.t.:_~""'o/'" r

..t , I . ;.) .. )

...,.

XI-r.
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istnienia.

gr.
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PtIiEłUjMERATA Redakcja i Adma
w ł.odzl:

Al.

........

Kościuszki

41 .

Telefon 28

Mies. z c1cd. 1I&I$t. 4.50 gr
(I({n_sz. &:lo -CSomu lO gr

Z pnea. poczt.

Konto P .K.. O& 60594

s"so gr
_ _przyjmuje
_i _ _ _ _od_ 5-6
Naldność pocztowa 1IiIimIRed.

Mies. z IfO~US:Z.

1_ 9

opłacona =ałtem

Z

~

;

8

!ił&;
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Niedziela, II-go listopada

pOWO II trudności

tec nicznyc cradałekilusłrowan7
do ,nuaneru dziis5eiszęago nie l110że być załączanI'
o

II

III

101

t

l1li

"

I

Dzl. i dni naltt:pnych

Dali I dni -następn,ch

Wstrząsający dramat

Polski kcchanki i matki, nie cofającej się prl ad niczem,
aby wyrwać swe· dziecię z rąk sowieckich zbirow p. t.

•

"

O·L~

W roligłownei bohaterka niezapomnianego
", M4iUHoBougt'U", naisubtelniejsza artystKa świata

ZE,.C' O

i1 r
HU·

o

P~l, "tl,p·oorwszywffmle zagranięznym, na tle prze. łęknychkrajobrazów oSuwa~o ..,
~SI('~2yzny ~ biti-rątzy~" y ud2iał puhdpol łei j a·zdy . ktora swą brawurę oczarOVł ały świat

orklest;a

pOd

foczątek ·0 godzinie: 12~ej

dyr. L Kantora

Ud gcdiny 12 do 3 cenywszJstkich mlelsc 50 gr. i 1
Dom

kino

PRZEJAZD Nr. 34

. DZiŚ

PlllUlpj~lI.nłl

,,1 lACI!!
1.,,.

0

OSTRZk E1Ełn~

Chcbąc nablyć

pros ze naszego wyro u, na e~i
iy przy kupnie i:lu:enttiwaf

3061-

fUm p, t.

Z

~BAr~~u"

(~Ic!dy włoszka kocha)
Historia m~odej i pit.:;knej dsiewC.iynv, pozbawia

.•

nel opieki nuconej na

!,1liIIł!~~

lOlu

W roli głośna Macfge BeUamy
Eli'tyll!tka
...
Film ~r.telll~jony Elzar6w wio.ay iaromotem kwiatów

wyraźnie iądaćcryghuł&nya:h

proszków z nKO~UlIHEKu GOl"
seckiego znanych od lat trzy..
dziel'ltu. Zwracajcie uwagę i od
rzucajcie upcn:zywle poleta, ne naśladownictwa w podobnem
do naszego opakowaniu.

B;ydt-atl wa re tyś€.l'ia kCMertoWG gr!'l

Ct!ny miejsc: Woni powszednie na wsz,stkie 15fl1~
anse zaś w sohote, niedzielę i święta od g. l.l,p .
l mif.jsce '15 gr. H mhjsce 40 g:o. 111 miejsee 30 gr

W liobotę, niedlielę l:i~ięta~ od go~%. ?~O po poł
l mi.,ac. 90 gr., II m1elsce ... 0 gr. 11 mle)S<le 40 gr
..-~;,.

•

'"nn'llil\lll""_

~afurcie włos.y
~~t zupełnie łysi' mogs, odzyskać- :r>iękne
Włosy. ~wając balsamu na porost włosów. który
zapo15iega wypacaniu, niszczy tupet, usuwa SWf70
dz.-nil} głowy ipa.DUdza do !ycia. obumarłe cebulki

wlotów
. pOIEC~ SkładltpieczlłY ! P'*,ł'rumt1u"Ja

H.HERMAlIN, pO.r o.ska 11

..

",...........,..,~-------_.....

•• A••• m••• e~s •••• ~.a~.m~

,upi ę LiJ

~

fię

in'fl~ ~g ni~onia

Oferty z podz.niem lO"arki i cenę J::ci! •. Maszy
pa" do administracji .,Rozwoju'"

zł.

I

.,

-

Nr. IW

..

*

ktew''''ffl3%r

we

eH

'łaś[.

I, ul.

I

2

Zawiadamia swoją

ÓW

Klijentełę,

wełnianych=
wy.
,bór

ri iecki

ład

.Telefon
,chustek

1 7.
:le wszelkie

Szanowną

nDwościw

materjałachfrancuSkich i anglel..
śklth' orazfułra na sezon jesien-

no-zimowy jui:

ROK ZAtUZENIA 1815

Ilo przywrócenia zdrowych nerwIw

nadeszły ..

goteUrłCw, IdUnCw

Chore, wyc:llie:rpane nerwy czynią źycieaoll'zkiem
.prawiają dużo cierpień, jak n.prz. bóle kłują. ceł rwące, zawroty, uczucie lęku. szum W u• zach, zaburzenia. trawienis f be:uenność, niedlęć, clopracy oraz inne puyk.re objawy.

wyucza

GrD. tJUln~n arlyst,cz.

ka Tkacka

łćdi. protr~cwskD 114 Ił podwa lewa ol..
Tamie maina nabyć potrzebne przyrzędy~ wzory
i przędzę do wyrobu dYWDnÓw
1491\

WSZYSTKICH TYCH CIERPlEN

p01:będ~ieci@ eię stosując tylko prawdziwe K~

lepLecithin, 'lodek odżY"~·I(;:lYI obfitują,cy W'Wltaminy. Stal .ię on dla ludxkości źródłem d o , hmdziejstwa Pott:iuje w sposób zadziwiaji\cy
c:c.ynnośd crganizmu, wzmacnia rdzeń pacie~
I%OW; i mózg, 'Wzmacnia mięśnie i etawy, ~,ny
sparz. \I ił. daj:e radość, życia Prawdziwa Kola

.. Ledth in często czyni cuda, przeprowadza wla.. ,. ,
.
6ciwe sold od:iywczedo najdalszych zakątkOW krw!Obiegu
.wieia, odmładza
PI'OllUI!ą

mię

PI'~&kCUUi~ olłołdśde

że nie obiectd~ !lic nieprawdziwE;gOt gdyż w ciągu najbliż$zych 2-ch
ty godni przesyłam kaidemu ł kto do mnie Bapis.ze,
i Zu~ełrdo beilpłat,d.
,
'
Iranko małą paczkę Kola;.Leciihin oraz k~iąikę. napisonIl przex. lekarza
z dlugoletniąi;t wielostronną praktyką, kt6ry sam mmsial walczyc z takiem:ii
cierpieniami. Prof:zę mi napisać wyraźnie swój adres i ja przejlę naŁych..;
mislSt bez iadnych kontów obiecane
Ernst Pa~rlteJnack. Berlin S. O.Michae1kirchplatz N_ 13 oddział 341

=

. składające się z . pojedynczych pokoi ora2: pokoi
kuchniami f 'Z wszelkiemi wygodami przy ul. Krasze, wskiego 8-10. obok budującej się :remizy tramwajowej
od zaraz do wynajęcia. Wiadomość na miejscu Doja~
,
tramwajem 1\r, 7.
_ _ _ _ _ _. a;;iII.1f~"''''''-ł9_··ZF'''--_.N:~~",-.-~ .......~. ~ ~:łit."'!·!l--~~~r~~ł!~~:~·!l;~~>i'łf

OWOCOWE
PARKOWE
R O Z E I inna

erowców

poleca w wielkim wybor~e

DYlAiS.

Zakład

Ogrudluezy Z. tt.ołaczkowskieg8
.prz~dzalnłana8,
6 tel. 15..0, 2 dOjudHI'tramwajea
V
.. 8

lódź,Piotrkowska111, tale
Kurs teoretyczny i praktytxny,
Lapisy przyjmuje kancelarja kursów codziennie.
odS rano do S wieczorem.
Kurs normalny zł. 95.
Oplata ratami ~35- '
po :d. 20 tygodniowo.
lJWAGA\; Dla pl 1:yjezd~ychstancja od 20 do ·25 z1. miesięc:«nie

,

długoletnia. . DDua,CJalka ,

,

udzieła lekcji płsanla' na maszynaEh różnych i najD()ws:tyc.h systemów z ciokladnemobjainieniem konstruł.:
ji ,i he.t.tograji., Udlif2la. rbWłde! Ji,ktji, tn-u:łudterll, ;po

litmetyk. handlowej j ktH E5pondant!1.
Nfi Raty} Tanioł
h cd1epsze TerminyI ŁÓdfl ul" KłUńskaego a9 m" 8 ObOk poclty
TOWl1ry manufakturowe
guletnturyjne, o b li wit
"\VapDO płechdturkie marmurowe Cement, Gip s,
tClwóry ,tiremki, kapy,.
.Sc!pio", S1&e.moty .K.lepacki C~gla, DachÓwka
koKary, bie1izn<;do.msk~
Eternit, Papa. Poaadl:ka., 9lłilurs, Lepnik do po
j

tA,.

pokctlK'KED YI

).\?fot 15 UWeIgfil

Na

H

pi~tro

sadzki na z1tl1no "Dutoxyl",

Trt4cinaM61

Poleca' wl1łą,(!sne pł'SedataQ'l~oiełatw(Jfaibl1k

Int.JAN PĘDZleH
WałJlaa'liWa,. 310łnai 80..

Te~.. 108"'70..
,"

--

.....
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Uroczysty hołd prtlchom poległych bohaterów i [(ieznan~mu Ż aln:erzowi
Wrażenie

wczoraj

ogólne

Krzyzem

miasto
przybrało świąteczną szatę· Na ,vszystkich
llieruehomóściach powiewały od rana chor.ągwie, tym razem jednakowej formy i odpowiednich kolorów a co najważniejszĄ
czy:ste.
Ulicami przeciągały oddziały różnych
hufców, szkolne i przysposobienia wojskolWego, dążąc na liczne_punkty zbiorowe.
Na tram\vajach' powiewały chcrągie;yvki, a na Pla'cu Wolności płonął znicz na
szczycie ładnie wykonanego postumentu, o
:toczonego emblematami pal'lstwowelui i sa

Hołd zmarłym

o

bohaterom.
kościo~ . ~

ty i świątynie innych' wyznall licznie zgro-

madzonemi rzeszami obywateli i organizacji. Duchowieństwo odprawiało nabożeństwa za pomyślność Państwa i za poległych ,W walce o o wolność i niepodległość.

U pły~y NiezrJbnego ZOh:HerZd,
Młodzież szkół
;z;arówno powszechjak i średnich zebrała się' w świę,ty-

nych
niachna nabożel1stwa, by następnie oddać
hołd Nieznanemu Żo}nierzo\vi, udając się
Yl olbrzymim pochodzie w stronę katedry:_
Na czele pochodu młodzieży szkolBej kroczyło in corpore kuratorjum ,okręgu szkolnego.
Przeszło godzinę kroczył olbrzymi po
chód przez Piotrkowską, przyczem zwraca.ł na siebie uwagę schludny wygląd dziatwy: szkolnej.
.
Przed katedrą młodzież szkolna oa.dała hołd Nieznanemu Żołnierzowi, a de..
legaci składali wiellce na tablicy, tak że
wkrótce zakryta ona była kopcem żywego
kwiecia. (bip) .,
.
. .,

:::ly hołd oddziałÓw

P. P.

nabożeństwo
za
bohateró\v, oddziały pol~
eji łódzkiej złożyły hołd Nieznanemu Żoł~
nierz{)wi.
. .
.

Gdy

skończyło się

~dusze zmarłych

.

Przed
norowa, a

Katedrą stanęła

d0okoła oddziały

kompanja ho-

,

Wczoraj godzini,e l-ej P. \Vojewoda
J aszczołt w obecności Pana Dyrektora Robót PUblicznych inż. Stawiskiego, Naczelni
ka Wydziału inż. Szostaka
udekorował
Krzyżem Kawalerskim "Polski Od:r.'odzonej" Pana \Vojciecha \Vyganowsldego
ze
Złotnik za zasługi na polu organizacji rolnictwa.
.'
L

..

~.!..

Ludwik Kulczycki z "Varszawy i b. minister poseł J ankowski. (p)
.

lAyc.zpnja ola Pana

p~pzydenta

Dziś

Pan Wojewoda Jaszczołt, będzie
przyjmował życzenia dla Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej o godzinie l3-ej ID. 30.

w bóźoir=y na starem
o godz. 6-ej wiec.zorem w

dZiś

Foczta

urzęduje

nie

w dniu dzisiejszym "\vszystkie urzę
dy pocztowe, których niektóre wydziały zawsze w niedzielę pracowały, dziś będQ- cał
kowicie nieczynne.
.
Pracować będzie jedynie ekspedycja
l urząd telegraficzny. (bip)
.

'1 rąbKi ala arty lerzystów

,,_

Poaniusłe OO~ł\Jnl ęcie

go~zinie 9-ej z3;pełniły· się

Lr,-ti

Odrodzonej

od wczesnego rana

morządowemi..(b)

Kawaler~kim Pol~ki

Dla upamiętnipnia iO-lecia odzyska
Niepodległości,
Magistrat postanowił
ofiarować konsystującym w Łodzi pułkom

nia.

art) lerji 4 p. a .; o. i 10 p. a. p. srebrne
zdobne trą.bki sygnałowe.

0-

til bucy
~lieście .Nlegafouy W fafKU

synagodze
przy ul. Wolborskiej odbyła się·· podniosła
uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątko
wej ku czci zmarłych na placu boju 10dzian-źydów w obecności naczelnika urz.
wojewódzkiego Dychdalewic'za,
starosty
Rżewskiego, zastępcy starosty grodzkiego
p. Szara, prezydenta Ziemięckiego, dyrekto
l'a Rundo, gminy żydowskiej, P.O.\V., itd.
W imieniu gminy żydo\yskiej przemówił p. Micman i Ul'oczystość zakończyla się. (bip)~......~,., ...

Ah ademia robotnicza

Dzisiaj w lokalu związków włókiel1~
niczych Z.Z.P. (Gdańska 40) odbędzie sięi
akademja robotnicza z okazji lO-lecia Niepodległości Polski, przemawiać będą prof.'

poniatowskiego

\V dniu uroczystości

d~lesiQciolecia

Niepodległości

11adawana bę
dzie ~rzez tr.egafolly \v Parku Poniatow..

oazysk&.nia
;;li!

iego au'ujicja l'adjO'\va

".!ld(~J.

;.;ta·:f

wa ·szaw.

--

.

W N. O. K.
JDla

łuczczenia

11) ·ciole,~ia

Ni~podle·

5!ośd Polski, Narodo\ya Organizacja

:\.O~

biet urządza dla członkh'l i
wprowa(L~o,
nych gości w lokalu własnym przy uL Moniuszki 11, uroczysty Obchód w niedzielę
dnia 11-go listopada r. b. o god.i. B-ej popl)ł.
W uroczystem nabOŻtlllstwie uiedzieJ
nem w Katedrze c.zło1.1kinie Nar. Org. Ko.
biet WCZill~~ udział ze sztandarc·m.

i
\V DNIU Ś\VIĘTA NARODO\VEGO PAMIĘTAĆ NALEzY O TYCH, KTÓRZY
\VOtNOść POLSKI vVYV,/ALCZYLI.
W dniu wczorajszym odbyło się w Ka~
te drze, o godz. 11 przde południem, UfO,'
czyste nabożeństwo żałobne za spokój duszy
zmarłych funkcjonan:juszy Policji
Pallstwfl;.

Sądzimy, że sL:czególnie podczas wieli
uroczystGści narodowych
winno się
więcej pamiętać o t,:,.'ch, kturym się wolność
zawdzięcza.

kich

Świątynia przepełnioną była tłumem

wiernych; wspaniale prezentował się zwarty
mur mundurów policyjnych. \V nabożell:::
stwie wzięli uclz~ał wszyscy dygnitarze P, P.
z okręgu łódzkiego. Przy symbolicznym ka,:
tafalku trzymało straż S-:-ciu policjantów.
Na trumnie odcinała się ostro czapka funk"

ze \vszystkkh
komj::}~rjatów policji, oraz oficerowie policyjni, orkiestra odegrała hymn państwo
wy, a w tej samej chwili wojewódzki ko- cjonarjusza P. P.
N aboże{lstwo zakOl'1czylo
się o godz.
mendant policji inspektor Elzesser - Nie.
12
min.
15.
Szeregi
policjantów
w
skupieniu
dzielski w asyście komendanta nadkomisawysunęły
się
z
kościoła.
Również
wir~ni o:::
rza Izydorczyka i nadkomisarza Dąbrowskiego złożył wielki wieniec z chryzantem pusł:c~illi progi świątyni.
W kwadrans później przy tym samym
ną symbolicznej tal)licy.
Policja sprezento,vała bron, publicz- kata falk.'"U , z temi samerni emblematami służ:::
n'oać obnażyła głow'y i równocześnie odeby policyjnej, rozpoczęto się nabożellstwo
zwały się syreny fabryczne i gwizd lokoza poległych w boju wojskowych t Tym ra:::
·m.otyw.
zem jednak nie było nietylko dygnitarzy woj
skowych,
nietylko jednego wogóle żołnierza,
ł\ rzyże Żlasłu· i
W (luiu wczorajszym ministerstwo lecz nadto - stra.Ż przy katafalku trzymali ...
spraw. we w l1ętrznych przyznało krzyże za- policjanci.
kak uroczystość pamięci furik.-Cjonarju.
sługi kilkunastu policjantom.
'
Srebrny krzyż otrzymał
komisarz BZy P.P.poświ~cona wypadła 14'1d wyraz im«
Wesołmvski a krzy t bronzowy st. przod. ponująco, tak nabożeństwo za woj skOVw' ych
ib'a.ncisz:·k Błaszak. (bip)
.
wywierało wlJI!oslt przygnQbiające ~'Ia.ienie,

ZA DUSZĘ
\V 12-·tą

T\VORCY TRYLOGJI.
rOl>!znicę zgonu Henryka
Sienkiewicza w Vevey dnia 15:::go listopada o
8~ej r. w micjscG\Vcj katedrze staraniem bawiącego w SzvmjcarjH na kuracji red. Leo.
polda Brodzi1iskiego odbGdzie się

stwo żałobne

Za

dUS2ę \Vic1k~cgo Patr~oty.

