)
Tugentman, notoryczny złodziej, karany iut .
kilkakl'otnie. \Vzięty w krzyżowy ogień py•
tab Tugentman do winy się przyznał. \V
dniu onegdajszym znalazł się on nR lawie D~li.al'żrmyrh sQdu Okręgowego

w Lo..

dzi. Pc przesłuchaniu świadków, którzy 'wi
nę oska~'Ż()n8go \v zupełności udowodnili,
sąd ogłosił wyrok, mocą którego Tugen..
tma.n skazany został na 2 lata wl.;zieniQ,
zamienjającego dom poprawy. (p)
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TEATR MIEJSKI ą JU8ILEUSZ:,
STANI!;ŁAWSKIEGO.
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SPRA CA KATASTROFY KOLEJO EJ
SKAZANYZOSTAL NA PÓLTÓRA BOKU WI~ZIENIA.
Dnia 16 lutego. br. około godz. 9 wieNa skutek przeprowadzonego doch.
czorem przy posterunku Nr. 15 stacji Ko- dzeniapociągnięty został do odpowiedziall"uszki miała miejsce katastrofa kolejowa,
ności karnej maszynista Stefar\ Dopierał..
która nastąpiła wskutęk karygodnej lekko- ski, który w dniu wczorajszym znalazł się
myślności
maszynisty, prowadzące.go po- na ławie oskarżonych Sądu Okrf~gowego'w
ciąg towa.rowy w kierunku Koluszek. NaŁodzi. Oprócz prokuratora wystąpiła. z poskrzyż0waniu toru~ pociąg . towarowy prowództwem cywiinem w imieniu' ska.rbu pań
wadzyny .przez maszynistę Dopieraiskiego stwa Prokuratorja Generalna o· sumę 5,042
najechał również
na pociąg towarowy, ja- zł. z tytułu poniesionych z powodu podacv \y kierunku Gałkówka, ominąwszy li- wyższej katastrofy strat. Po przesłuchaniu
p;z~dnio tarczę ostrzegawczą j sygnał wjaz !3 ał ego szeregu świadków, składających śi/i
dowv. Skutki zderzenia były fa falne. Oby- . l:.rzeważnie z obsługi kolejowej i przemódwa' parowozy zostały poważnie uszko- wieniach stron, Są.d ogłosił wyrok mocą
dzone, nadto uległy również c~ęściowemu którego 36-letni Stefan Dopieraiski skaza
rozbiciu wagony obu pociągów. Obsługa ny został na 1 rok i fi miesięcywię.zienia.
pociągów
w porę wyskoczyła, dzięki czeNa mocy amnestji Si}'- połowę orzeczonej
kary mu darował. (p)
mu obeszło się bez ofiar w ludziach.

.'

TEATR POPULARNY w SALIGEYER,A.
"V sobotę o godz. 8,20 wie cz. pre,;.·
ro.jera niefrasobliwej krotochwili "Ciemnre
Plama
H

•

.

. '

'-"';:'0 O O ~

OSTRZE1ENIE' Chcąc nabyć

proszek n~szego wyrohu, nale ..
,ży przykupnje akcentował: i .

. ·wY.ra:Ź:riie· żądać oryginalnych
proszk6w z uKOGUTKIEM" Gą..
seckiego znany eh od lat trzy..
. dziestu. Zwracajcie uwagę i ód
. . ixucajcie uporczywie poleca.
na naśladownictwa w podobnem
do naszego opakowaniu.

ZYCIE -SPORTOWE.

j

11

WSPANIALE ZWYCIł=STWO L.~.S;.u i
,(C-S)W dniu wczorajszym drużyna
Turystów zmierzyła się. w Krakowie z Wisłą .w walce o mistrzostwo
Polski, ulegaję.c w stosunku 5:0 (2:0). Do pauzy gra równa; i bardzo ciekawa..Turyści nie wykorzy··
stują całego
szeregu dogodnych sytuacji
podbramkowych. Wisła zdobywa
dwie
bramki przez Reymana. Po zmianie stron
Wisła. '. zdobywa dalsze trzy bramkj przez
Reymana, Balcera 1 w ostatniej m.inuciez
rzutu karnego za b. wątpliwe przewinienie
Kotlarczyka..

