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. Naczelna Komenda Wojsk Polskich.

Lwów, 10. listopada,

Ukraińcy zaczynają odczuwać Ip ewne wynuty sU,mienia wobec klęsk, jakie sprowa- Komunikat VIII.
Dnia 9. listopada 1918.
dzili ."8 miasto. Nies7.CZęśliw:ci ludności po
tam:tej stronie· frontu"USiłują wmówić za poZażarte krwawe walki -.toczyły się w ogrodzie Pojezuickim i w ulicy
moc:..ą ogłoszeń, te wprawdzie Lw'ó w. iest miastent' p:>tskiem, ale oni mimo to mają do nie- Bema,
odparliśmy
przypraWiając
go prawo na podstaw ie zasad Wilsona.
że
Paweł Szatkowski podoficer z o~działu por. dr. Romana AbralAa-aińcy, którzy mordują po ulicach ludność bezbronną, rozbijają i rabują s kl'c py, 10hama wziął tu do niewoli dwóch podoficerów ukraińskich, byłych poli·kradają mieszkania prj'\vatne,' ,lviężą i dziesiątkują ludność męską, ci ukraińcy powocyantów.
łują 9i.ę.. na Wilsona! Znaczy to tyle samo.•
Na Kleparowie pociski artyleryi ukraińskiej, która w dalszym ciągu
jak.,. band'yta, mordujący spokojnego przechodnia, ,powoływał się na ewangelię,
ostrzeliwuje miasto, zburzyły, trzy chałupy,
Me pomogll tUI żad'ne wykręty adwokackie, N."\Sza sprawa jest jasną, czy.słą, i z ,p,odL
Obsadziliśmy kościół ŚW.
Zresztą sytuacya niezmieniona,
niesi,onem ,czołem pojdziclliy z mą przed trynunał hiStoryi. Chcieliśmy z wamI zgody i
poronan,ienia. Nie przygotowaliśmy zbrojne- ""!!~~~~~~~~~~~~~~~~~
go .apad'u, .nie .chcielIśmy używać gwałtu. :
Ł,lfny tego szalejącego orkanu. we Lw'oA W)I! Napadliście na nas w noC'y i lpoostępnie..
wie nie Idolały jakoś zaalarmo..V'ać, ....1'tl'ząszagrabiliśCie nasze mienie, strzelaliście do luądy
nąć grodem , pod\vawtlskim, który "lX'lkojnie
dzi hezbronny<;h i spokojnych.
czeka. ..rozwoju dalszych wyp.:J.dków'c.
Hrorumy się! lo nasze -prawo ,puY'·ttJ..:\.>:'h: _~_ _
. ~_ t _
~
.I
:",1 c/(.k ~; ; :::: czasu d-cm,!
i ooo\\<i:).zek.
Komenda u'1" r c!n ie,'i WojsI. POilolkich 'VI
Jeden. L \vęgiów: R zecz)"po ą-oh t <' j p,,'wit>
t-t,,,toryu ~ię po"-J.u-z;:;" W:-?cają ktw;lwe Rzęśnie polJ! ki~ ~y'la~n,
C'y
dalej b"d / ie sic:,: j6zcz t.' s~ im :~' \'/ :\(
CLas,-, kiedy to i>O stepach Ukrainy hulały,
Z l'owodu 'n1nO:l;lłcycb sią ","ypadłtów banpijane l;alldy, hajllamackle. Na bruki naszeg9 dytyzmu i rabuakOw we f.Jwowis jl wsiach oko- ra.dzić i wyczek i w<l ć Cl-egoś , o C"Ll'1II sam . !lic
fPlasta padają zabki i :ranni, szerzy. się terr:ot; licznych ogla~1a siQ z dniem dzisiejszym sądy \vicmy'~
....
żołdadu, nOC~l palą !Się łun.y pożarów, ił ro- doraźne za l.brodni~ rabunków,
Cz y ż znowu bcdzie miało l as t~!l o"anic
U140l się Vk .. ailla ,wyg ląd a Jak rozb{)jnik, kt6.Dnia 9. listopada 1918 zOlIfali na podaŁa.
to
tak
często niestety s prawdza j'lce się przy"
, ey, ~.rdc"Jał całą Irodzint. mężczyzn, ko- wie wyr~ku Il\du doraźnego rozstrzelani:
slo\\>ie, ż e mąd rzy jest eśm y po s liw d zie ?
bj~. dzieci m,aJe i ,stoi z 'rękoma ociekai41. Wilhelm Sa.n ocki
cemf krwią. czekając na Ilow:e ofiary.
2. Jan Anczakowski
, C zy tam , nad Wis łą, po 'Picr\\"Sz~'ch wieAłe teraz dzieie się wszystko z zimnem
3. Hudolr ęzenllzielaaz
ściach o najeździe na Lwów, walkaCh i m,orWyr.a.<!howaniem, celowo, sntematycznie, ~e- wszyscy za rabowanie magazynów w Kleparo- dach, do konywanych l1a Polakach, nic nic nJ..