M~ ejsk, ~. ~ter ~:tot'raf

Od

wtorku ~_·X

=

nabożeń_

Qswiatov-;Y
3051

1028 r

DL (h)follyehi

=

I

Dn.mat w 10 alh~cll według powideł
(jl,trjt'1i lllr'ol.1l et
Wykollf1wey r61 gl: Ih,) Ja Porta, Oagny 5elVlft8

=

1 \lih"rm~ł KUiUa

DL m1od%leiy: ~

.

UAfJSlilia ~a~!\QII~l~hi Pol;~łj
F.l'agmtlnt waliz l pp,:ley pokoiowe' l!H;todu
.p.!IlIILnf:S:o w Ć8~lIItniemł_lesj~clolaclli 1918-19'"
U W 11 G A: Z JlO"'Od'·I·~ ,fsypadallłcej 10.lełn
Rotnie7 od.yshnle 'lepodl.gło4,,1 waoi tJ
dnia 10 lIstopada od go:fllny 1.30
pOludll
w niedzielę, tnła 11 li~PfldQ od godz. 'Eh
\\ cjioie ~? k na na
e il6anoy BE1PŁA i

pO

':'!!rJ:

'""~~._

~ ......._ aJ'~'''''''''''''<ti,,_,....

_J
'

_r_"""":

łlził I dni rUIstepnych!
.
..
. ~złł i 'n~ .ft&!tęilnych ł
. Wielki «Iwugodzilmy program. • Prc:dllkc!i fllmtlwej 192.8-29 r. • W.pan!ilSly ~,perfdm p. ł.

"role, odtwa

Miłośf plęknel~ gWGrazlsty d~ urod!iwej tiocerki.

Główna

alą:ViV~AN

la

WzruszającJ dramat w ,1~ aktach.•

GfSSilN,

lllDZiM1ERZ SOKtlOW

--

, [JaruJąCJ
film POI t.

I"

'l
1_· nowoczesnej
. • roku
19~8~29.
-:. Szampa.ńska komedja w
Ek ~centryczne przygo'dyml~osne
studentau
u "'zk·olnego
'"'
'Al
v

ł

. roli
Ilu.tr, c:jamuzyczDłll· po~

batutą Ar CzuL~o.skiegO{

. Od godz. 12 do godzI 3-ej.cena

i dnl

następnych

Dziś początek

o odz. 12
lał.

wszystkich miejsa 50 gP. i

NaJPołętnllllze

·Dzlś

12 aktach.

arcyd.lic'o

.

sezonuchłuba

repertuaru

VI IiOLACHotÓWNYCH:

aktor iwia..
towej .lawy

Jfthn B' arr~J mnre
v,
iD

C8 mill.y. Horn

i pierWszy ,W!. stę~ ~
Amervce o!smeWAJącel

'II

Dc najciekawszych filmów sezonu należy "Burza"" pierwsza produkcja· Johna Barrymore ~ła ffZjednocz?nych
artystów·" Scenarjusz .oprac.ował' naj znakomitszy może fachowiec w tej dziedzinie --: Gardner Su Ilivan. ReżyserJa Tużańskiego. i ~ sm T ay iora{
.
.
."'.'
.
..
.
.
. f'
Nie dZIwnego. że film wypadł wspanIale. ,.Burza ł Jako dZIeło zbiOrowe, les,," impOnUjącym popIsem owe) . sztuk:
Hollywood". Jest to świetna gra i wytrawna. na dużemdoświadczeniuoparta, technika filmowa. Przoduje JOf:łN .BĄRRYl
MORE'w episodach mił.os.nychz CAMILLĄ HORN, a :iwlaszezaw prze~mujf.icych stenach końcowych (wlęZlen:e l,
zwolenie), tragik ten pokazał grę, godną jego światowej·sla",y.. Camilla Horn .olśniła Amerykę pierwsz~ swą kreaCją l me"
wł\tpłiwie zajmie w konstelacji gwiazd miejsce:z.aszczytne.
.
.' . '
..
Fi.m wywierą. silne wrazenie, które potęgujedoskonala, orkiestrasymfoniczlls. R~d, 'dyrekcją p .. Teotlora Rydera.

w:r
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L 11 N D A B l!. Y
Niedziela, 11 listQ,;pada - :Marcina B. W.
~EATBY

rTeatr Miejs. pp. "Danton" '\V. Iistlądz Marek
{Teatr Kameralny; . . :. - "Brat MarI!lOtrawny"e
i'l.'eatr Popularny: "Bitwa pod Radzyminem "~o
WIDOWISKA
Casino: ~ "Katusze ruiłoścr\ '
Splendid - "Tragiczna sonata~~
Luna: - "Burza".
,Grand Kino!. - "Skrzydła''.
.
Odeon: - "Tułaczka ks. Trudeckiej"
, Pałace: . - "Cienie haremuM.
Dom Ludowy: -- "Kwiaciurka. z"Neapobl
Miejski K. O~ ?,l'zedpieklc"~

eatrl szt
~EATR MIEJSln
niedziela, dwa przedstawIenia:
v bOdZ. 4 po południu po- cenach populari\yeh potężny dramat Rolland'a "Dan
ton~', który po tem przedstawieniu na dłu
gi czas zejdzie z afisza;
o ~odz. 8.30.wieczorelll powtórzenie
tU.ro~zystęgO Wczoraj szego.
przedsta \vienia
"KsIędza. Mal'ka~' J. Słowackiego z Karo-

Dziś,

(~em Adw6ntowiczemwroli tytułowej. . .

TEATR E.AMERAlaNY
Dziś; niedziela, dwa przedstawienia.:

l

.'

O

gQ~z.5u Popołudnillpo cenach zni-

(~ch ~J.Strz

:&

,:rem po raz drugi wesols.,,>;wyborna.komedja Oskara ·\i\lilde'a "Brat Marnotrawny," z
ludziałem IrenYł Solskiej.
.oa
TEATR POPULARNY
o godz. 4,30., popoł .. i 8,30 wiecz~
uczci Teatr Popularny rocz:nicę lO-cio lecia
Dziś

Odrodzonej Polski piękną s.ztuką historyczną z ·niedalekiej przeszłości
Gozdawyr ........
J~?lecheckiego "Bitwa pOd' Radzyillniem'~..

KONCERTB.ABOLA SZBBT~
Karol Szreter przyjeżdża do Łodzi Vl
czwartek dnia 15 b. m. i tegoż
dnia o g.
8,30 WleCZ. wystąpi w Filhanp.onji.
Przy:~
jazd jego będzie niewątpliwie powitanY z

.zadowoleniem.i

łodzianie zgotują.

zasłużoną. owację.

WIECZóR

I

-

PIEśNI LUDOWYCH
CYGAŃSKIClL

Świetna pieśniarka

TEATR W SAL! SCBEmLERA...

artyście

Marja Orci-We.

silewska przyjeżdża do Łodzi aby wystę
"Nazavv;sze" Przepiękny dramat L. pić w niedzielę, dnia 18 b. m.o g. 5-ej;
Rydla, dziś o godz.. 4,30 ~o~oL 1 8,30 :wie- po pol. w' Filharmonji. Bilety już nabtczorem..
';w-ać można w kasie Filharmonji.

strajku ,

idzelskiej

anufakłu 8

JM. PONIEnZIALU KO.NFEIU.:NOJA W IN SPEltTOl\ACm·PBACY
I WYPLATA:
..
,

ZAPOMÓG..
W dniu wczo:rajgzym w lokaluzwiJr dzie, konferencję w Inspektoracie PracY1 W;
zkuZ.Z.Po przy uL Gdańskiej 40, odbyło związku z za~argiem w Widzewskiej Manu
się zebranie strajkuj~cych robotników Wi;.
fakturze, a o godz. 5 zda. sprawozda.nia
dzewskiej :Manufaktury w liczbie
około
oraz będą wypłacaneiaPQIDogi dla strajku.;;
~.OOO osób. Zebrani uchwalili' strajk a.ż, do
jących .. Zapomogi wyniosą .dla dużych rQoo!
śkutku.
.
.
dzin 12 zł.,. dla małYCh rodzin 10 zł. dla. sa
W _
poniedziałek· rano komitet 7 odbę- tygodniowo. (P)
_e_ _
_ _ _ _ _ _ _ _ motnych ,8 zł. tez't1F
~

~_IiIliil~fm'ij"

~iIilii1III

AFERA

.~

m

POBOROWA...

Ł6dzkie· władze śledcze

wpadły· 3&

trop· afery poborowej. Śledz\wo w tej spra~~e,. trwa. jeszcze, wobec . czego . bliiszycli

Jej szczegółów ujawniaćnara..zieme

moz..

...<\:dwentowiczem" Wiecz,o.. . lla. Kilka osób, zamieszanych .:.w: tę afe.r~

zostało

areaztowau1:ch. "

łł!ft&"?t

.'

PODPB S ...... DOKONUJE LUSTBACJL
,
,W sądzie okręgowym odbywa.. się •
been!e lustraej8t1 ·którą przeprowadza· delegat Są,duNajwyźszegop. !Iich ae lis. Jedno ..
cześnie lustrację.; urzędu pl'okuratorsldego

przeprowadza podprokurator
\Vytszeio .p. ,N1edabylski.

Sądu

Naj ..
.

--'-"'~'-

--

"RÓZ\Vój;~'Niedz1~i;' d~~'-il-iWo~ 1928:

-

.... "'"

~
Dziesięć lat m.ijaod chwil!

kiedy o..

stand

najeżdzca opuścił już n.aszą ziemięJ
dziesięć już lat kied.y p~kły kajdany nie ..

woli

i kiedy niezbadane wyroki
historji,
nam wreszcie odetchnąć
pełną
pie:rsh~ i odzyskać te
największe
skarby
człowieka.
narodu - jakiemi są - bez~
wątpi-rmia wolI' '-'Et} i niepodległość u3rodu.
Dziedę6 laU
Wielki ta. kawał - na d:r.mlze żyda
naszegu 1)okM~nia5 które już
schoitz\ kliL
pozwoliły

smutnej !panie} życia, - wielki szm.at iSI*
nienia w życiu pokolenia, które
idŁie po
nas•••
W tej uroczystej chwili debrze
jest
rzucić okiem wstecz, w zamglcną już nie
co przeszłość, zastanowi nad treścią til.:ranla ..
tu, gdzie my byliśmy aktorami, wgłębić
się w dzieje ostatnich lat, kttire my lU~\"'łią
w

własną pisaliśmy.

I z bólem musimy

stwiel"dzi~, że

nie

wszystko w naszej Ojczyznie idzie tak, jak
śniliśmy w dniach niewoli nie wszęu.;r;~e
wypełniliśmy obowiązki pulaka i obywatela, nie zawsze stanęliśmy
wysokości za..
dania l Bóg jedyny niech.
bęc:lzie nam sęs
dzią ale, zdaje się, - nie do:rośli.śmy do
tych najwięks1:ycll wartości· du.chowych
człowieka jakim j~st bezwą:i:pielilia ~ nic ..

na

pGdległ6śó.

Za czasów okupacji l'csyjskiej, ten
który zaprzedał idealy narodowe luh na=
wet dla i::utcrcsu zrobił CtiŚ - .co n:ie bylo'
.zgodn.e z polską racją s~anu. -byl beza
. ~zglęiłnie" eliminowany zkadł"
z dr(r\veg o
polskiego społeczeitstwa i skazywany na sa
mainą banicje moralną. Mógł latami żyć w
własnym kraju, wśród swoich ~. ale otacza
ly go mury pcgardy i zapomnienia.
Kiedy zmartwychwstała Polska, na..
ród wykazał olbrzymią
energję i żywot ..
ność, która się spe~jahJ.ic ujawnUa w prze
łomowych chwilach najścia . bG!szewickie-""""I'
go.
"5'

Na 10

A

.~ .

I

1918-192
Bo kła:msiwem lokajskim, jest iwier..

tb:enie, że wówczas zwyciężył ten czy ów'

czerwonych hord.

A wewnętrz? A wewnątrz? PUsudcZ1

gen(n'a~; wtedy całe plemię L:chi~ki!e chwy..

ey z narodowcami za łby się wodzą wsze
cUo za broń, rodzimej bronić sbzechy.
d~i? rozdwojenie, prywata, .zgnilizna, pod..
Ale ten zapał, ta tężyzna ducha, ta łose...
niespożyta energja polska, zniknęły gdzieś,
Ilość komunistów wzrasta z dnia na
zginęły jak mgły poranne w Wiosenny po- dzień. Wśród ludu ateizm, czerwona zararanek, został() jeno dziwna pustkas zanik za, nęrlza i niezadowolenie.
mo:ralności, bezmyślncść i dziwna nbojęiInteligent ma .źle, robotnik ma
źleilOŚĆ na· wszelkie sprawy polskie....
urzędnik nUl ile, sbajki zyskują na iywiC:
"Nie będzie wróg plu.ł nam. w twan~ łowości. fala bolszewizmu rośnie•••
- zrobiło się pięknym hasł®illl na papierze
W Dąbrowie Górniczej tłum w uhle.
a tymczasem w życiowej, codziennej wal- glym tygodniu zpiłował krzyż przydrożny,
ce, deptał bezkarn.ie n.asze ideały narodo..
Więzien brakuje na agitatorów.
we - byle obwieś socjalistyczny, pluł. nam
Cały niemal wielki
przemysł w 1'ęw twarz pierwszy lepszy gnojek rusiński, kach zagranicznego kapitału. nPolska"
poniżał naszę godność na.i'odową _ każdy l'eszła kapitału to ... żydzi i niemcy•••
Grunhaum czy Stelger...
Sześćset tysięcy bezrobotnych wypra
I dzisiaj ·po latach dziesięciu spójrz.. wiono do Fran.cji - natonliast dano' oby..
my jak wygląda nasza Ojczyzna i gdzie wałelsłwo p6łłoramiIjunowi żydów i innYM.
prowadzi ta pochyła droga na którc~ nas
W miasta.ch trudno się doszukać pol..
wepchnęło własne niedołęstwo.
skłega domu lub polskiego sklepu .. m
'
Co robotnik, Co str~ż, Co urzcdn.l1.k __
Z Zachodu odwieczny wróg - poci.. to polak - co fab:rykant~ ~o kuplet:, CD kałIJ
chu oshzy miecz - ' ze W~n~nodu. pdęzl1Y pitalisła, to 2:JlC•.•
kolos Rosyjski, kióry czeka tylk'1J zli:.aku z
Berlina aby zwalić .na
na~ ca.!ą potęgę
• A rzućm'7 okie:m na wewnętrzny stan
pallStl.Wa: bardzo n1(~cne i dobrze zorgani,
zowane gru.py narodo\vcściawe, niemiecka,
żydowska, rusi:aiska, za obietnice popiera..
nia tego lub innego rządu, za pcśrsdnic1:wc.
w potyczkach li!agra:uicznych Za byle lada..
jaką m.isl;;:ę soczewicy wreszcie otrzymały
i otrzymują i\o':oncegje prawne i ekonomicz~
ne - których niema i mic~~
będzie ży..
wici polshi...
.
. Zamirasi zostać PolsI;:ą Jagiellonów
zoSfaUŚll'lY nadwiślańsldm wydaIliemBabs
KAZDY DZIS MOZE tJABYC
w l E D 1., Ę l Ui,(}EJĘTNO~C
lnu:sld.ej vumal'cl1ji.
GDZiEKOLWIEK ~!E ZNAJ",
{HG l](j;M~żne I'ez~..dtaty naszej dziesię..
DUJ~ ZAP MOCĄ RURSOW
cicleiniej gospcdarki. ••
LiSTOWNYCH
Czy o taką Ojczyznę kr~w przelewaU
liasi D:t:iadnwieJ czy o taką OjczYZ:il1ę krew.
yrzelewali OjC:6w:e, bI'aeia~ dzleci?
D:::daBiaj, ien lu:'ótki rachu.nek snmie~
("
.
nia niech nam pcwie co powiJllniśmy zdzia..
łać, Co było do osiągnięcia i jak daleko ..'"
.!;.