. (C-S Warsza.wa.:.L.K.S. -

Warsza-

wIanka 5:0 (2:0). Zasłużony sukces ŁKS.-u,
którego. atak grał końcertowo. Do pauzy,
clwie bramki padają ze strzałów Durki i
Króla. Po zmianie stron War sza wianka nie
.wykorzystuje 15-minutowej przewagi, na.tomiast ŁKS., w ostatnim kwadransie' zdo,,:
bywa dalsze trzy b:r:amki przez Króla, Durk~ i Trzmiela. Sędziował p. Rutkowski.
. Lwów: Czarni-Cracovia 4:3 (3:1). Gra
b.ciekawa. Do pflll7.y przewaga, Czal'nyc 1),
którą. zdobfwa.j~ trzy. bran\.k.i pruz Na..

WIELKA

PORAźKA

TURYSTÓW.

stulę

2 iWinnickiego 1. Dla,. Cracovji - Gintel. Po znlianie stron Cracovia zdobyw:\
dwie bramki z karnych przez Gin tla, a
Czarni jeszcze jedną bramkę przez :'<astulę. Sędziowałp. Rosenfeld. Cracovia STU"
ła z 4-ema rezerwowymi.
Mecz Hasmonea-Śląsk nie odbył ~ię.
wskutek tego, iż Hasmonea. nie stawiła się
do gry w Katowicach.

Łodzi

PIlaKA NOŻNA w LODZI.
W dniu wczorajszym odbyły się. w
jedynie dwa spotkania footbalowei

Hasmonea-Orle (Zgierz) 4:0 (1:0).
II-K.ICS. (Kalisz) 4:2 (1 :0).
~~ • • G~ • • •
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Up~ęltZJWanq

dU~ft~ ·~~···~iJ~n~a .

Oferty z podaniem ma.rki i cenę pod .. Masz,....
na" do adrninistracji .. Rozwoju"

Piątei.:

I, ul.

S

u

Ł

Kortów
chustek

A,

I

A

-,

ko(ó~

Zawiadamia
KUjentelę,

E

________

'Jl-:~

ra

iet i

swoją Szanowną

te wszelkie nowo! ci w

materjałath

francuskich i angiel..
skich oraz futra na sezon jesienno-zimowy juz nadeszły.
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\VZORY na dywany perskie i smyrneński~ SlUŻ..:\CA do wszystkiego czas pracy od
dużym wYborze- po"leca "Sztuka Tkacka" 9·-3 g. pp może się zgłaszać Nawrot 18 ID.. 12
Piotrkowska 174 II podwórze teL 16--13.
do egzaminów dla eksternów, w
zakresie
7916-1 PA!'. Ii:.1\; ł\.A inteligentna znająca się nas:zy~
ciu . pof,zukiwana do dzieci. b1arcinowska
ośmiu klas. Kurs
klasy 4 miesiące.
6-go
NA
OPAŁ
próżne
beczkj
do
sprzedania.
"Via
Aleksandrów (pod Łodzią) ul. LutomietsU: 59
Sierpnia 14,' prawa oficyna, parter, wejście
domość:
Targowa
35.
7872-2
z podwórza,
3-7890
7874-2
.
CONVERSATION francaise
On cherche NA RATYI Tanio! Najdłuższe terminy! To:::
i{Zł:liNA młoda służąca skromnych wy
deux enfants 6 11 8 ans, pClur compiet. AL wary manufaktUrowe. galanteryjne, obuwie, magań. Gdańska 7l cbok pralni.
1896-1
Kościuszki 3-1.
7910 białe towary. firanki, kapy, kołdry, bieliznę
męską: damską poleca "Kl'edyf' Nawrot 15.
POTRZEB N A
praS0\VfH:zka i
uczennioa.
SPRZEDAz I KUPNO.
~waga I piętro.
-O Pralnia .,blatyldu f KHińskiego 51.l-7i5S
NAUKA i WYCHOWANIE
- - - - - - _.-... _. __
RUTYNO\V liNY
nauczyciel przyspasahia
.~-,,"~.-'-----=---

w

I

i<"d

__IlIIIIIIiI_- -' _.._-_. . . . . .
.~.

_h
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KUPNO-SPRZEDAŻ:

majątków

·ziem~

skich, gospodarstw wiejskich, domó\v, willi!
fabryk, młynów wodnych. placów, sklepów,
interesów handlowych i t. p. załatwia szybko
i solidnie Biuro "Fortuna" Łódź Karola 18