dłuQl lI"uskich metod j 'Pianów. Ukraińcy są wie Jj broniiJI w rfłku i za użYcie broni przeciw szyło się w piersiach braci naszych, nk
jedynymi i, da BógJ ostatnimi na 'śwjecie pe1nillcym służbą bezpieczeństwa publicznego
'padkobiercami pruskiego systemu, który. za- żołnierzom polskim.
pchnęło do jakiegoś czynu. do m yś li 7bio roczyna~ stosowac krwawo "V; chwili, kiedy pod
wej ?
ciosami demokratycznych społe'izeństw, zachoRz.~sna polska. 9. l;Btopada 19l8.
Czy ż isio tnie tak tam spać mOŻTla spodu . .li si.ę dUŻ żelazna, przez długie dzie~ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii kojnie, podczas, gdy tu W' zaciekłym s:t:a~
&iAtSd lat z mozołem wznoszona budoW'.;3. p.rUiskią;,o militaryzmu. Ona pociągnie was za soi1
SIĘ
bojow;ym o honor imienia polsk iego, o ntebą .. 9l'zepaść, UkraJń'cy ,! '
H
naruszalTlą własność Ojczyzny, () obronę kuJ..
Wierzymy niezłomnie, że blizkim ju<ż jest
tury naszej leje się dosłownie stru,mieniami
'd ziei kary. Będziecie musieli zapłacić drogo
H~D
6ŁOWQ
krew, a okryte ranami dz.ioci nasze, niera"
za \crwawą łaźnię, w. której pławicie dzień i
kilkunastuletni chłopcy, !;zereg go(17i. st0f.l
-"",to ,.
nasze ,t-~T
samo. >J'ak '"ta""
J'uż teraz.
...
noc jI.........
Q,ft..
't"
.....
na plac6wkac ,d,J;pbnemi rączYTlami zoobywaN{a,si pruscy, przyjaciele za straszliw:e klęski
D"e"n,'ki k,akowsk,'e z '6, bn" za\v,",a)'"
k
b
'
~f
,",-oj. św.iatow:ej.
.c.<
'"
..
J<l.<: ara iny maszynowe, amlOllCYę, a na..... '\:
cały szereg najbardziej !bałamutnych i nie- działa ?
TAk, w:krótce jU!Ż ~ap.łacide nam,: za zni- prawdziwych' wieści ze L......wa. Podróżni. któuCZ'(W.e d'om,y: i zabytki starej polskiej kulwp
Lwów raz jesz..cze dokumentuje swe nie~
~. .
,
rzy. przybywają ze Lwowa <lo Krakowa, roz- ugięte wierne U;CZltaa, sWe 'Przywiązanie, swą
,;. riefpienia 'bezbronnej lud'ności, star- siewają fałszywe wieśo, które prasa krakow.- służbę kresową, kt6.rei nauczyli go SobieM,y~
~ kobiet i d'zieci;
s.ka przedrukowuje, pooesiając "Sir:- komuna-,żółkiov.'S'Cy , WlśniOWieccy i tyhf innycłr!
, .: łzy. mate:k\ opłakujących ' sw:oich sy- łern, ~ j~kOŚ to b~dzie.
"
"
Niechże raz jUż wie o tcrh KraKów, ł11edt
~
.... ! ~ ~ ",I : , Z Jaktrnś s.mutklem cz.yta SJę te Wiadomo: stamtąd przyjdzie jakiś bdzev.,:; i zt,otL(m,ienr.
- .-reki il'anny~h;
so, ot tak sobie podane, jak zwykle wypadki t ' , ' t ' '~Ik' k"
t '
o.h
_
,
'
' tn' ,
h
'
.J
ej SWlC ej \V 'd '1, "lOra po ę:cnetn G".uem ~
m ZJlIS1.,CZCIlle
ty!Ul m lodych lS
ten.
lima, bez komentarzy, bez zac ęh' do CZ)'ll1.l',.
. _.Jll..:' vi. "......
h UJ1O~k' h
. di
'lo .. l"A .:Jd
.~, . ~ ,"
I
'"
<I 'ki"
k 'b1
'
'k-b v-ak' lWlnna Się VUlJ1C • --.. cac .. --J .... IC naszy
.
. ~ _ L' ł ",-~"",,"ę 'KS,W.' prze anet zal-"a~' o Ja 'eJs acyl z oTo~~eJ la y "" o\~ naibfiższ ch.
'
d<'II' . .~
nie był siostrzycą Lw,ow.a, Z pism tych ab'l
-;y
.
, . "cłe kre'tf!", dier.ee....
soFutl1ie nie przebija ~ię troska o ten ,p olski
O
(łaśme zrolUmJenie idzie FZcdeik.
Lw.:ów. kt6r)'i czerwieni się 1<r\\ją. obrońców: wszystkiem.
Art. ..
i niewinnej ludności cywjlnej, niepozv.:alają{ ~ "
.1
.aj ~'bić SWCC\lP ; 9arod~ m;..i~!