-----

i

~.

POD K1EROWNlCTWEM

rocznicę Niepodległości

Niedawnoś jęcząca

ranami okryta
I skuta w kajdany w czarnym lochu legła,
Błagalne wołanie Twe tłumiła płyta
Grobowa - teraz! Dziś żeś Niepodległa.
Na sztandarze dziejów Twych z krwa\vego

. [szl~ka,
Więzień,

katoll'.g, stryczków - ha::;!0 buja
A .gniste skrzydła królewskiego ptaka
Na cały świat niosą Twoje - AllelujaU
błogosławiona od krańca do kral1ca r
Koniec mąk Twoich, a chwały pcczf:.te~.
Dzwon niesie echo od lwowskiego sz~<ńca
Wichrem pędzonej - Wolna! Zew lwow~.
[skich Orlątek.

IGNACEGO

SEKUt.tWICIA

Księgowoić.-Rachunkowość kupiecka.-Ko-

respondencja handlowa. -Nauka handlu. Pisanie na maazynach. - Towaroznawstwo.
- Prawo. Gramatyka oraz pisownia
polska, Kaligraf ja. - Stenografja. - Ję
xyki obce. - Angielski. F fencuski. Niem.
Każdy przedmiot pro wadzą fachowi

profe~

sorowie specjaliści.

-----kurs

Każdy mo7.e rozpocząć

w dowolnym

terminie
Tysiące
naszych
UCZnIOWI
którzy
ukończyli Kuray listowne otrzymało doskonale posady w· handlu. przemyśle~

Ol

Żyj Zmartwychwstała I w naull'eoli'" wiary
Ojców, zasady szczep - własne, a nigdy
[czyje
Niechaj dumnie sie wznoszą Polaków sztan~
-..
[daryBo co izmartwy~hwstalo, na wieki już żyje.
Stanisława. Bielawsks..'

..' i

\. '.

~~"J..:i..",,~ ~'U.l\"l.\AL\\.~t\\\\\\\\i.UUl\l\.l.',q'{'ł.·'"t'\.\\;.l.,"ł,"Uirmllllln_
m _ _................................._

padUś:m.y

cd celu ...
Pc ch m.ł y, ln.uzyki, mal'sllte, sztandary,
śpiewy, ban~le1'je, a nawet pie-twsza brygada wy~minic świetnie - liie zagłuszą one
jednak ~łusu sumienia, nie sit~umią spiżo ..
wych dŹ"~'i,~ków dzwonu Zygmunta, :nie za
głusz(\ s~llmieniaw nie zduszą
osbz~żeń
Wielkich Cieni Polski, - ltt6rzy lepiej
widzt1l. r::hh zr..,.
tt] pif:cbyła (traga.
po kłórj tłzisiaj idzie ich Naraił ••a
A.&.
Lotł

:

rtu:Zi\;\; .

administracji i t. d.
Tysiące p!f"cownikćw

mnyclowych dzięti
odbyciu nasz.fcl: K.u.sów podnios[o :znacznie
swoje zarobki"

W)

.tle i FOSŁAC JAKO DRUKI
urs6w liar.d;~wych Selfu OWlC:Ull

W tUSZ8wa, ZÓl'a\ló'ia 42,
programu 1

1Zę o TInaesl!'if!lie

run~'W
lmią

--

'111'21.-,

lIstownych Kun6wHandlowych

i na!i!wjllko·---···-...••·........·..~

11 dres: .••..•.•••.••••••••- _.-••- •••.•••••• -_••-
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Fati wewl pr:r),nosi rok
ty

:t~m

Bud!' IJogilctwo
dobrobyt

tr1a~ Sl(:l'łlś~ia

L
Można wygrac Zt750.QOO~1 40'tY.OOO,
350,000, 150,000, 100.000 i 'WIele mnych
[;'1" n enłe jui 15 i li b. m"
Pozostałe losy do i-ej klasy hszClLe do
. do nabycia u

Samuela einblrga. •

Plotr1iowshli 58, t~'.< 176
~l'm

fil

-Js

:
,,.,..;

Jak

r
Gd

było

leli m'w
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roza pywały sIę trony i nowe kc. €ślom grani~e państw

Ten, eo wskutek własnego niedołęstwa wydał Rosję na łup bolszewJliOm ucieczka Ludwika Hl bawarskiego

Po obaleniu caratu na widownię poU
. tycznQ w Rosji wystąpił Kiereński, utopi ..
Ił a, człowiek słaby, kłóremuwydawało się,

jego

do swej rezydencji, gdzie drzwi zastal zamknięie bez straży.. Wkońcudosłał sięktó..
W mieście zatrzymaliśmy powózkj,
rąśz bram do środka. Okola S-mej wieczQ.o
która dowiozła nas do bramy egipskiej .
Droga wydawała mi się wieczną' i z ulgę rem, kiedy cała rodzina· zebrała się na
kolację, przybyli do króla min. Dandł i Betodełchnęłem zobaczywszy oczekujący nas
łreich, radząc mu 1 jego rodzinie, aby mo
samochód. Wcisnąłem w rękę woźnicy ba.n..
knot i wsiadłem do samochodu. Z fantasty . żliwie najszybciej wyjechali z Monachjum.
Król postanowił przewieźć chorą żonę do
CZllą szybkością mknęliśmy po szosie prozamku Wildenwart, a samemu udać się do
~adzącel do Luga. W samochodzie znaleź w
stojącej na graniCY włoskiej dywizji 4.
Uśmy· przygotowane do obrony granaty
ręczne.
.
W BOLI SZOFERA.
Dość
długo trwały przygotow:lnia
ODDANY SZOFER.
do
wyjazdu,
ponieważ auta królewskie !nia
W pałacu nie mogU pojąć, jakim cn-_
dem mi się zbiec u.dało. Rozesłano natych- Iy pewne defekty i tylko dwóch szoferów
miast pogoń za mną na wszystkie strony. do a-ch aut. Król sam poprowadził trzecie.
Ale i tam znalazłem przyjaoiół. Mój były Około lO-tej wieczór nastąpił . wyjazd.. Z
szofer okazał llajwięcej rozgoryczenia na powodu popsucia far, jechano w ciemnowiadomość o mojej uczciecze .i ofiarował
ściach .. Wskutek. tego król wprowadził swe
się poprowadzić pogoń za mną. Powierzoaufo w mokrą łąkę, podczas gdy tamte
no mu szosę wiodącą do Luga.W połowie dwa, nie wiedząc o tem, odjechały.
drogi postarał się przemyślnie, że maszy ..
MIMO REWOLUCJI.
na domała. defektu i tym sposobem uwolKról
i· królowa musieli wysiąęć. Do"
nił :mnie od ścigająCYCh nieprzyjaciół,
plero pomoc artylerzysty z końmi w:-rało..
wała go Z' opresji. Nad ranem do~---'::- przy
.. SPÓŹNIONA ODSIECZ.
W pobliżu Lugi spotkaliśmy pociągi z jechał do . zamku Wildenwart.
piechotą Gacziny, która śpieszyła rządowi
DO DOOBN.
proWizorycznemu z odsieczą. Ale był~ już
W łymsamym
mniewięcej
czasie
za późno. Bolsze.wicy słali się już panami
mknęło w stronę holenderskiej grru:by auto
sytuacji.
suchorękiego' władcy ~iemiecł który wkrótce przedtem jeszczęmarzył o przejściu gra
KRóL LUDWIK III BAWARSKI.
KróJ w momencie rozpętania się re .. nic niemieckich i linji bojowych tylko w
wolucji odbywał codzienną przechadzkę po otoczeniu świetnego o~szaku, opromieniony
parku angielskim. Przestrzeżony przęz u- aureolą zwycięscy.
---000--rzędnika policyjnego o.. tłWolucji, udał się
URATOWANY.

EIEREŃSE.I.

li naród

parROlomna

traktować lrżeba

jak spo-

ieczeńsłwo cywilizowane, uie wie(b:ąc, iż .na

. wet najbardziej krwawy chrzest nieodrazu
umieni .. obywatela Rosji w człowieka.
Kiereński, wydaje obecnie swe
pa ..
miętniki. Najciekawszym szczegółem jest
(opis jego ucieczki przed bolszewikami,
który podajemy w streszczeniu:
JEżELI .••
Była

to pamiętna noc Ił: 13..go na l~ .. go
tis'łopada 1917 roku. Bnlszewicy sławili warunki: "JeżeH Eozacy wydadzą dobrowolnie
Kiereńskiego, będą mogli spokojnie pcwrócić W rodzinne strony nad. Don~'.
PROMIEŃ NADZIEI.
Porozumienie kozaków z mary __ ,i:1 ...·~;:~ ..
mi było do przewidzenia. UCieczkę uważa, łem za nłemożliwą. .Z rewolwerem w ręk.u
!Jczekiwałem każdej chwili nadejścia bolsze.
wików l mojej śmierci. Nagle sytuacja się
poprawiła. Do mego pokoju weszły dwie osoby - żołnierz i marynarz ..
_ Niema czasu do dracenia - rzekI
pierwszy - niech pan. się przebiera I po..
d.ał mi mundur marynarza.
- Przed bramą pałacu. oczekuje pana
samochód - rzekł żołnierz i odszedł.

W PRZEBRANIU MARYNARZA.
. Przebrałem się szybko i wyszedłem
W towarzystwie marynarza. Wygl"ąd mój
był zapeWne komiczny, ale i niebezpieczny.
. Czapka za mała, płaszcz za krótki i okulary szoferskie zasunięte 11a oczy mogły wzhu
dzić łatwo podejrzenie. Przeszliśmy jed11ak
$zc1iQŚUwie koło posterunku
przy bramie'
pałacu. Rozejrzeliśmy się po d:.det1:dńcu"
Samochodu nie było.
- Coś jest nie w porząt'!kn '.'- E~1'!1"
k~ął: mój towarzysz.

ok

PRZYKRA SYTUACJA.
Zawróciliśmy»

serwować.

przyjaciela.

W

Teraz

zace:ę!o

pałacu spGU{aliśmy

Szepnął

nas ob ..
naszego

i

nam:.

- Zaszła pomyłk.a. SamQchód ocze·
kuje was na końcu miasta przY bramie e·
gipskieJ.
W oddali słychać hałas i krzyki. To
m.ru:ynarze Dybenki i kozacy Kl<assnowa
wbiegają po schodach palatu, by mnie a ..
resztowac:. Wychod,zbu.y pm:az trzLci· kolo
postel:unku. 'Ro było· już za wideo Żołnierz

załażenia

l.

d

I

ska r•.17

lotr

w k ła d y
a pr o ce.nł o _ a n . i ·Ił

r z ,.

za

I

ni

uj e

eh.cł.al n~ zatrzymać! ale w. tej chwili mdlą

'hl:! ~bok niego jakiś oficer pokryły :ra..
namI I band:""';(lh'\ł
"'""",,1-_'
•.•
""""" -.,.... "" ...Ui1l.1erZ pGspll1~sza Z
pom~ oficerowi a :my uchodzimy nie~o~drzdeni. TenoHcer hyłm.oim pl'zyjacie~m i aJal tylko zemdlenie! by mnie ma..

J"

kWiló,.

a ł II t ., i a
czynności.

_$ ~

e I. k. i e.
bankowe.
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r
Jak

kształtował

Dmowski~

ma pan yło~".
Temi słowy odezwał się swym zwy..
kłym
rąbiącym
glt~sem Cleruellce-a.u,
nie
ÓW ClemDceau, ze schyłku lat siedemdzie..
sj.'-ł~ycn ub. \{'., tenz i;lenl~llc:ą~E-; stary Ty,-,rys, Clemenceau. -Ojciec Zwycięstwa, Prze..
:W"od1l1czący Rady Najwyższej w J ęi<.ach
ldótej ważyły się io~y świata. Dzia~o się to
dba Z!ł stycznia t9U r' J na który to dzień
delegacja· polska zawezwana została; bez
podania do jej wiadomości porządku dzlen ..

styczen 1919

stu wybitnych Polaków z Dm.owskim na
czele. Czas upływał. Nasial r. lti:1'l. Dmowski doszedł do przekonauia, że p:n:y ruchliwości Nienlców a bierności spl'zymierzo ..
nych na polu. "polHycznem, coraz gorszem
słać się może położenie sprawy poiskiej.
Na a~diencji wojskowej 11 ambarsado=
ra rosyjskiego w Paryżu lzw~lskiego, w

dwugodzinnej

przedstawił

rozmowie

mu

swój pogląd na ogólną sytuację polityczną
i wysunął wniosek, że trzeba ogłosić oficjalną deklarację, stawiającą w pl'ogramie woj

ny;

oega.
DONIOSŁE ZAPYTANIE.
przew~dniczącym,

i'o

objaśnieniadadal

Wilson:

dla

ir.I.iejalio

"Myśmy

pustanowiU p. Dmowskiego poprosić, ażeby nam
przedstawił obecne polożenie Polski i wska
zał, czem jej możemy pomóc".
Pytanie to było brzemienne w skuł ..
kach, niosło onG w swem wnętrzu granice
przyszłe Wolnej i Niepodleglej Polski.
"EX ABRUPTO".
DmGwski bez przyg(litowania, ,bez no·
łatek, ex abrupto mówił pięć godzin - wh.ściwie dwie i pół, gdyż mówił po francusku
. I bezzwłGcznie tłumaczył sam na język an..

. sielski.
Skąd

Dmc~J".·~:d

przyszło

stai

do tego, że Roman
r:r:ecznikiem Sprawy Pol ..

się

odbudowanie niepcdleglego
państwa polskiego.
Izwols!ti przyznał słuszność i prcsił o

bne.
zosłał

zalwillunikowany
przez DmowsldEgo rz~d~m palilshv SpJi.'zy"
Piotro~rodde
wszak słał hun na

zosłał źle
czele rządu

mierzonych. W
przyjęty

-

Sturm61', ajent Niemiec•

Dmowski rozpGczął: tem· samem nowy
w dziejach Polski, a przy nim pra..

'rozdział

cowali Kozicki, Plater9 Pf!tz Zamoyski
ll .

(~rc

(1vnat). Lorei: w Bzy:r"lie.
.c. -Ab.iG:~v~;g;1-... iNICJATYWA.
W listopadzie 1915 1'. wyjechał Dmowski na Zachód. Zailaniem jakie sobie' !lesianowił było rozwinięcie tam akcji polskiej

zadanie z którego
dokładnie

sprawę:

trudności

zdawał

sobie

chodziło

o· unikanie
działa przeciwko

wszelkich pozorów, że
Rosji, wsza.k Rosja była sprzymierzoną z
Francją i z Angljąs z
drugiej zaś strony
postulat niepm:1leglości Polski ilył sprawą
pilną, a dlaprz6wa~ająeej
większ'i!ści po..
lityków zachc~!ni~h, 3zezegóhlia aagiel..
.. skich Poi~ka była lo ziemia niezn8ua.
Dmowski osiadł w Londynie, była na
.. szczęście jeszcze Anglja BaUoura a nii żydo..
fila Lloyd Geol'ge'a inspirowanego wroga
Polaków.

ENERGICZNA DZIAŁALNOść PATRJOTY.
Bezwlocznie przystąpił Dmowgki do
swej akcji propagandowej, bywał w Pary..

iu, Rzymie i w

Szwaj~arji$ skąd

Polski. Deklaracja ta zaw2e~.'a?'a nl. in. następujące Spi:l!f~Ne słówa:...
Nan'j!i lJOlski.
,Jest jeden i n.iep€i!ttzielny. Jego dążenie do
własnego państwa

~zęśei

obejmuje

PIERWSZORZ~DNY CZY!'JNIK
RóWNOWAGI EUROPEJSKIEJ.
Opinja w Anglji i we Fran.cji była już
POl'uszona, Izby francuslde wysMnęly spra...
wę polską na pierwsze miejsce, prasa zd!'n...
dzała ożywienia. Na wYlulwki
otrzymane
od. .SturnH.um, bwdski
o.;:lpowie~lzia.ł,
że
jest bezsilny. Na słynny komunikat przy..
noszący etdll'Owi t:łdg ROlSji na akt nhmiec ..
vJ. z 5, JI 'Hl11ę]~ prelill.jelzy Anglji i Francji
natychmiast (1G Hst:©pada) odpowIedzieli:
nCieszYllilY si, sz~ze:rze ze s:dacbeinej ini..
cjatywy powzięte! pJtzez rząd J. C. !\J. m~"
nal'chy l'osyjsJ.dego na rzecz ludu, z k1:6::ym
nas łączą stare sympatje i którego mIno ..
wiona jedność stancwi6 będzie pleI'wszol'zęu
dny skła;rinik pl'zysziej lównow8-JBi eUl'opel"
sklej". Po raz pierwszy mówi się urzędowo
'i.'

wszystki~

łIemcrjaa
szły

i p .aca

i

Dmsws~'fc~r' nc~

!Fo"

na maxne!.

l"iO\VE ODA\~Y.
W :mł8\;l&yoza~ie wyJ:tu:}~da w
rewclncja. N~!~~iało się ohavJłać

wypow~edz.i&ły

l:;~IH~ł

konferencji z

s!ry-'§,:!:]o~.j łych
8

_11

•

.