62-10
.tel.. . . ._="""""""--_.....

3001-0

ŁOżKO z materacem (familijne) używane w

zupełnie

dobrym

stanie

do

sprzedania
Gdańska 72 m. 20 Kozłowićz.
7886-2
- - _.............._....

----------------~~,...

ł PRACE.
. . . . . .m.. . . . . .~~~nn.·~DY·· ~. . . . . . . .

POSADY

FILIP \Vladysława ~agubiła legit,y-mację K,
E. L, na wolny przejazd.
7898-$

POTRZEBNY chłopiec do ślusarni Prze::jazd 16.
7902-1
POTRZEBNY chłopiec do

Sierpnia 18., w podwórzu.

za ia

pOJ" edyńczych pokoi oraz 'pokoi z
"
'
l K rasze'Z wszelkIeml
wygod
aml przy u.
wskiego 8.. 10, obok budującej się remizy tramwajowej
od zaraz do wynajęcia .. ~iadomość na.miejsc&. Dojazd
tramwajem !\r. 7.
R

z

.----.'---

m~~

n

.

6

N. raty!

;:7UV--

ranło

Plerwnonędne palta zIma we,
da.iZlSl.le, m~l.ddeł· śJl 'egowc6, obu

we

trwałet

---------------,-----------------

•

taPlcer:"nru~Ol .\VYPOŻYCZĘ 500 albo 1,(}OO zł. za otrzy$

morgów ziemi przy kupniE wszystko wolne: ~
. . . . ~""""",""
wieś kościelna, przy szosie. Biuro "Fcrtunn" I POTRZEBNY subJekt do zakładu fryzjer~
Łódź Karola 18 tel. 62--10.
2999-0 ~ skiego 6::go Sierpnia 59.
7868-2

H.ladaJ' ce się

........
,

ślusarz na l'obcty. gięto:::budo:<
wlane oraz chłopcy do terminu ul. Łąkowa

POTRZEBNY

I

.teuchmamIł
...,

........

STANlSŁA \VlE Sznajder 5kradziono paszpOrt polski wyd,. W Łodzi
5-7~

DO SPRZEDANIA dom zaja~d.4 ~okoje POSZuKUJĘ pracy dozorcy . lub do kom,
kuchnia sklep spożywczy z pl\Ylarmą bu: Laskawe oferty do Administracji sub .•,Kau"
dynki murowane kryte duchowką do tego J ł cja".
..
7912

ói e mie

ZAGUBIONE DOKUMENTY.

---~_

wualk1e towary naJ
h'lpr~.9j jakości R!,- ubr ania, PilIttt
sukmel koldry~ fIran.kl, kapy} ble

manie jakiejkolwiek posady za
wyjątkiem
biurowej. Zdolność fachGwa. Jestem s~
ny k. Proszę o zlożenie oferty PQd AB.
_________
3-

JEDEN pokój do ~\';'pusz('zenia od gospodał rza. i\1ostowa Nr. 2 (przy kolonji oficerskiej)

Chorągwie

przepisowe

POleca
Ib:n~ rn'=łd'ą damską dlUłtki
swetry pote.c~ firma »KREDYf. Magazyn Unłwerl81ny

NAW,j(OT 11

!.p',

PiotrkowSka 44

1894-1

lIa rh l,!

Tarder

PierwazQl'zędne palta zimo
we damSkie i mę.slti.

obuwie, śniegowce
~oleca

ł.KREOfT6.

firma

Na.rot li,

. UWAGA! l pir:tro