gdziE
straty.

ataki nieprzy!aclelskie

IInny.

S

DDCH

doraz'ne.

PDLI

I'
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r
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go o du-

,
•

I
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Odezwa kobiet polskiBh.
Otrzymaliśmy
odc;r,,'~

:

Te śroomkścia n8 :i tępuja cą

't!/~t;I~~ Bp:~1.~; ~)~il~b;;\"::~~~!

lublin pod rządami polskimi.
BOhatBrskl czyn
.,Dziennik Lubelski': donosi :
sanlfarYUSZBk. ----RQ.kazem wydanvm prozez SI:. t l

zw~:f3!~. ni~t~~:~~iC:" ~;~~Z';~e;dajd~::~ ...!

t.
liwiadkami csynu niezapolDoillOSItO. Oto wśród
Nie uaj Swego gniazd:. p ..,uć,
huraganowego ognia karabinów m a::.zynowycb,
Lt'('l ~j4,' zemścj il.':Hl!
J
b . granatów i setek ekrazytowyeb kul prz&ciOl 1\'Jid), Lw6w, śwh:ta stral:Jllca ru leI): eyeb ulicą Janowak, 11 wylotu
~y Wolnosć
w:.cboduicJ
S1.i.i 3Ś1i :j .."'ej R/c'.:/ypospolitcJ I! .dl ranor Legionlllt3 polski. Zdawało ai. _
P o);k,t'j ni.: potldaw: l ł:ł Sil,' żadt1ym najazdo m !
Z """'remi t(,'kimi. '\\ maicI· garstce odrz.uca. h jak nam opowiada naoczny świadek - te
".,
ludzka pomoo n ic lU poradzić nie może , gdyż
w'c·'ot""iI,'C/ll\, napór ni:pf/yjac ół LWOWI.1 m :>- zbliienie się do ranne >1O groziło niecbybn"
Pola"):
I ~Wl·ci~i al i .. Lwow to
..l1aj{.l/i:d.ll i ~ i.. Z
't
ł _.
I'ow iercią, Wówczas to siostry saOi&.lryuilZkl, ,,()Sl)'. rutl p,llski to 1l:t]SerdCCLT1I2"JS/<t )1110SC 6a Karwaj i WJlma Bojanowska,z palnym spo .
Polski. to miejscl', gd/~p król Polski, J~!I ~a- kOJ'om sblily/y .IQ do rannego, opatrzyły go i
71micrl koronowa ł KroIowi,! Polski NajS wlę ty
">
lozbiwszy zamkniętą, niestety
bramę, same odSI' Pannc Ma")-~ P ) w .yrwaniu. l'leCi.. ).'pOspob.
. .
litej' 1 tnllidl s/wld l ki cj. mos k IC\\'S I(j ' ] , b ~al]- niosły go na noszach w IlZpleCZne mieJsce.
.
C horą g iew Czerwonego Krzyża jest podzlura.
dcnbuTskicj, k};facki~j
_,
wlona ku aroJ a jedu.. z :dÓlltr ma przestrzelo ~:l całym śWleCl~ pflYj~,a .Ia:.ada .$amoI
'
,- •• '
d I.
sobie zosłała nrze7 G- ny p a.zcz.
s t a~{>\ :C.L13 lIaro 0\\ ~ . ' .
l'
'..
Bohaterstwo naszych sl&nltaryuilzek znane
.kraJn~'Ow \1.' pilrOI.U1nJcl~1Il I z J?OlI1ocą J OZ- Ije ~t zreszt, pow8leehnle od plerw8zJch cbwil
padł("j I. Iglulgr~lu)waneJ A~:tr)'~, ?~gwako- obrony jak wogóle wszyatkllh naszych kobiet
na ;ch,..)Jr.ym lIapatlt:m 11.1. L~\ ow, z. kto~e2"o to
'.J
W
•
fa~tu wY\:\.1P:llqć 11l1l",imy jak najdalej Idące k tóre stan'l'Y do szeregO .
J..on..;.ekwcncvc
LWI)\\ j~dn;.)<.{łośllie pr 1}'I11leżność swą. do
Pol'k, p"\~,,,cmi m.,ufest.q.m;, ślubow.n,eJn
l.LTOCl\skm publiCZI1CI1l stwi~rd:lit.
.
U
iadnych pertraktacyj!
Ob.>wiąLkieJn
(Muzyka i slowa L J . Paderewskiego).
v.~"'rslkICh . IlH:icz)'tn
St.1.l1ąĆ do dyspozycyi