DEKRET POIIt!CARE~GO.
Dmowski pracował na,l mf.imorja!~m
~JO zagad!1ieniach środkowo i wsch~.Hl:':J.io.
europejskich". Dnia" czerwca 1917 l";łlu'

u.kazał się

'l\r:'",

nu:
.!!:a.!.i

._'-~ .

LT.ić>\'{'sTt-:i ot~.'~et~Jll.Gi.l:n1i !:-:(·mOl"~tt.. ;. ~J':'"'!."'-'~~-'

rl

t~crtorjum Państwa

Pcl:kbgo'

Dekret Prezydenla Republiki fr.:

Poincarogm "Tworzy się we Francji na n:a~
wojny armję pGIsltą, pczcstajęcą pod j'oz.
kazami wysoldego dowtd;.d.wa iE'aDcuskk'3g~
i walczący pod Bztandareltll pnltł'kim H •
Kon~ITET

O FUNKCJACH BZ_~DU~
.Dn.. 15 sierpnia 1917 r. lia zl~żdzit~ "91.
Lozannie powstał Kcmiteł N 31'cHlowy Pol~
sld z sie,bihą

VI Pal'Yżu~

o

funk.cjach rzą

du. pGis~iegc~ na czele j~no sianą~

f

Roman.

DliI.l@ws1:l;.i, a !lo niego nal~żeli. E. Piltz i M.
Zamoyski m.'€iZ przedstawiCiele w Londynie
(Sobański), lV Rzy:mie (R. Sklrn1.nnt),
w
Ame.ry~e (PaCl3'leWski). Zabóz: aushj~ przed
stawia! G. Rm:::'!!.viCU!Owski ze Lwowa, a PO;{.
nańsl:.ie M, Seyda.
Z czas:enl kO!lliłet się do:; e!.i.it<J. Za-':'lia..
d()m~~r:o llolo
w \v;n:~:3a ..
wie, Polsi:;;ą l1adę nttięt!zypal'ł. w R6~ ji i 'Wy
ddBł Narmlł)wy w Chicago, Francja, Anglii
Ija, VJłm~lty, stany ZjedllGCZOne uznaly Ko
mUsi Nal'(ałCl\~Y Pc'!sI~i w Pal'yż.u~ i p:'zy..
znano mu prawo lICZOlU 1" ad wewlu~'ilZ Y2u.ł
sfcsunkami VI a:.:rn.ji pclskiej rosła ona pwi
egidą !~cmitetu.

ZNAl\ti:IENl'TY PUf.JKT PROC,BAMU
111IF.:SOiJ A.
8
~,g18 r. uJ;;azal program pokojowy VIU::l&:na i słynny 13 punkt: "P'PNin
,~o by6 usta!ilOW!One niepodległe
PSl.!stw1.
Polskilti~ ~{";,6!'e
abejulowa6 ziemie za-

(indisputa
mieć Zallewniony '\vol..
(hf:c ant! seCnIe) dostę-" do

polityczno.

"~~rHHla1c~m oraz całoś6 iel"Y'torjalna w\3lna
zarr'7r:c",,~:i:{l!·I;ana paktammiędzyn.u:roe

lrłu:':.'

ohaw, wręczył
·f·

Niemcom.

niez&\\risłoś6

Bal~':ollrem,
.'

wojnę

ROSja leżała be1;właana pO'l1 Pds~" ą.l
w'Jjll.Q prowauziły paiic:twa S:pL"zyG:~e_.z'r.,e
i stowarzyszone przeciwko pailstWó)ID zaborczym, w spI'awie polskiej' aljant rOs!rj ..
ski już icb. nie krępc,wał. \\1 obozie sprz"'
..
;;
Duerzonych powstało państwo pc!§!·de lecz
sprawa jego granic siała jc§zcze olwoI'\1m.

Ny)

FRl! I'j::;n ArJG-'_Z:,
i \V!::.OCH.

Po

wspól-

ali~(~ ~!:t!iJ~ l!],j,~zap:rz'6c~enie

SOLID~jn1'!Oś~

Polski i

Rosją

z

nym związłdem wojskcwym. (29. III ls171'
•
~
.
ł
d Dla
POpl'Z8unlcgo fj. 28 III, Sowiet piotragrodzki wydał oświadczenie «) konieeznoa
ści aktu przyznającego . Polsce zupełną niepodległość. Niebawem Ang:ja~ Francja i Vlio
ch}" zamanifeslcwaly sWą solidarność W
uznaniu. niel1cdltgłoścl Polski.
Dnia 6 k~~·ietn~a lG17 1:'. Słany Zjedno..

go kroku ze sh'm:l'Y Miłinkowa.

trzy

bez zjednnczenia ieh nie
mGie być zaspok~itJne... Zal}Gwie1:~,2: utworzenia. panstwa wyłączni0 z jednej· części
Polski nie tylko nie zasp&kaja trch
iJąźeń, lecz tworzy u'"'wv ral;J: p[i;:L:lalt: ...
••'Qeklaracja zawierała podpiSY dwudzle..

•

prZ}"SZ1!;:":~ rOW!!~}W[\gl.

ogłcszc:nej

jednak

o Polsce, jako o czyn.niku p}::rwszorz;d.;,:ym

og!oszono

'słynną Deklarację LfitZalis~-tą jako protest
. ~'P~zeciwko niemiecki~mu akicwi z·· dnia 5
listopada 1!)16 r. o roz~rb['zygnięchl los6w

·marca 1927 r.) Jak wid.ać czasu nie ma:rD~
W~n~. RaHu'l!ler przedstawił sprawę li·i Badzie Woj., i WYSIał notę do Piotl'ugrodu..
MiHn1:ów ogłoi:>il Manifest Rządu TyJ.lb'}z.\ Vi
którym tkwił al'iylud: o niepO'-iiległej p obce, ~

czone
me ..

morjał
do Piobogrodu. Memorjał zosiał
napisany p. t.: ~Jl\;Iemorjał w sprawie uzna..
nia niepodległości Polskiu , i (loręczany w
marcu 19171'. Przeczytawszy. Izwo1sid zapy..
lal: "czy przy słował:;h: "ustanowienie pań..
siwa polsltiego" nie byłOby (lobrze dodac:
. ,~W związku.
dynastycznym z Rosją?" na
co otrzymał odpowiedź. Nie - to niepotrze..

Memorjał

I

losy ,ojski samoistnej

L:stcpa:; 1915 -

W WERSALU w r. 191ft
"Panie

się

ł

I

I

,

(konic!:

dowyr..l H •

tu punldy

m:dmunr:~ ~ .~~ l'nt:"I)\)'j'ą-tably

rodewy

'''-~;'~ b}ł

do dyskusji

v!i~!o::.'zy

(d.

Co

a

ws:tak obszar fiali!

od GL:oaraiicz-

na str. 8)
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Dmowskiego. lp.. R. Dmowski: Polityka Pol..
strony 71
aego; wolny dostęp do :mGI'za" nieoznacza ska i Odb11dowame Polski - Warszawa
jeszcze własnoścł wybrzeża,. nol ta gwaran.. 1925 str.. 530-822)11 o jeżelI' są. l'Óżnice, io .
eja międzynarodll,wa. mogła znac:zyć zależ.. nie z jego winy i na niekorzyść Europy i
me zląkł się w :illastępstwie· Dmowski, ma.. jej spokoju.
:ność od przyszie:6 L19~ Narodów. ny~kusji
terjał był w l'ęk~cb od lipca
1917 Jt'. ps ta:
"ZROBI.LEM WSZYSTKO •••u
"Zagunienia środkowo i wschodnio eUI'opej
Pod koniec 1918 I. udał się Dmowski
.skle", na prawach manu.sk.typł'Q FOl"reign do Amel'yki, gdzie długl'8 i wyczerpujące
· 'Office i Waszyn~~ton chciały go wydruko.. konferencje prowadził z Wilsonem, które..
.waó, Dmowski siU nie zgcdził, nie chciał bo mu na jego żądanie
wręczył memorjał i
Wiem wówczas jtnz dostarczyć
Niemcom
szkic mapy Nowej
Polski~ o niej mówił
.aterjału do kO:n!łrakcji otwartej. MemorPrezydent do Dmowskiego odjeżdżając po
,ał obejmuje 7 rł\;zdzialów: wstęp - rozwój
'larodowy Europy od Kongresu l\fiedeńskie.. Rogresie Wrsalsklm: "Pamięta panł ki~dym·
DO (1815) Niemcy - kwest ja allstro- pana prosU w _Waszyngtonie o mapę przy..
węgierska RoS\ja -kwest ja Polska- szlej. Polski. . Nie dosłaliście, co prawda
wszystkiego, ale musi pan przyznać, że to
.Przebudową EurtlPY możemy bez prze.ady twierdzić że dzisiejszy polityczny po- co macie, nie jest tak dalekie od tego, cze..
dział Europy ma1'.c się różni od
projektu go pan żądał. Zrobiłem wszystko co można
~.ookonczenie

POSELSTWO ...
W .ciągu mimonego lO-lecia stosunki
dyplomatyczne Polski z zagranieą rozwinę·
I.y się normalnie. Obecnie w słolicy naszej
.. .rezydują 32 poselstwa obca: ,Argentyna, Au.~trja, Belgja, Brazylja, Buł:garja, Chile, Czechosłowacja,
Danja, Estonja, Finlandja,
Fumeja (ambasada), Grecja, Hiszpanja, Bo..
landia, Japonja, Jugoslawjal Lotwa, Niemey, Norwegja, Persja, Podugalja,Rumunja,
. , m (nuncjatura papieska), Stany Zje..
· dnoczone .A. Pa, Szwajcarja, Szwecja, Tur..
cja, Ulugwaj, Wielka Bryłanjllt Węgry"
Włochy i Z..S~S.R.
Polska natomiast posiada 29

swoich

poselstw

akredytowanych .przy rządach
następują.cych państw: Argentyna, Ausil'ja,
Belgja, Brazylja, BułgarjaJCzechoslowacja,
Danja, Estonja, Finlandja, Fralicja (amba~~da),1 Grecja, HiszJlanja, Holandja, Japonja J
. Jugosławja, Łotwa, Nieme}'. Norwegja,
Persja, Rumunja,. Siolica Apostolska .(am..
· basada), Stany Zjednoczone A.. P.) Szwajca..
ljas Szwecja, Turcja, W. Brytanja, Węgry,
.'~~Tł~chy,· Z.S.S"R..
.
KONSULATY:
Liczba placówek· konsularnych, zarów
no polskich zagranicą, jak i obcych w Pol..
Iłe, wzrasta w bardzo &zybkiem tempie.
Obeenie posiadamy w Polsce 97 za..
łt""n1cznych urzędów konsuhl!'nycD: nale,iących do 37 różnych państw, amianowi..
cie: Argentyna (Warszawa, Kraków), Au..
·s.frja (Warszawa, Bielsko, Kraków, Lwów~
l~ódi1 Poznań), Belgja (Warszawa, Lód i ll
Lwów•.
.łowices

Poznań),

cżnia 1919 r. do głosu jako rzecznik be~·
skazy i zmazySp;awy Polskiej, oto droga
ciernista, żmudna i wyboista która, dzięki
armji polskiej we Francji - była to jedynym atutem rzeczowym. na którym oparł
się Poicare - pozwoliła lnU położyó swój
pOdpis na Traktacie Wersalskim, jako
przedstawicielowi Poiski, jednego ze zwycię
skich państw sprzymierzonych.
W dziesiątą rocznicę rozejmu, w dzie
giątą rocznicę Odrodzenia Wolnej i Niepo..
dległej Polski, Naród musi uznać że tleman Dmowski zasłużył się .Ojezyinin.
----000---

dyplomatyczne i

(Warszawa, Katowice, Krakóws Łódź, ryz, Algier, Bordeaux, Le Havlc, LIlle,
NicarQua (Gdańsk),Norwe Lyon, Marsylja, Nicea, Sł:rassburg), Grecja)
gja (Warszawa, Gdynia), Paraguaj (Warsza- (.Ateny, Saloniki), Hiszpanja (Madryt, Bar..
wa, Peru (Warszawa), Portugalja (llVarsza.. celona), Holandja (Rotterdam, Amsterdam,
wa,) Rumunja (Warszawa, Lwów, Poznan,) Dordrecht, Haarlem), Indje Holenderskie (Ba
San Marino (Warszawa), stany Zjedn.,A. łavia), Japonja (Tokio, Osaka), Kanada
P. (Warszawa), Szwajcaria (Warszawa), (Montreal), Jugosławja (Belgrad, Zagrzeb).
Szwecja (Warszawa 3 Bydgoszcz, Po:ma:ń, Ka (Luksemburg), Łotwa (Ryga, Dynaburg, Li·
łowiee), Tnrcj.a(Warszawa, Lwów), Urupawa)~ KS2 Monaco (Monac~), Niemcy (Bergwaj (Lódi), Węgry (Warszawa, Kraków, lin, Bytom, Ełk, Essen, Hamburg, Kolonja,
Lwów), W. B:ryła:nja (Warszawa, Borysław, Królewiec, Kwidzyń,. Lipsk, Monachjum,
Katowice, Lwó;W~ Łódź, Poznan), Włochy Olsztyn, .Piła, Szczecin, Wrocław),. N órwegja
(Warszawa, Katowice, Lódź), Z.S.S.R. (War- · (Oslo, Tonsberg), Palestyna (Jerozolima),
szawa, Lwów). '
Paragwaj (Asurcion), Portugalja (Lizbona,
Polska posiada 105 urzędów konsular Porto), Peru <Lima), Rumunja), .Buk~eszt,
nych zagranicą w40 róźnych państwach, a Cze,rniowce, Galac, Riszyniów, Brailla). st.
mianowicie: Argentyna (BuenósAires), Zjedn. A. p" (Chicago, Buffnllo, Detroit,
Austrja (Wiedeń), Australja (Sydney), Bel .. New York, PIUsburg), Szwajcarja (Bern, Zu
gIja (B:rukseIla, AnłwerIlja), Brazylja (Rio rich), Szweę:ja (Sztokholm, Halmo, Gołe •
de Janeiro, Kurytyba),\Bułgarja (Sofja, War borg), TUI'Cł~ (KonstantynopOl), Urugwaj
na), Chile Chiny-Mandżurja (Charbin), Cze.. (Montevideo), Węgry· (Budapeszt), Anglja
chośłowacja (Praga, BraUslava, ."oszyce, Mo (Londyn, Włochy (Rzym, Floreneja.,.łIędjo
rawska Osł:rawa), Danja (Kopenhaga, .&al- łan, PalermoJ Triest, Turyn), Z.S.S.R. (Mosborg, Aarhuz, BasIe, Odense), Estonja (Tal.. kwa, Charków, Kijów, Petersbu~g. Mi:ńsk.
lin), Finlandja (HeIsłngfors), Francja (Pa- Tyfiis).
q

>

przeda ż

Ziół

•

Leczniczych·

PODAJ~ DO WIADO~OŚCI, ŻE NA PODSTAWIE

I
'O
ZEZWOLEŃ MINISTER~

SIWA ;:PRAW.WEWNĘTRLNYCH DEPARTAMENTU SŁUZBY ZDROWIA
SPRZEDAJE SPECJALNE MIESZANINY ZIÓŁ (SPECYFIKIJ

~pecyfik p.o? nazwą:
•
ZIOła przecm 1,0 wrzodom l

(Warsza-

ChUe (Warszawa), Czechosłowacja,
(Warszawa, Katowice, Kraków, Lwów) Poz ..
nań), Danja (Warszawa, Lwów, Lódź, Po~..
nań, Puck), Estonja (Warszawa), Finlandja
(Wars:tawa, Katowice, Lódź), Francja (War
azawa,. GdYnia, Katowice, Lv.rów, Łódi,
Pozluln! Toruń), Grecja (Warszawa Kraków
IWdi, Poznań), Guatemala (Gdań~k Poz..
&Jan), Hiszpanja Warszawa), HOlanlłj~ ,·w SI
azawa, . Lwów, Łódź, Poznaii)s Hundul"a~
~dańskhlaponja (\Varszawa).; ,~h;;gosła ..
.-:ia (Warszawa), LDłW~(\Val'szawa~ Łódź
....uuoJJl~). Meksyk (Warszawa)~ Ni~m

TWÓRCY NIEPODLEGLOŚCI.

oto jak Dmowski doszetU dn. 29 sty..

Poznań, Toruń),

Brazylja (Warszawa, ·Ks...

Lwów,Poznań), Bułgarja

.

I Lkonsularne
CI

I

t a

Przedsta

NARÓD MUSI I POWINIEJ.'<oI vgMAć
ZASŁUGI

Znak słowny

nowotworo~ n~ .kiszkach.

(Re~. Nr. 1149).

wa)~

~pecyflk p,od nazwą:,
Zlała .prz~ClWltO wymłOtom,

C A Ił A
Znak stowny

oraz aton)l ~lszek. ..
,;

!;
;.
~

~i

(Re):. Nr ••1AB).
l?p,ecynr. P?Q. nazwąl
ZłO.,a. przee-a,w"o chorobom
y
płucnym(Rej:
l b}.edmc .
Nr. 1153).
,Specyfl~ pod nazwą:
•

Zloł; przeCl,w.lwha.rlretYl.~oWl

, reuma yzmowl 1ISC laSSOWll pQdagrze.
(Rej. Nr. 115C).
.

Specyfik pod nazwą·
.UROBIN
Zioła przeciwko chorobom
Z k ł

GANCEROL

ElMIZAN
l:nak sIowny
'

·ARTROlIN

Znak slewny./

I

. .

nerek i pęcherza.
(Rej. Nr. 1141).
Specyfik pod nazwą:
Zioła przeciwko nie~omas~
niam skrofulicznym~
(Rej. Nr. 1152).
Specyfik. pod nazwą:
Zioła przeoiw chorobom
nerwowy m i e.pile. p.lsi. i. ....
'
(Rej. Nr. 1164).
Specyfi1t pod nazwą!
Ziol'aprzeoiw .cierpieniom
wątrobianym· worecika żółćia ..
. . k .-,.t.
ż· -1> •
'Wep lamlemom .. od~lowym,

na s owny

TIZAN
Znak

EPILOBI"y

~nak słown

GĄlTOL
ZJ\4k 51Qwn y

(Rej. :Nr. 1154),

WYŻEJ WYMIENIONE ZIOŁA SĄ DO NABYCIA WE WSZYSTlUCH APTEKACH
.
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samówieńJ
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"ROZ\V ÓJ" Niedziela dn. 11 listop3.\da 1928.
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Ludzkuść
Uczehi rosyjscy, prof.

..,

Na drodze do nieśmier'łelności

OD ODi za

prz Hejem boOd

Smierć >będzie ZV~ YCifi,żona,

Bruchaneńko i

t;zeczulin,zmierzają

do rozwiązania odwiecz
nego zagadnienia tajemnicy śmierci i życia.
,Uczeni ci - jak wiadomo - skonstruo~
wali niezwykły apa:rat, sztucznie powodujący
'krążenie krwi a zarazem i funkcje życiowe
'w głowie, oddzielonej od tułowia istoty żyją
cej. Jak obecnie okazuje się, badania w tym
, samym kierunku} lecz w o wiele
szerszym
zakresie, prowadzą w tutejszych instytu~
cjachnaukowych także inni znani uczeni. z
któ\l'~~ch niezwykle sensacyjne wyniki osiągntt
li profesorowie Kuliabko i Andrejew. Oneg"
daj na publicznem zgr)madzeniu wobecnoś..
ci powag naukowych, wygłosili oni obszerny
korrefeil'at w sprawie wyników doświadczeń
dotyczących ożywiania trupów ludzkich jak
i zwierząt.
Po znanym eksperymencie prof. Kraw
kowa, który potrafił odcięte ucho królika za
chować przy życiu, włożywszy je' do roztwo
hi solnego, powstało pytanie: czy nie można
by również ożywić wyjętego z orgal\izmu ser
ea ludzkiego, względnie serca innej
istoty
; żyjącej? Prof. KuHabko, który dużo pracował
Vi tej dziedzinie, demonstrował przed zebra~
nymi uczonylni serce kota, przez dłuższy
czas przechowane w specjalnie skonstruowa
nym apa,racie, zupełnie normalnie funkcjonu
jące. W innym wypadku prof. Kuliabko 0:=
-, 'Sią,grrąl Óżywienie serca zmarłego
dziecka
:-wkrótce po stwierdzeniu śmierci,
Prof. Andrejew sfusuśe celem ożS"wię:=
nia serca zmarłych inny śrmJek, a to wlewa
nie' do arterji roztworu, znanego w nauce pod
nazwą "roztwór Ringerl"Lokka".
Zabity pies, gdy mu wlano tego roztwo
ru, odarzu ożył i zaczął oddychać, a Serce po
częło pulsować.

Gdy prof. K. wykonał ten ekspery:;
ment na trupie ludzkim,' serce zmarłego za::

częło tak silnie bić, że stół, na którym leżał
trup tQ'ząsł się, a z krtani trupa słychać by
lo ochrypły glos."Obraz zmartwych\.ysta;.
nia człowieka był tak niesamowity - zakoii:
czyI referent - że nieprędko zdecydowt.11iś~
my się na powtórzenie tego eksperymentu",
Reasumując swe wywody,
prof. Ku~

liabko i Andrejew podkreślili, że ożywienie
funkcji serca zmarłego od ożywienia całego
organizmu dzieli jeden jedyny krok i że WG
bec tego można stwierdzić, iż ludzkość' szyb
k;emj krokami dąży do zrealizowania od,
wiecznego tęsknego marzenia - nieśmiertel.
ności.

III

r
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ZDEKONSPIROW ALA SIĘ NIEOCZEKI
Rumuński powiat Ramnicul jest odpe
wnego czasu terenem dziwnych fenomenów
geologicznych. W kilku gminach potworzyły
się rozpadliny długości' kilh:u kilometirów , nie
jednokrotnie przechodzące przez środek wsi.
W skutek t1ego zawaliło się 12 domów. Lud~
ność ogarnięta paniką opuściła
domy i kol"

ZAMIAST WIĘZIEN -

\VANIE KOSZTE1\1 12 GOSPODARSTW.
czuje pod gołem niebem. Rozpadliny mają
40-60 metrów szerokości i są wypełnione
wodą.
,."
Wedle wyjaśnienia geologów, zjawis$
ko to zostało wywolane wskutek osunięcia
się pokładów ziemi, podmytych podziemn~
rzeką·

SZPITALE DLA UMYSŁOWO CHORYCH.

W rządzie włoskim toczą się obecnie
narady nad wprowadzeniem w życie prawa,
traktującego wszystkich przestępców, jako
umysłowo chorych i wprowadzającego za;::
miast zamknięcia w więzieniu umieszczanie

w szpitalach dla umysłowo chorych na kure
przyczem po odbyciu kuracji otr~ymy.
waliby wolność. Taka reforma dokonałab~
całkowitego przewrotu w kryminalistyce, t<;
też b~dzi niezwykłe zaintetres·owanie.
cję,

$
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PRZEDSIĘBIERZE KOMENlDANT "KRA SSINA",-P-R-O....-F~'SAMOIŁOWldz.
Profesor Samoilowicz, komendant ła;::
macz lodów "Krassin" , przedstawił w tych
dniach "Rządowej komisji dla studjum arkty
ki" plan nowej podróży polarnej. Wediług
planu tego łamacz lodów "Kras'sin" wyru~
szy na wiosnę ponownie na wody polarne,

celem przeprowadzania badań
naukowyclt
na wyspie "Ziell1.ia północna H, która w laJ
tach 1912·· 15 odkryta została przez losyj;
ski ego hadaC2<1 polarnego Wilkickiego.
Komisja rządowa plan profesora s.,
moiłowicza zatwiel'ld!ziła.,

=
powtarzała

'ARNAUD DE LAPORTE.

ieśń Z

oddali

.
Nieruchomy, z oczyma, utkwionemi w
sufit, Paweł, jakgdyby' w ekstazie, słuohał
Radio~Koncerfu.

koohali!" -

całą gamę, rozlewny'ch

to

nów.
- BożeJ Boże! .- jęknął ChOlrY - ja
nigdx nie zaznałem szczęścia tego! Nigdy
drog~e usta nie szepnęły nii tego słodkiego
. wyrazul ..
Pelen rozpacznego bólu, sięgnął po
blok, leżący na szafce przy łóżku i zaczął
szybko pisać z rozpalonemi gorączką, bla;s;l
kiem niezwykłym blyszczącemi oczami.
Ten czarujący głos należał do kobiety,
kMll''łt napewno jest piękną, wysmukłą, stroj
ną~ Qklaskiwaną i kochaną przez
tysiące
0

, Od kilku miesięcy już na skutek wy::
padku z -autem, młody ten człowiek przyku
ty do łóżka i trawiony ~horobą, która go po~
woli, acz niechybnie spalała, OIdldawal si~ bez
nadziejnej rozpaczYt
- Co za los! 'Co za straszny los! skarżył się dzień w dzieli. matce, łamiąc rę~
ce. - Być niedołężnym łazarzem, czując, do
czego się jest zdolnym!. .. I 'f·az po raz wpa;:
dał w shm prosl1(~acji i przygnębienia, na
które zbolała matka, siedząc u jego węzgło;:
wia, słÓw pociechy znaleźć nie mogła.
, Tego wieczora glos 'kobiety silny i
rzewny, rozbrzmiewa! w głcśniku. A:rtystka
,śpiewała utwór poetyczny "Je",' ""0" Lamarti
Jle'a. Przy ,ostatnim wierszu L ..1l1otivu nutą
goryczy drgała jej krtań.
tJ:V'l14y'SOymówi~: myśmy'

artystka

•

serc!...
Rzuciwszy okiem na program w gaze::
cie" przeczytał imię i nazwisko Olgi Branciol1
To ona z pewnością; r natychmiast nad
pisał nad swojemi wierszą mi dedykację:
"Do Olgi Brancionł\
W ten sposób na cześć nieznanej sa"
sonet
poo tytułem:
bie kobietb ułożył
,rPieśń
'ślad

z

ł4

oddaIi ~

Wyczerpany i wzruszony zapadł \v
zatem w odr~twienie, bliskie omdlenia.
M,a,tka jeSlO, wszedłszy cicho do pokor

ju, wyjęła mu blok z ręki i przeczytała za.~
saną do ostatniej linji ćwiartkę.
I
- NieszczęśIiwedlziecko - szepnęła.- .
Zakochał się w tej syrenie! Wzięła ·go cza..
rem swego głosuj Boże, zmiłUj si~ nad nim! .
Dwie łzy sperliły się' w kącikach jeJ
powiek i wymkną wszy siC( z pokoju, wybucb\
la łkaniem.
Olga śpiewała przez kilka z rzędu wł.
czarów pieśń za pieśniami, rzucając promy~
światła na kalwarję ufaierującego t który oddany swej idee fixe, szeptał imię ubóstwianej
- Kro jej powie, że ostatnie moje
myśli do niej należą? - pytał żałośnie.
, Nieszczęśliwa matka wziąwszy kartkę
z sonetem, udała się do
mieszkania śpiea
waczki.
'
.
- Moje nazwi.sko nIc niewyjaśQi ptml'
nie Brancion - odpa~ła lłużącej~ która pyt.
la kOb o ma oznajmić proszę" .wwiedzie6
wprost, że "jedna zmatek'\
I
Olga przyjęła ją' nałychmiast:Wysłu.
chała ze wzruszeniem opowiadania nies~
sliwc j kobiety i przeczyłala dedykowany ..

bie utwór.

Nr. SÓi

D. wniej i

o
~

obieta

W

Nie ulega
wątpliwości,· że kobiety
współczesne daleko odbiegały od pojęć daw
».ych "kiedy je pouczano, że choć są up ośle;:;
dzo.ne parą nóg; jak mężczyźni tajemnicy
tej nie powinny zdradzić przez całe życie.
;Wówczas napomknięcie o końcu pantofelka
u,cho dził o za zuchwalstwo) a wymięnienie cze
go bądź między "zgrabną stopą'4 o "okrq;:;
głym karkiem ,. nie nadawało się do druku.
redynie "wiotka kibić: była dozwolona.
Przyz:;lanie się Dtwarte ruew1ast do po
siadania nóg. stało się faktem dokonanym i
epokowym. Czy je'si to zdrowy postęp, jak
twkedzą jedni, czy też skok karkołomny w
G

Może warto byłoby się powałniej z:a~
stlanowić

jak dalece te zmiany mody są odbi
ciem istotnych, zasadniczych, ważnych i naj
ważni~jszych

zmian, jakie zaśzły w umysło~
wości'j,'psychologji kobiet zmian, które nie
pozostają bez. wpływu na ogólny tok życia
:społezcells,tw po\vojenl1ych~ a które z dru~
giej strony z tego powojennego ży:cia już
:wzię~y początek.

u

roku l 2E-ym i przed laty 3D-stu

ŚCiśnięta w gorsecIe tamującym oddech
, ...-oki, oplątana fałdami sukien do ziemi,
'skrępowana misterną, wysoką fryzurą i kape
luszem lekko przymocowanym do
samegO'
ezubka koafiury, z górną częścią talji w nie~'
. samowity sposób- wypadającą ponad pasek,
tła Wysokich ohcasach ciasno
zasznurowa~
nych bucików dlugie godziny zużywała na
)' 'swą trudną i skomplikowaną toaletę. . Pole
jej ambicji zamykał w ciasnym kręgu wsty:.
dliwy konwenans, nakazujący z godnością
podkreślać nie dostępną odrębność i słabość
'Swej płci. Wapory, spazmy, omdlenia a wre;:
szcie migreny należały do dobrego tonu, by~
ly równie
modne jak owa nienaturallla,
sprzeczna z naturą koniecznych ruchów, cięż;
ka, powłóczysta s z a t a . '
-

straszliwą prz~paść?

dziś

W umysłowości kobiet zaszIa zmiana
raczej mechaniczna: z rozwojem wypadków,
obchodzących całą ludzkość, a rozwojem tech
niki , w miarę zmiennych warunków bytu narastają nowe pojęcia, zmieniają się poglą::
dYr umysł bogaci się.
Jeśli o psychologję kobiety idzie to mo
żriaby krótkO' stwierdzić:
olbrzymi prZe':
skok w dziedzinie mody kobiecej jest zwy~
cięstwem psycholooji kobiecej właśnie, do::
wodem jest jej silnego wpływu.
.GłÓwnym celem życia kobiety nawet

Szary
,TYLKO

najlepszej, najskromniejszej jest podobanie
się. Ubiór z przed lat 2Q--tu wprost nak~
wał szacunek, gdy obecnie - mniej lub wię.
cej zgirabne nóżki, O'dsłonięte karczkil
sili
nie zarysowujące się piersi, działają na zmy•
sły i prowokują często zainteresowanie sit}
następnie buzią, wreszcie jej właścicielką.
Psychologht kobiety zwyciężyła na ca
łej linji, zaś obecny modny strój,
uwyda-:,
niający powaby zewnętrzne, uważać bodajb~
mOżna -- za pomoc, nieioną na.turze.

niedźwiedź

NAGŁA,

wraca· do natury

A POZORNA, śMIERć URATO\VĄł.4\ \VIESNIAKA
OD. SM1ERCI RZECZYWISTEJ.

Szare niedźwiedzie, zamieszkujące lasy
północnej Szwecji, były uważane dotychczas

za zwierzęta łagodne i niegrożne dla czlowie
ka. Ostatnio jednak dwum mieszkańcom wio
ski Arj ep-log zdarzył się niebezpieczny wypa
dek. U dali. się oni mianowicie do lasu w celu
odsźukania zaginionego renifera i w powro:.<
'tlI1ej dll'odze zostali zaatakowani przez olbrzy
miego szaregO' niedźwiedzia. Jeden z ludzi
zdołał uciec, drugiemu niedźwiedź zgruch~
tal potężnemi kłami rękę i powalił go na zie

"

mię. Napadnięty,

nie

tracąc przytomności

u-

mysłu, udał nieżywego,

pomimo' szalonego bó
lu. Niedźwiedź oddalił &ię, potem wr6cił:,
zlizał swej ofierze krew z rąk r tWarzy i wre
szcie ,znikł. w lesje.
Życiu rannego nie grozi niebezpieezeń$
stwo; jego wypadek jest szeroko omawiany;
w całej okolicy, gdyż nie zdarzyło się jeszcze
dotychczas, aby szary niedźwiedź napa.dał
ludzi, nieatakcwany, (o~zywiście w Szwecji).
~

Oko za Jeden skok król. ka

nan

reż,ser

fi11110W"

POWAŻNIE OKALECZONY PODCZAS

8ub
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PRZEJAZDzKI AUTOMO,BILOWEJ.