Hymn polski w AmBrY"B.

Nac"zef,lej Komendy Woj ~ k Pohk:ch we . Lwo ~ lI ej, Or,e 8ia'1,

w~e, ohu\\ ipkil.'nt kli:dej Potl,j
ża, brata, ojca. n:lucCl.oncgo do
ch:tn~l!()

•

\\ysłac

Mtabu
~enera1rH'łw wolsk Dolakich I'en. d.wisyf Roz'wsklel'O, ohill' dowództwo nad W "S"łlt1ri :
mi odd1iałaml w,)isk oolłlklch w Lublinie podpułkownik Pa!lawskl. orz ~c zem "'8'1,88'" o8ceNiwie i żnlnierl6 polSkiej nArodowości,
,
w wol.ku aU!ltrJackiem , ar'l"chru1., do

mt:-

ob:"ony uko-

miasta.

Co. 11 W'itHI p(> ta k ich maniicstacY3ch,
po tak 'ch śj ub o\\·ani~v.:h choć chw il kilka cier pieć najalll hC/c/<,ląy., ścic'1J'eć rękę najeźdźcy,
kfón ch-cc O' r ab;ć świt.'łą w ła sll<>5ć Polski.
()ClY l; łcgo świata pa ~Ilq na Lwó\\',
patTl;J ()C/) w rogów, o:..t.y p:'zyjadół, patrzOl
DCL) ,~i(,\ki('go S)'1\3 Polski, pr7y!ad~la ~H.
rena, PlIdl'rcwskiego. Wstyd czekac, az d aelność cudn, lwn'.a zagrablanc mienie n;lrO,Q.:l\n
\\ ,a.~lICnll silanu w..: wiasnym domu od'blL'rIT!l\', ro nasze!
('mu'ja gd/ll1 nd ziłj g:>łcmi rękami brać
c:nal~, llIlbl być nas Pola ków ~tać na to
.:;.arno!
W SlySC.'· IJl\=LCLY:lni do broni!
Ws zystkie kobiety do pomocy!
ZjcdtlO>:zonc K<Jm!tety Kobiet Po15ktc'b.

p i erz chły dziejów mroki,
I.p.ć dzoiś wspaniały ben na lot wy80kl
~ad pola chwa ty, Dsd niebios obloki.
Ponad 'wiat cały, wiel ki i szeroki I

Hej, Orle Bialy,

OD

poh~kh~eo ,

p 'dpułkownlk Pastawski p rz y był jtli do
Lublina I ob'4,ł swój p08t ' runek.