Niedawno wybDal się Walsh na przes
Jak piszą z N;owego Jorku:
Niezwykla przygoda spotkała niedawno. jadżkę automobilową. \V pobliżu Cedar~Ci~'
znanego reżysera "Foxa" Raula W alsha, któ~ (w stanie Utah) skoczyl królik ku szybie
ry wsławił się opra-cowaniem szeregu filmów. ~ozu. Szyba stłukła. się, a odłamek szkła
Jego właśnie dziełem jest ostatni obraz, w ,vpadł rężyserowi do lewego oka. Zachodzi
którym występuje 'DDIO'res deI·R.jo: »Gzer;wo obawa, iz Walsh oko to utraci.
na. taneerka Moskwy".
L

-

.;ni

Przepiękny sonet -

zawoiała- pa

syn, wyzdrowiej e i będzie wielkim poetą.
Niech tylko pisz~ dalej!
- N;liestety - odparła matlka - śmierć
,\$ioi u jego loża - chciałam tylko powie~
.. IGzieć p~i, Ze śpiew jej łagodzi jego ostatnie
, eier.pięnia.
UlegająIC porywowi serca, artystka wIo
.sz~plaszcz i kapelusz, rzelcla z prO'sto~ą:
- Chcę go odwiedzić. Pojadę z parną.
.
. P~ybyły niebawem na mieJsce. Młody
. .. człowiek, wiedziony instynktem ludzi cięż~
ko. Chorych, wyczuł natychmiast obecność
,oocej osoby. Podniósłszy wZlrok, oniemiał na
··meie z podziwu i radtóści, po chwili jednak,
złooywszy ręce jak do modlitwy, szepnął w
ekstazie:
. --Olga tBrancion! Czy być mo~e?. Ja::
;ka .• paru dobra. ....
'li . Siedziała cllugo u wezgłowia. nieszczę~
. . ' ~ego, kt6ry uśmiechał się do niej, trzy
ma~c il'ękę w jej cUoni.
. L:...:..L. -:-. Dziś wieczorem d~a ciebie śpiewać
~ :~... tylk? dla . ciebie .. , - rzekła, odcholl
.' ;~'.. SZCZęshwa, ze mogła wnieść nieco ra.:.<
'. : Wcl W gasnące Ztylcie }i1łodzieńca.
.
Rnlłl dlAiA ł~ "I/' trwO'ŻDe.m.~ oczeki

wal1iu, a gdy wieezorem usłyszał. jej lekko
drżący ze wzruszerua głos, intonujący jedną.
z naj piękniej szych melodyj
Massenet'a, z
uniesieniem z.awołał:
- l'o ona... to ona, m.amo!Dla mnie
śpiewa ... pieśń PO'żegnania mi śle! ..,
I, przesyłając jej swemi biednemi, wy
chudłemi rękami pocałune.k, szeptał:

- Dzięki cil ... dziękiI .., OhI dziękil",
Olga Brandon nie przyszła go odwie:<
dzić nazajutrz, przysłała tylko kartkę, w któ
!,ej polecała mu uważniej, niż zwykleJ słu;:;
chać wieczornego koncertu.
Szykowała mu bowiem niespodziankę.
Ale Paweł miał zły dzień. Objawy blh
skiej śmierci były widoczne. Krople.
potu
lśniły na skroniach konajqcego. Zrozpaczo~
na matka z trudem panowała nad łzami.
Nagle tW.atl'Z jej drogiego dziecka opro
mini} . wyraz zachwytu: głosik
.rozbrzmial
melodją:

- "Pieśń z oddaliI" łymgłosem. - Mój sonet...

zawołał ochryp
Wielki., Boże#O~
Tego.... Za wiele!."
,
Dusząc się, opadł na poduszki ze wzro
kiem wniebowziętym, a kiedy usłyszał na'
z.wisko autora z bolesną srefi!a na ustach od

dal Bogu ducha.
P,rzerażona matka pochyliła
się· nad
nim. \Vpatrzywszy się przez chwilędlugą VI,
jego biedne, męczeIiskie oczy, zamk!lęla ~
strożnie powieki, nad ciałem swego jedynaka.
Zrobiła wielki znak krzyża. Dusza Pawła 01
cteszła w zaświaty przy pierwszych' dźwi~~
kach jego "Pieśni z oddali" ..
Na trzeci dzień po jego śmierci, w cza.sie żałobnego nabożeństwa w koś"iele po
Dies irae, głęboki i czysty glos rozległ się ~
chóru.
To Olga Brancion, porywem· serca. wie
dziona, przybyła śpiewern swyn'l do snu wie
cznego ukołysać swego młodego poetę·
~
Obecni spojtrzeli, przejęci melodją, V(,
górę. Ale artystka, SkOllczywszy śpiew,znis.
kła natychmiast z chóru, Dźwięk jej głos~
tylko unosił się w przepojonem wonią. kadzi
dla w powietrzu, do wtóru modłom kaI>lWl
nów.
Kiedy orszakpOgirzebowy wychcxbU Z
kościoła, a młóda, wytworna kobieta, jadąc
tramwajem tłumiła chusteczką łkanie, organy cicho rozbrzmiewały ref~enem "pieś:(l '1
oddaW' - ' drogocenną spuściznł! T\t~..
śnie zmarłego genjus2Jl.
"
.
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Najstraszniejszy wrog

Gi'UŻliC

ZNAKOl\HTY RÓD~
--- Czy ma pan jakichś _ znakomitych
przodków?
- Tak jest. Jeden z nich był słynnym
admirałem i dowodził flotą całego świata.
Niemożliwe! A j.ak się nazy'\vał?

JAK· USilBZEC
. Gruźlica u dorosłych w naszych warunkach klirnatycznych zawsze ma za po\\"ó( infekCję w dzieciństwie zatem punkt
Noe!
ciężkości zwalczania gruźlicy znajduje się
w zwalczaniu jej u dzieci. ,ZATAJENIE.
Przedewszystkiem należy odłączać
Czy ptlll wie, że przyszł~ zi~ć p"ań .. f.l.iemowlęta i małe dzieci od Clgnisk zarazski odsiedział pięć lat więzienia? ..
ków gruźliczych .. Ponieważ jednak ten śro
- A to łotr! Ninię e.owiedział tylko o dek nie we wszelkich warunkach dałby
rezultaty, zaczęto pracować nad wynaledwóch latach.••.
zie.nioD"! szczeplen ochronnych przeciw
gruźlicy. Dotą.d nie udało się jednak zna~
DOBRY ZNAK.
kźć środka, który byłby dla
niemowląt
Czy lVlarja szczęśliwie wyszła za nieszkodliwy, a
jednocześnie
skutecznie
n1~ż?
:łwalczal zal'nzki
tej strasznej choroby.
Objawy gruźliczne są różne, zależnie
- Nawet bardzo: mąż jej bowiem boi
od
wieku
chorego ł niemowlęta np. zapada_si5 jej jak ognia.
ją gł6wnie na gruźlicę opony mózgowej. a
przebie bywa bardzo ostry; w wieku pl'zedZACHĘCAJĄCA OKOLICZNOść.
1;2~:'",'lnym dzieci chorują na gruźlicę
o- Klijent oglądał will.ę~ którą ma
Za:o
płuc i krł8.:ni; w wieku szkolnym przeważa
miar nabyć. .
1b:i<
gruźlica płuc.
•
- Jedno mi się tu nie podoba -- rze~
Gruźlica w wieku szkolnym w mia.cze do właściciela - to ta obrzydliwa fabry~ rę postępu lat - zaznacza się coraz niekol'zystnjej; widać działa tu okoliczność, iż
ka naprzeciw, która zasl·ania cały widok.
- Niech pana to nie odstrę-cza - poś: Olganizm zatraca coraz bardziej odporpiesza go zapewnić właściciel - Jest to fabry ~l(lŚć. N a brak tej odporności w niemałym
stopniu wpływają różne epidem.je, jak odra,
ka materjałów wybuchowych i lada chwila koklusz czy grypa. Nie bez znaczenia jest
moźewylecieć w powietrze.
zresztą' i dziedziczność fizyczna, chociaż jej
stopień nie został jeszcze śdśle u~talony.
ZBĘDNE PYTANIE.
Wydatnie przycz.y'lliają się do' szerzeCzy byleś pan przedrem karanyl
Nie panie s~dzjo, zawsze pote!ll.

działem.

- "Vłaśnie dlatego! Jak się - pan nie
wstydzi, kwadrans czasu siedzieć przy mło~
dej dziewczynie. i nawet &ię do niej nie ode

o swym

Edmund

składzie

nia gl uźlicy \v wieku dziecięcym., ....
runki małerjalno-mieszkaD1ciwe: a :więc CM
mue, wilgotne i przeludnione mieszkani&,
:,;J~ odzież i brak opału. Spustoszenie, ja..
!{if: c2.yni gruźlica, potęguje ~ę w' okresie
re'zwojowym organizmu.
,
Bardzo poważne niebezpleczeD.słwł%
dla dzieci stanowią chorzy z g:nłŹUc, otwartą· Przy obcowaniu z nimi ważna 'jest
uiNy le ilość zarazków, ile ich częstość. Bo
prt.:ez zbyt częste narażanie się na zarazki
gl'uźlicy~ organizm stopniowo wyczerpuje
się i tł aci możnoRć walczenia z niemi.
Dopiero wtedy, gdy wszyscy będziemy;
energicznie zwalczać gruźlicę, jak zarazę
i gdy wielki nacisk położymy na tOł by za..
pvhiegać jej szerzeniu siQ u dzieci,
osią·
gniemy znaczne zmniejszcni~~ ~ię liczby za
chon~eil w \vieku dojrzałym, gdy czło'wiek
pre gnie i musi pracować. \;V t'J:l 311086}1 oszczędzimy n1nóstwo
nieszczęść,
zdi.'u·.via~
kłopotów i pieniędzy.

towarów

ASłlE

-s Ki

Piotrkowska 152
Tel, 44-64

zwać!

• lwa

SI:t: SUCHÓT..

rzy.

WYROZUMO\VALA ..
- 'Pan jest bezwstydny natręt;
- Ale przepraszam panią bardzo, ja
do tej pory ani słowa do pani nie p'owie~

ości

-pla a ludz
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"Iv1.AGO\VIEH NA DWORZE

CARA.

LeC;l i Phil-ipptl nie minął los jego
poprzedników, Służył
za narzędzi.e wrę;
ką'ch intrygujących dworz;an carskich, którzy

on

umieli w swym celu wy korzystać wpływy
francuskiego Hcudotwórcy", Zmiany perso~
- Wówczas zjawił się na widowni fuan~ . nalne, mianowania, dymisje i rozkazy :śypały
skiej cudotwórca z Lyonu. "wielki" ror. Phi~ się pod wpływem Philippa, jak z rogu obfi~
lip. C: e szył się on sławą we Francji z powo toś.ci. Rodzina ca[ska, ptagn~c przeciwstawić
du swych cudownych praktyk1 uzdrawiają" się potęgującym się wplYWOlll jasnowidzące
cychnieuleczalnie chorych. Słynny lekarz pa go, wymogla wreszcie na Mikołaju przyrze;
-ryski 'Doyen zwrócił był nań uwagę i na.d!ał czenie iż Francuz zostanie wydalony. Car za
"cUtdotwórcy" wielkiego rozgłosu. Pomimo mierzal -nawet wyznaczyć mu na
pożegna;!
sprzediwu kliki nadwornej, obawiającej się nie stałe uposażenie i odznaczyć wysokim
wpływów nowego wróżbit~7, Philipp zaproszo
orderem, gdy pewnej nocy żandarmi otoczy
ny zostal do Petersburga i wkrótce
został
li dom Philippa, odczytali mu rzekomy roz
jE'cJrlf! ~~ m:~b~~l'cb:'ej ;(]bliionych do cara osób kaz Mikołaja II:;go o natyclnniastowem wyda
Propagował on wyrzeczenie się wszelkich raI> leniu z grani,c Cesarstwa i nie dając Francu::
dości ziemskich, obojętność dla naturalne'" zow! ani chwili do namysłU 1 odstawili go do
go 'biegu zycia, komunikowanie się z ducha:-: granicy pruskiej.
mi L. "pogrążenie się w czwarty wymiar".
._ SZCZĘŚLIWY "JASNOWIDZĄCY".
Pod wpływem PhiIippa cały dwór cal~ski, nie
Mikołaj wkrótce pocieszył się. Przed;:
wyłączając Mikołaja i jego żony, z zapałem stawiono mu dymisjonowanego pułkownika

l\10NSIEUR PHILIPP.

. zajmował się spirytyzmem. Palac władcy
wielkiego Imperjum Rosyjskiego upodobnjł
się wówcz,as, zdan·iem jednej z

do domu obłąka.nych.

dam dworu,

von Beuringena, który na pod'lstawie kabali::
stycznych. cyfr biblijnych przepowiadał upa~
dek papiestwa na rok 1923 i utworzenie wiei
kiego

'.

państwa kościelnego ~

carem rosyj-

skim na czele! Grając w ten sposób nł} reli,
gijny.ch uezuciach ostatniego Romanowa na
tronie, von Bcuril1gcn zaskarbił sobie zaufa.$.
nie ca.ra. Był tei l1adcr szczęśliwym lljasnos
widzącym", gdyż przepowiedział, te carowa
Aleksandra Teodorównu, k,tóra w owym cza
sie po raz piąty zaszła w ciążę, powije Syf
na. Gdy w lipcu 1904 roku urodził się cars
skiej parze syn, Mikołaj był już ptzekonany, ~e von Beuringe.n jest rzeczywistym pro
rokiem. Ca,ro\va pisała wkrótce pO tern ~

wielkiej księżny Marji Pawłówny: .$ą IUIł
dzie, którzy przenikają do na.jbardziej ukrytych zakątków duszy. Nie rozumiem ich tajemnej sztuki, jest to nawet toś balfdziej _dcl
ni osIego od sztuki, coś zadziwiającego i nie
poj ętęgoH l
..
Po kilku miesitlcach
vón Beurin~
znikł w dziwny i niezrozwnWy' 8pOfIÓb. .Vi
Petersburgu nie widziano go wi~·
.,

-
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,JlROROK.".. . - .
Zastąpił go wkrótce ,tSły _dueh ł{oar~
słynny ubatiusa;ka14 RuPUtill. Roła toJo ,;wił.
ibity i cudotwórcy" jes~
~

pow."-

Umiał on ()P~da~
wolę ł1ikd~
.U-gQ i ~~ ~ 'Wsu. . . . .
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Jak szliśmy po '" yzwolenie z pod jarzma olupantó,,~ .
RolaDowlporczyków - Współdziałanie PH~udczykó\v i ~. o. 4VV" - Beszczelne stanowIsko
.. '.-

, 'żydó\v -

Stopniowy rozwój akcji Strażacy

: ~

GDY NADSZE1DL KREŚ TYRANJI.•.
Minęło la! ·}1O od chwili} kiedy "Dowhorezyey" skupiblUi w swym związku w
Lodzi, chwycili za broń aby wypędzić wraz
z P.().W~ i Piłsud~zykami znienawidzonego
wroga -niemc~ który przez cztery lata
'pastwił się nad b,azbronną ziemią polską.
W początk&ch lipca 1918 roku, po po..
'WTOcie z I K.orpu~u Polskiego Jen. Dowbora
•Muśnickiego, grono oficerów i żołnierzy,
kierując się myj\Ką powolania do życia I
Korpusu przy najbliższej okoliczności, po~
,łanowiło zorganizować się w związek.
'TWORZENIE WLASNEJ SIŁY ZBROJNEJ
Stworzono Icały szereg prowincjonał·nych oddziałów, :nawiązano ścisły kontakt z
ug. P.G.W.i Piłs;lldczykami. życie w związ
ku stawało się z każdym dniem goręt:;"ze,
decyzje :;J,astępowały szybko, jakkolw. bardzo ostrożnieJ tak że niemcy, którym zda ..
wało się, że są o wszystkim poinformowani,
aie wiele orjentowali się w tej pracy. Apa..
rat nasz wywiadOWCZY dale{o lepiej pracowal od Diemieckiego, gdyż pomimo czujDtJA~i, niemców sformowano kompanię, którą prowadził kpt. święcicki, następnie wykorzystane okoliczność powierzenia jen. Su
linowi Masalskiemn przez miasto formowania milicji miejskiej i przystąpiono do
:Iorgamzowania całego. sztabu siły zbrojnej.
W PRZEDEDNIU DONIOSLYCH
WYDARZEŃ.

Do przewidywanego rozbrojenia niem
ców przygotowywan~ broń. Dnia 9 listopada wydano rozkaz do wszystkich człon
ków Związku, aby dnia 11 listopada o god'Z.
S';ej po poL zebrali się w lokalu Związku
przy ulicy Juljusza Nr. 13, gdzie ołrzyma-'. ją dalsze rozkazy. Po zebraniu się w oznaczonym terminie członków i wydaniu no ..
wego rozkazu zebrania ponownego godz. S
~ieczórJ .wszyscy mieli się obowiązkowo zebrać w mu.ndurach wojskowych, ale już
Bie w lokalu Związku lecz na placu. tak
zwanym c'Yldisłowskim przy ulicy Prze..
jazd. O go dz;. , 3 pop. w czasie zbiórki "Dow-,
borezykówut~ebraU się jednocześnie w loka
lu, Z~~QZkll P. O. Wiacy.
.
"PATRJOTi'ZM" OBECNYCH
PUPILÓW
SANACJI.
.
Między godz. 3-5 Zarząd Związku
ale' taż w. nowej szacie przyszłej Komendy
siły· zbrojnej, zebrał się 11 jen. Surina lłtla".,
salskiego, aby ostatecznie o obowiazkach
każdego· przypomnieć. W tym czasie ludność miasta, jakby pn:eczuwając, że dziap
dę będą rzeczy nadzwyczajne, wyległa na
,u.licę mi.asta, tak że cala Piotrkowska była
Ionna~e ~.aną tłumem i tu wyłonił się
laki .DleZWYkły, wyraźnie OŚwietlający stalloWlSko
tYdowstwa . w stosunku do Pol..
skI, od stronY.Nowego Rynk8potoczyła si,
dowroga ,mamfestacja tYdowska z krzy..
tiem. i piskiem "PEOOZ z wojskiem" Precz

u
. • Dowholftykami
.Precz z
'

'D

O W'a,
~~ m a..

a;-• •

\J~ yeKs.ped}owanle nieproszonych

gOSQl

i tranlWa]arze ..

nifesfanłów

jednak w porę
rozpędzono
przy pomocy spryinycb ludzi., kt61'zy laska"
mi przeCiągając po za.luzja~h imitowan
w ten sposób strzały karabinów maszynowych, co rzuciło popłochc:na manifeshljących
żydów. Niemcy temu przyglądali się biernie, licząc, że prowokacja żydowska odnie.
sie swój skutek, grubo jednak się pomylili,
gdyż na dalszy ciąg akcji nie miało to najmniejszego wpływu •
CZYN.

Godzina o..ta, plac CykIisłowslrJ, ulica
Przejazd. Zgodnie z rozkazem jaki wyda~
ne) w związku, wszyscy członkowie stanęli
do szeregu. Po krótkim przeglądzie i upewnieniu się Ze wszyscy są zdecydowani sta..
nąć do walki, ustawiono wartę. u
weJsc.:.a
przed Komendą, przyczem Prezes Związku
wydal rozkaz kpt. KudajGwill aby ten rozpoczął akcję t. j. Zeb.idm.e ludzi i uderzył
z nimi na warsztaty samochodowe w fa~
bryce Szajblera, przy ulicy Emilji Nr. 5.
Rozkaz' wykonano, kpt. Kudaj zebrał ludziJ uzbroił ich w 2 karabiny, 2 rewolwery i bagnet i wyruszył: w oznaczonym klerunk;u, rozpoczynaj~c tym ~amym wyzwolenie miasła z pod jarzma niemieckiego.
Chorąży Bereszka zebrawszy
sztab cały i
udzieliwszy odpov'liEd:nich instrukcji pozo..
stawił dowództwo w rękach kpt. Popław"
skiego, sam zaś udał się z gen. Surin .. Ma..
salskim na ulicę Piotrkowską pod Nr. 116
na konferencję gdzie zebrani byli przed"
sławiciele miasta różnych związków, i orm
ganizacji. Po kr6tkiej naradzie GmOWU)l1O
różne kwestje~ między innem! aprowizar;ję
oddziałów siły zbrojnej. Gen. Su:rin-Masal
ski wraz z chorążym Bereszka,opuścili ze.
branie i udali się na posterunek, gen• .surin-Masalski do hotelu "Manteuiel", do
miejsca sztabu, chorąży Bereszka do Komendy na Przejazd, gdzie akcję rozwinięto
w całej pełni. Oddziały org6nizacji P. O.
W., Piłsudczyków i inna :napływały,
komenda zaś sama uzupełnioną została przez
przybycie oficerów organ:iza.cjiPiłsudczy"
ków i P.O.W.
Oddziały rozbrajające jedne za drugie
mi wysuwały się w oznaczonych kierunkach, łącznicy zaś takowych przybywali z
coraz :nowymi meldunkami.
PIERWSZY POLEGŁY.
O godz. 8-9 wieczór Komenda otrzymała meldunek, że jeden z dowódców oddziału
ppor. I Korpusu Bujtowski poległ
przy zetknięciu idę z "niemcami na Nowym
Rynku, ugodzony kulą kaJ;'abinową i bagnełem. Strzały coraz więcej się l'ozleiJały,
,jednak onar nowych nie meldowano. Niem
cy pomimo nadzwyczaj szybkiego natarcia
z naszej strony :nie dali za wygraną i po..
stanowili nas siłą zdusió, uderzając jednocześnIe z trzech stron na naszą Komendę!.
przy pomocy karabinów maszynowych.
Akcja zbrojna trwa dalej, meldunki :nadchodzą, między. którymi doniesiono o nowej ofierze przy zajęCiu dworca ŁódźeFr
bl'yczna gdzie polegl Jeda z człODków P.

O. W., Sałaciński ugodzony kulą· Dworzec
jednak żosia! zajęi:y przez cho.r. WajsdegOj
fabrykę taś kons~n'w zajął ppor. I Korpa..
su, Tomme.
ZAWIESZENIE BRONI.
Delegacja niemiecka Rady
żołnier.
przybyła'
do
k!>mendy
z
czer..
skiej
sztandarem. Po
załatwieniu
wonym
formalności z Niemcami zgodnie z umo~,
zawieszono działania zbl'ojne i przystąpio
no do obejmowania wszystkiego co pozosłało po Niemcach. Jakkolwiek umowę z
Niemcami zawarto, jednakże nie było to o.
statecznym załatwieniem sprawYJ ·gdyż de."
'legacje nasze wspólnie z niemcami w dał"
szym ciągu pracowały. Po drugim wypadku prowokacji mian.owicie
rzucenia ha..
~ła rozbrojenia t. zw. nWehrmachtuu, co u~
daremniono, nastąpU trzeci, ldóry był naj
nowszego wltnalązku gdyż telegraficznie
starano się nas sPiowckcwać. Otóż po za..
jęciu telegrafu stale do Komendy zaczęły
napływać depesze treści następującej: "w:
Warszawie rew-olucja w caiej pełni, woJska niemieckie otrzymują pomoc, która
już idzie, aby odbić załogę łódzką'\ wiele
innych podobodD.ej treści.· K~menda je1nak
wiadomościami ferui' :iby!nio się nie przej..
mowała wierząc w swe siły.
Całość akcji rc'zhrajania niemcó\v wypadła jaknajpomyślniej.

Z Łodzi niemcy, nie wywieili, ani je..
dnego karabinu' ni naboju. Ładow.ani byli
do wagonów partiami. Prowiantura za..
logi łliemieckiejod dnia 12 listopada było
pod kontrolą naszą. Obywatele miasta zostali wolnymi obywatelami Polski, Dowbor
czycy zaś spebiiii swój obowiązek żołnier
ski.
Wog6le w Łodzi "Dowbol'czyey" podczas rOZbrajania niemców zajęli stanQwis..
·ko dominujące, wywiązaniem. się zaś z zadania dowiedli, że umieli stanąć w obronie
swej Ojczyzny, czynami sweriii wnieśli do
karły historji żołnierza --- Poiaka jeszcze j'Oden świetny czyn.
.
Podkreślić należy obywatelskie i pel
ne patrjotycznego zapału postępowanie.
prezesa Łódzkiej Straży Ogniowej Ochotniczej, p. Grohmana.
Z chwilą rozpoczęcia akcji· rozbrajania komenda Straży przydzieliła do dyspozycji dowództwa nowo1worzonych sil, asortyment wyćwiczonych ludzi z kaŻdego po-,
szczególnego oddziału
Podobnie
zacho"
wała
się
Dyrekcja
Kolei
Elektrycznej Ł. gdzie pp. inż. Werner i Bing
oddali do
dyspozycji d.owództwa
cały,
przeważnie wojskowo
wyćwiczony
personel. Wszystkie ważniejsze ąbjekty obsadzo.
nezostaly przez strażaków i tramwajarzy..
i'ak jedJ14jak i drudzy, spisali sił
dzielnie, zasługUjąc na :naj pełniejsze uznam~

.

Łódź jest tem specyficzne m miastem.
gdzie pod budowę niezawisł~ści Wielkiego
Państwa Polskiego kaida sfera, kaidy za
wód., każdy· stan dołożył swoją ~elllełli..

• II

U 0]1

III

tronnlct a

Przywódca

Chłopsk'ie

,anju, premJerem

I

i

Przewidywane zmiany na phłcówkach dypltlm;lłycznych
Bukareszt 10 listopada (ate)
\V dniu wczorajszym został sformoJfany gabinet rumuński przez prze\vodniczącego narodowej partji
chłopskiej
Maniu, który został premjerem.
Ministrem spl:aw wewnętrznych WOJ
:wod, spraw zagranicznych profesor Pirone;scu, finansó'\Vj Popowice, wojny
generał
Cichocsk, oświaty Kostatescu, robót publicznych Chalipo, rolnictwa Milonescu, spra
wiedliwości Juljial1~ handlu i
przemysłu
'Madgearu, p.adto w skład gabinetu '\wchodzą dwaj niinistrowie bez specjalnych tek
do spraw Siedmiogrodu i Bukowiny. Prze,dywane są poważne przesunięcia na stano
;w-iskach podsekretarzy stanu. O. godzinie
4 po południu nowy gabinet złozył prz~
sięgę przed( radą. regencyjną·

, IW'

HOŁDZIE ~OMANOWI

,DMOWSKIEMU.
Poznań lO. listopada (aw)
Za.t'ząd wojewódzki~stronrJ.ichYa nal'odO\vego, reprezentacje wszystkich ,ugr,,::~
powatl narodowych:, "Kurjer
PoznańskI'
etc. nadrsłały Romanowi Dmowskiemu do
. CbJudowa depesze z wyrazami hołdu i
~dzięcZllOści z' okazji obchodu lO-lecia Od
rOd2.0Hego {Jr.ństwa Polskiego.
P~ZEl

RADJO

=

Pierwsze posiedzenie nowego gabine
tu odbędzie się we .wtorek, na kt6rYUl to
zostanie ustalony tekst orędzia do narodu.

Poznań

10 listopada (aw)

"I 'osener Tageblatt" zaInieszcza VI o-

statnim

sWyln

numerze rozpaczne

nia, w k tĆ'1 :r (h twierdzi:
postąpili,

dział

2.awsze

będzie

\" ob('hodzie

la

1'021 Naia~

"J akbyśui. 'l" nic
źle: weźmiemy

święta narodowJ~p

u-

J:.ędziemy ,1\V i r.:ta tego obchodzić,
ze jeste~llly wroguwj Pallstwa

powiedz"
id narodU

1lO l skiego". '

o są

o.O)U
Jil'~

Ó

..

LUPEM WLAMYWACZY' PA DLa 3,000 ZLOTYCH
\Vczorajszej nocy włamywacze łódz- Na odchodnem zabrali
II

ey około godziny Z-ej· w nocy· wyłamali
okno w nowej siedzibie sądów pokojU przy
ul. Cegielnianej i Trębackiej i dosta\vszy
się do ogólnej kancelarji rozpoczęli
plondrowanie lokalu. Łupem padła kasetka żelazna w której znajdowało się przeszło 5
tysiące złotych oraz znaczki ' stemplowe.

również skrzynie zaktam. \Viłamanie zauważono dopiero dzi..
f.:iaj rano. Zawiadomiona o wypadku poU.
cja przeprowadziła dochodzenie.
Rozbitą
kasetkę znaleziono w polu przy ulicy Trę
hackiej, Dott),d stwierdzono, że włamania do

konało

kilku osobników.

szechnej --------------------~--

14.30. Tl;ansmisja uroczystych akade.że

stacyj: polskich.
.17,00 Uroczysta akademja Vi ~ilhar.
monji warszawskiej.

Hymn Narodowy ........ wykona orkiewygł. gen.. Ed;ward Rydz-Śmigły. 3. Przemówienie .......
:wygI. dyr. Artur Śliwiński. 4. p'rzemówie. n.ie - wygł. p. Zofja Moraczewska. 5. ~
Lachman: a) Śpiew wolności, b~ "Hej, hej
:ułani" .- odśpiewa chór Twa śpiewaczego
~,n:arfa" pod dyr. \Vacława Lachmana. 6.
Moniuszko: Arja Kazimierza z III· aktu op. .
"Hrabina". 7. Recytacje p. Aleksandra Zel..
:SVel'owicza. 8.
Frieman: a) Cudne oczy,
b) Dziewczyna - odśpiewa p. Helena Li...
PQWska. 9, Noskowski; Marsz. ks.
Józefa:
Poniatowskiego - wykona orkiestra.
18,15. Słuchowisko dla dzieci
starSZYch i młodzieży i Rozmaitości.
20,00 Transmisja pochodu historyczR'eprezentacyjny WystybuJ powszec1~
nego, ilustruję.cego dzieje naszych walk o nej Wystawy Krajowej, licz'ący 78 i pół m~
niepodległość.
tra długości a 24 metry szerokości, pomyś~i
22.00 Tran,smisia akademji z Klubu any jako główne wejście dla wszystkich
~,dn1kó~ l;!aiultwDlYXdl.
I!~qchodz.łclCh od strOlll] 'l·ódmie~~.,.~lI . . a

'IV.

skk'go, PO'II:lCY powiedzą, iż jesteśm'~ fab!~y{
wi i bt&.! i~lJ)y ::,ię u~'pić ich czuj ~lQ~l: Nf~

pol-

PROGRAM, NIEDZIELA 11 listopada.
;'
8,45. Transmisja dzwonu Zygmunta.
z Wawelu.
9,30 a) Msza polowa, b) Kazane Ks..'
bisk. Bandurskiego. c) Rrwja na ~olu M<t
kotowskiem.
11,00. TransmiSja koncertu z ~nha..t
monji warszawskiej.
14.00 Przemówienie gen. dr. Romana
Góreckiego nad Grobem Nieznanego ŻółM
nierza.

stra. 2. Przemówienie -

cówkach dyplomatycznych, zagranicznych.

--------~----------------------~.-----

!

mij

Z kół politycznych dowiadujemy się nowy;
rząd dokona całego szeregu zmian na pla-

r

'".,

Ił

"

,'o •• -

. .....

'

)tROZ\VÓJ u Niedziela dn. 11 listopada 1928.

w~~'~__________
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itU\SARNIB:

61.
Ę Woźniakow8k:~ Rzgowska 78
ZAKLAD~R~SRlE

lezierski ł Pabja:Aieka Sooea 00

ZAKLADY BLACBABSKIE
iSl..k{}lOwski, Ki1IDskiego 79
Ły,el/.k~wski, Pioorkawska 188

SKLEP}' SPOŻYWCZE: .
Wł. Wyręlska, W ólczańska 261.
Szczygielski, B~ar:~a 8.
Entczkowski: Si4lrakowsItiego ~.
Dob:rzyniak, Pabjanicka Srosa 2b.
Ga.d:Wlowski: Pumorska 67.
Zawadzki. NaWJrto.t 44-

!1'Wlllft.O 1 SlLA' (ZAKŁAD ELnTROTECBmOZ.)
il. <:!ybart, Gdańuka 135.

oryglr

57.
FABRYKA WODY SODOWE;!

I

Pią,Lcz~

Odyńca

Nawrot 92.
SKLAD

F. Kaczmar.

PASZYł

Przesłowa

4.

. SKLEPY mONIOWE:
SObezyński, Napiórku1Vskiego R.
Grędziński; Piotrkowskr 53.
F. Too:na~z.ewski. Skwer{)!\y'a 11
Rokicińska

Borlrowski,
A. Raksyk,

11

Kilińskiego

18.
138

H
do

tekturę

"~o

ŚLUSARNIE MEaHANIOZNE~

Ma.chur~ R?€Gwska

PIWIARND;
Kuliga,

TO

A

, B:&STAURAę,m=
Teof:l Kopeć: Narutowlcza·i-.
Zalewski, Zgi.verska 39.
WYTW(Uł.NIE CUKRó;,-,
Ziółlwwski, Piotrkawska· 197.

MAGAZYN OBUWIA;
Kowalc,zyk, Cegle!niana25.
Cieplueha, Wysoka 26..
Zieliński, Rzgowska 12ZAKLADY KOWALSIUB~
. B-ćja Kędziersey" Kiliń.sku:gv 94Wróblewski,ladwafu;k~ 10.
PIEKARNIE:
Btryszewski, Pomorska 86.
ZAKŁAD ROWER6W
W. Si.erpiński, Kilińsklego 96
PRACOWNIA OBUWIA:
Szubski. Sókola 5.
SKLADY WIN,. WóDEK I DEIJltA.TESóW·
Śliwkowski: R okjcińska 6

są;u:H' ,xiiki: POIDJraka

PRIŁ~YSto

I

li ngerl t"
III

-ślusarskie

w arkuszach

polen ze

Rok

ŁODIKICH:

załoźeoia

lWBnoiełitka

1881

i spawania.

Wkłady oszędnośdowe· w

Teł.

1

Dolaram

. . ..

innych walutach obcych, zwrotnie w Dołat:aą1tkit.··

"
.. t. J. Borkowski·

Sp. Akc, Hand'. Przemysł
Oddział w Łodzi, ut Kiłjńskiego 70.

KB

przyjmuje z oprocentowańiem
Wkłady o.zc:zędncśtlcwe w Zł~otyCh
z wymówieniem i na każde żądanie. ..

składu

I

CO

Sp6łdzłełnia z Ogrl odp.

i równoległe

oświetlenia

do

"

wierteł

Za łatwia wszelkie operac.e

I

84

Wynajem

I

kasetek

•
Skład

ELEOA~CKlE PALTA DAM3Klfl' w wielkim
w,bone··;j
polecana apIaty milliięcsne i tygodniowe

"Józef rzegorze ski"

Magazyn

telefon 38-40

.fi! 111

zagranicznych WSZECH$WlATO..
Jak. rownież ma.lo używane
poble instrumenty..
.
S przedal na dogodnych warunkach..
Wynajem, strojenie· i. przewozy instrumentów.

Wykwintnej

Konfekcji' Damskiej

fi L I K S M A N ~6dfł

Z.

składzie duźy wybórum instrumentów

Posiada na

SEZON' Z tMO W y

NA

Foterpianow· i Pianin . ;

~lotrkowsk8

II

G'(iwna Nr. 1

..18

i

krajowych

WYCH FABRYK.

Na fatyf

.

. Bank Polskich Kupców
i Przemysłowców Chrześcijan Sp. Akc

ł.6df, ul. PiotrkowIJus 1 t3.
Zalalwia wszelkie operacje bankowe na warunkach
najkorzystniejszych.

Pr~yj~uje wkłady o~zczędnościowe w złotych
l walutach zagramcznych na kaide żądanie
i terminowe.

Z~ł~twia i?~aso w.eksli i dokumentów na ws~ystkie

i.:-

JDle}KOWOSCl

termInowo

za

opłaty.

pIObraniem minimalnej

.

Kupno i sprzedd walut :lagr. i ~wu.·

paSta zimowe,
damskie, męskIe, śD.'e(OWCe, obu
Wl e trwałe, wsnIlde tOWAry nal
l!lpruj Jakości BO ubraD1a, paltc
suknieI kołdry, firanki, kapy, ble
lizną m~ską, damską, chustki
s.etry poleca i1rma .. KREDY."
NA WROT U l p.

Ł6Ił,żJaruto_~c.ala,~~:'U;:.)j
2251- .

eftJ'

0100

I.

Opałewnl

KH1fislt.lego .Nr. ' " Tel. 5f..g6
Doj .. d ' ..mw. 4, 10. 16. 11

.

orl}~UrelliC.rJna.

lotogrlfji'

wllIleliflego rod.aju w 8UlO'ol7fln 1
gotowJm atante
.

I

tel. 26 -00..·

totogra fji m_ biust
ZI.. 3.
pocztówek rfilull.. ~ła fla. " 4.

I

Taelo

futra

.

~bo

U "lfedroCZDnych Futoaraf6,1ł

Tanio'

PierWillU)f%fidne

.

gdzje tanio i dobrze

.

I

Cuży

.,

lU-

!:.~.~:~~ ~"

10-

gabluet-. , , ' .

portrat

UWA6A:

.

Od Pap. amałonł. p ••,JnauJe· alę ••a.lllie robot.
fotct;ll'afłcaneL .
.
ItIeposoda nIe robł ~bł«lP Ul Zd,ąclacll.
Zakład UJlaDJ boap:raeN,od 9 do '1 wleu.
AGEhTOw· f'IRMAHAŚZA IUJ WY8YlA.

I

Zar2ąd Tow. Akcll
yrobow
ełnlal~ych i Baweinianych

. "Tealtar

w

I Dlmski Zakład Krawiecki -

Obu,.,.

~'hm_dt!.'mlr~
Gołllll'łtCi1}~
Jed~llb

rirnhl

telgari"

3~
(w t'Qdw6li"!Ui!.}
.
&a'il!'l~(;ł na mielsc. GotOIl9. Ubiolt

PIOTRKOWSKA Nr.

Łodzi

Panów Akcjonarjuszów, że w dniu
6~egQ ~Iudnia~.1928 r. o godz. 3-ej pOP9ł. odbęd:ie
Slę w !okalu Zarządu Tow. przy ul. Piotrkowskiej

Pio\.rkowska 54
róg Narutowicza teL 70-01

~

!

2awiadamia

Nt. 90

......e.a~N·"""!"........-=.....

.~5. . . .~.·.!~u.==

Na

D~no.si Szenow. Klijenteli że na sezon jesienny
l znnowy otrzymał ostatnie modele
pa.ryskie
Wykończenie pierwszorzędne podług najnowszydl
fasonów
Na żądanie wy'lronuje się roboty w ciągu 24 godxin

.

Nadzwyczaine 'alne
'Zuumadzenie Akclonar;uszów

CewSl

plI'a3lstąpne!

Łó!ka

z następującem porządkiem dziennym!

polewl!! Idalai krzeselka dziecInne

1. Wybór przewo~i\"zącego.
2. Kozpatrzenie i z~twierdzenie przerachowane..
go bilansu brutto na dzień 1 lipca 1928 l. stosownie do ·rozp. Prezyd. R%p. ~ dnia 22 mar~
eR 1928 roku (Dz. U R. P. Nr. 38, poz, 352),
podział nadwyżki z przerachowania, powięk~

firmy

,.pM EGAlIII

E

wieloletnią
gwaran~ją
E$iblyka Łódź, Jnljusza 4

Z

ornlllnuRtowe,

3Ul'i\nVe,

rljauaeaty do rznl~cllll

matowe,' oraz nklflmie budowli
sxkłćl, poleca po eenuh ni.kłah

OLEJ~I(~ZAK

d.....ądać we wny stk.ich
składach mebl io

UWAGA:

25łł-

GiOwna 14

Szał. inspekto'llOlll

li\'

wi"lklm wyborn '

szenia tą drogą kapitałów własnych Towarzy~

stwa oraz zmiana § 8 statutu.

3. W~ioski akcjonarjuszÓw.

~n

3089-

\

i

FORTEPIANY
PlANINA
FłSHAR

~01

ejder

~WTP_UiJłOrD1i

'it..~p_o~.!MI.l\.!r.at i

RATUJCIE'~ WOJE Wto~r"

I

Sto8ującniezawodny

Spl'udd

ONJE
fortepianów
KAROL

Skład

ISC WllZ

ŁOOŹ

lJIOTliKOWSKA 67
Tel, 54 .. 78 i 24 .. 72
Wielki wybOr,

nIskie cen,.

II

~'fbIlJ

elektryczne w wielkim
wyborze.
wlasnego wyrobu z bronzu, naj
nowszych modeli poleca

WschodnIa 56 . Tel, 67..64

płyn

Dogodne 'JJarunkt-Ceny .konkurencyjne
Reperacje i przoróbki różnych' lamp

"MIXTA".

apt.kaeh. Sldadach
aptcG%l'łlch l perlumerlath.
VI

Zakł ad

ratyłTanlo!

tla
OBUWIE

trwałe,

wezelkie towary
najlevuel jal,ości na L BRAMlA.

J

PALTA, ::'UKNIE, lcoldrv. firankI

kapy, b!el1i1liU~ męską, damską
Ch'l.lłtki, SIlU tr, poleca firma

Alele Kośduszki 1& 41
taleton 7041

UWAGA! I pi~tro

'T yłko _ moim znanym: od 15.1&\

Uf :z'ę~ nilu:- m

pierwszorzędnym zakładzie krawie~

ł'aństWDwym

fia I'flti' tł'lml!C ~o

k.im można

się ubrać elegancko.
praktycznie i tanio ina raty. podług·
najnowszych paryskich- i allsielaldeh
modeli

e m~fiiilDlq(»

puda.m pi~B&lSi!ł:e m~.lldlf.'li((;Zdm
atdli\ll lultellne tOWIIl'y rnanufl<k~
lił
tUl'owe ,elf:1ntGl'y}U "łU;;:lEiJ'r'Tr
kltllWl'oł 16 Uwaga l pi~ti'O
$.1 SlQ-1

Przyjmuję wsw.elkie obstalunki z
własnego i powierzon.ego materjału
oraz futrzane. Wykonanie pierwlzorzędne i punktualne

a P. T.FryZjerów l

lt «Id, kolońskie i kwiatowe
Vet etal, ~aJlIIRum, .
• CCdii ilhinowa, Brylantyny,
La~ ierdo pazmolu.u ,,;;J ~no'"
KrEm .J U II O D E R III A 'mat~w,
udelikatniający

T

J
Ł6df

.• K~EDYT'· Nawrot 15.
,

Krawiecki

Z wysokiem

poważaniem

JAN jUST

. Wa

ret,ł

t!nlOl

Pie:rwlZorz~dne palta zimo
we damskie i męskie

ohuwie,

śniegowce

I'oleca firma

;,KI\EO"u Nawrot 15

11

UWAGAl l

piętro

AI\l11YCJA

~~H~l~
~ot.rkOllk8

50
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ł M I\.GIEL n~ G<obr'\~n'1 Q,ta·nie do sprzedania, II PO'T'RZEBNA slużąca 1
NaWtrot 6'3, Skła. d··.\.·.•
.\
'. NAUKA i WYCBO~ ANIE ""'_'";.__ "'-'~~ ł _J.~
"\?
s " ' ' ' ' ·
'. ......
.----..=... ~>. ,~..~ul. Ozorkowska 8.
IUBS filet ręczneg(j· 10 zł.
Wyuczam ha- l
fłehil ręcznych, maS1~ynO\,,:y~h, Toledo, .A~li Ilt~ASZYN~ do szycia sprzedam
kacie, Wenecką roootę. haufmanowa,Plo-, Grabowa .,2.ITI. 15.
tl'kowska 18, pr. ofif~yna I piętro. 2-8016
i\!#!iiriWW;;"
POSADY I PRAC&'
.

3-8022\ Farb.

;

____

~

.... - _ _ _ ",L

."AA..~~

'~,-'-"'<OH

-~.

. . ~ •. SPRZEDAł; 1 EUPNO,

'w

m

ji2trWii'

t

"1,,10

-~ ...w~.,

'1~~'

...

_ _ _ _ _~m*fi!llil5~~~.~:.;.

' . ... "" ;
nie drogo, i .i.OSADI= dozorcy dmllowego lub inną :przyj
1-7998: rnę - nlam skrOInne wymagania. MQitt1!i
..

~.

ski Józef, Zrzędzalniana 62.

.

. ~.
4

STELlVlACH i terminator w 3 roku mg~,~
'się zólosić Zakątna 81
l-~{j

F'OTRZEBNI stolarze, PlOtrkowska 92.
2-8012 '

.....~

1'"'*80~~

•...

I

7"'"

' . . : ·~··.~r~

b '

l

SPRZEDAM maszYuę do szycia r~awi~
FORTEPIAN Beckera,pianino Scilera~ n~;~:~
czek. Wiad. Przędzaluiana 42, m, 26, 3-7962 POTRZEBNA kucharka do Restau:racJI) Za~ Fibigera na raty sprzedaje Chodkowski, Sien~,
chodnia Nr. 11.
4-72~1 kiewicza 25.
2---8630
OKAZYJNIE do sprzedania otomana, stół
-. ,
4Ę
'
POTRZEBNI
chłopcy
do
praktyki
do
kotIa.
r
L017'AL'I!:l\
I
1Ul'IESr'!I"U'
ANIA
........
oraz poleca na raty i za gotówkę wsze lk le
A
u
J.",L
&AA
_
ni M. Pachnowskiego, Juljusza Nr. 3. 3:::7988 III
.,,~ ~"
.1
meble zakład tapi(;ernki B-ci Gabałów, Na..
.'
PRZYJMĘ panią nu mieszkanie, Zachodnia. '..~
wrot 8.
~
1-7980 A1ŁODA panienka poszukUje posady w cha- 39, m. 12.
_ 2-7976
,
.
f rakteIze
gospodyni 1ł samotnego pana,
.~...
.
PARLOFON walizkowy w b -dobrym sta-I
'.
.
8008 ",.,..~_.=..... ~"""",
'"
.'
.. :
przyjezdna. Oferty pod PrzYJezdna. 1- . I
DO wydzierżawienia szopa 12xJ m< w Rado;;
file \-vraz z płytamI okaZYJnIe do sprzeda- I .
.
r·
.~'.
~. k.
..
. 'A'1..I -go M'
73 d OZOIu,"a ws'k;
POTRZEBNA
Cfoszczu. vYlad. B;;lłuckl Rynek ." ple •am.la.
Iua.
aJa,
aze. .'
~.
. , służaca
. . do wszystkIegoac'
_
.
,b
--_._
.....==-, ,,,- u-__~>
2 osob NaplOrkowsk:eCfo Nr. 9, m. 44,
ł
'
~t7 7994
MAGIEL z mieszkalłjam do sprzedania. P o - '
~
3-795C,. . _:",,,.--=r<=,,,,==-=_o
morska 80.
. 2-8000!
. .
. SKLEP duzy z wystawowem oknem do w:r." .
- - - - - - - - - - - -......."""""""'-....._=-=
I POTRZEBNA jest podręczna i uczenica 10 najęcia od zaraz. Grabowa 32.
3-$tJ~:~~
KUPNO-SPRZEDAŻ: ,majątków ziem" szyciu, wia-domość u gospodarza, Siei'ako\v- lJOK()J do \~~;~l;j:;~i'a
\\"iauolność - we"jl
Bkich, gospodarstw wiejskich, domów, willi~ skiego 40.
2-8010 ł kierni, Narutowicza 31.
2-~0';
fabryk, młynów wodnych, placów; sklepów,
jnteresów handlowych i t. p. załatwia szybko WDOWA inteligentna; w średnim wieku, 71'.. =nr
Ró'"itN~E""
i.solidnie Biuro "Fortuna" Lódź Karola' 18 . zna szycie i kuchnię przyjmię miejsce g08pO~ ______......__;;;;;;;;;iiiiiiiOi................._"""""~ _ _ _ _ _•
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tel. 62-10
3001-0
DO SPRZEDANNIA dom zajr.zd 4 pokoje
kuchaia sklep spożywczy
z piwiarnią bu::
dynki murowane kryte dchówką do tego 5
morgów ziemi przy kupnie wszystko wolne,
wieś kościelna, przy szosie. Biuro "Fortuna"
· 'Łódź, K~ola 18 tel. 62-10.
2999-0

.

I

dyni u jednej lub dwóch osób. Rekomendacj~ PRZYBŁĄK.dŁ się pies maści żółtej mar
posiadam. Wiadomości udzieli Pani \Vinsch, Nr. 80~. \Via:1omość Łagie\vriicka '10, Fel'
ul S' nIci .
N 97
3
2 -98? Boguck1
3-19
. 1e eWlcza ·r. = •
- I ...: Ił'
PRZYJMĘ miejsce ekspedjenta w sklepie
ZAGUBIONE..-D_~KUMENTY.
kolonjalnym w żelaz. lub inn.ej'. branży. Wia", ROBO'INICA J~' f J" . k
. k ł
ozt·u OZWla
ZamIesza a
domość, Nawrot 24, m. 8, N owak. 3-8006. przy ulicy Szkolnej 5 zagubiła 20 paźd~łęr.
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SZTUKA Tkacka Łó~ź P~o.trkows~a 174, ~: . BU~HA.LTER -,- bilansist!l dobry organ.iza- nik~ tore.bk~ z metryką ś1~bną ~{)'1'!az innemjcc.j
leca warsztaty tk:ackte, kIlImkarskie dy\\ia" tor I znawca spraw podatkowych, przYJ IDU ,papIeramI. Uprasza znalazce ?L.wrot do ach."
nowe, wszelkie maszyny i przyrządy do do~ je prowadzenie, zakładanie i zamknięcia. ~ ministracji "Rozwoju".'
3-7990
mowego i drobnego p:rzemyslu \ył?kien~ic~e;: ksi?g h.andlowyc?, ~estawieni bilansó",:" li- ł
.,~ł
go oraz przędzewelruaną, bawełmaną 1 lma~ li kWldacJę przedSIębIOrstw oraz wszelkiego ~ JASTRZ~BSKI ZygIDun~ .ZagUbIł metryk~~~
ną.. dla celów tkackich i wyrobu dywan6\Y rodzaju kontrolę. Adres ul. Andrzeja 33 ID'l~ urodzeni?, świade:two szkolne oraz' ka.rt.•.~.. :
perskich i smyrneńskich.
1-8028 10.
- . powołanIa do WOJska.
i 3-802Q~
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tel .. 2...15

Na dogodnych warunkach

od l' do 3 i od 5 d·o 1.

w,.·

!'ółlra

meta10tJe materace
dllleolol'le or8S do mełółeir .Patent- podtu~
miary llmywalki •i . wytymaczk

~cłelałlc
: Prcjekty budowlane - nadzór technicJtny - żelbetnktwo blowych

p~~ ~rIJłą~leń

nO

sieci łanalizacJjnej

"

Dl!łltaJu6]

w FABRYCZNYM' SKŁADZIE

Porada prawno ... administracyJ_B
w spr~wath technicznych

uDOBROPOL'1I

ł.6dś,

-100
PIOTRKOWSKA 73
w pedwónu.
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SPRZEDA.
JE.. ADM.IN.I.ST.R.'.'
..ROZWOjU4C·
AL KOŚCIUS:lKI 41- .
~
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ze gr. w tekście 30 gr. :ta tekstem !5 gr.; zwyczajne'4 gr;; "Mód. dl'obnyeh20 ł Mkrologi 30 fB
25 gr: za wiersz milimp: h .- 'vi 'lub jego miejsce. Drobne oglosze,rUe bezterminov.:e 5 ~r. za v.Yl'a%~ dvi•
na]~DłeJ5ze ogtoszeme 50 gr•• Drobne ponad 20 wyrazow-wyraz 10 gr. Ogłosu
t~ miejsoowe 50 proc. droiej; załraFnczne 100 proc•• Stronica przed'~e'bteJII
&~ ~~l1e~Wł - o ~f. &wyaaj:ne na S łamów. Akcydensowe i fantazyjne ogłosz<'
/!
'rocent droźej. Artykuły be.% .znaczenia h\lnorarjum uważa ł'ed.il. . kcja %8
'I'" J."U __hłl~aa ~ •
do pds. 74) p* ?-ej 50 ,roc.drotcj Za terminowe 0i
~
wminisU'llcj& Rie odpow~dL Każda nowa podwyżka obowi.uje 1u1
II I ,..I r.3 1r..
. .. ~Niłd. . . ~~~ Ro:w6j MOżna Hmawi4l~ 'II. ) \ 1 a Po Lacha. w Pabianie ~oa .. Pl Zator.skiełio uliaiie' m=
Ad... w ~radniku to 3tj'lI. .
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