I

Gen. Roz wadowski w Krakowie.
Kraków. Szef gen. 8ztabll woJsk polskich
Rotwa1owskf puyby' do ltrakow. w
sprawach woj8kowych.
~en.

Pułkownik Smigły gene rałe m
i obro li cą granic wschodnich.
TJublln W drod~e do Kra-(owa .,!"'T.JbYł
tu een. ROlOw ~ d o wllki.
Pułkow"ik »m;2ł.,.
Rydz 'Został ~Amlt,"owanv «,""erdem br'f211it.,.
i Oh i llł dowód,t , O "Ad obron" I'unlc wl'l'łtod.
nich.

lajrie Tnestu przez WIochów.
Protest

i tak zraniony,

Zbyt długo bnmldy pogrzebowe dzwony
Ro~paczne !! zalJ i ł.alu8ne tony Wjedź nas na ślDlaty eLfn nieustra8zony,

Hei, Orle Biały, p i erzchły dtlejów mroki,
Hej, na bój I na bój! za polski brzeg mona f
Z 'l Po lskę wOlu" od nieawoi rh tronów!
Za Polsk, dawlllłł Piastów Jagiellonów I

I

-

Hei, Da ból I oa bói I Taka wf,la Buta
Hej, nA bój! na bój I Z. ~daósk i brzeg
morza
Za Ilemi, e~łJol tę rodaon" il"&8JIł ł
Za wolo , l!ić -,w8zyatklch ... za' nasz" i WJ8Z, I

Słoweńc6w.

C 'esko "'owa"'li:le biuro nra"OW8 4.n ai
'I LUblan,:
Wo 'slto włoskie obudziło Trye8t.
S l o weń g kaR a d a n a r o d o w li • ap ro te .. to" ał a p rzec I w te m tł. Wydział n1rodowJ w Za2'rozebiu wJsłal do OPOsydenta WII.ona w drodze radlotelegra6.ctliDej
Prote8t
przflclw
obsa d ze n iu
m ~ a s t a., a do dównego komendanta Pooha
proś~ o uregulowon!e nor:s\dku m ilitara ego.

I

Irl~ ł ~

F'

Iser~:!:. ~bSBa~ sJ~~~S~::I~p ~
kroczJl1

Sawę!

• o-

obsa d zi l i lIlia-

,

na naszym fronclB.
Jak to na wojence ładnie
Kiedy ułnn z kOlńa .spadnie. ..
.
Spiewaty sobie nasze , dzj~, wymachuj.ąc
drev/nianym p3ła sikie~ i IhasaJą.c na dre'Wmanfm kOl,likU'...
DLiś dlied te na froncie.
W jt.-du:;jj noc 'Obudziły sie dojrzałymi h.tdzmi, porrociły 1..aba\l·ki, ksiOlŻki , dom, chwyciły
z-a b"oń, by bronić ojczystego miasta .

W

jedną

noc staly s.ie bohaterami.

•
Około

komendy wielki ruch. Na warcie
pOd kanbinCJD pełni straż iudendk z .piątej
klasy. Twarz pocLcrniała od zmęcz e nia i J..-urlU. oczy bł yszczol o~J,liem Japału.
•
Zagndza nam. drdgtę i pyta o prZepUStkf.
Legitymuje my 5 1e. Draga otwarta. Na
scbod'.ach I>ctno tólniet"zy IW 'boj9wym ryn'S~talklL Jedni wracaj'ł z kilkudniowej służby
z pozycyi, inni właśnie odchodzą. Wszystko
idzie składnic, po wojskowemu. Aż podziw
bierze, jak \V" /łych 'kirku d'nlach potra'fiono
łYyrnusztrow'ać tak zupełnie świeży matecya ł.
Ate bo też nauczycielem jes t tu zapał, który
two"zj' «.00'.1. W .drobf\lch --t)iersiach o wielkich sercach zapaliły sie najcu:dniejsze ogni·
ska ofiarności bez .granic. Oto właśnie .na
podWórzU te rnałe qczęt a przyw'y kłe do 016wł.:.a i pióra, U-czą sie, jak należy obchodlić
się z karabinem. Komend ę sprawia oficer legionowy. '" każde jego słowo wsiuchujOl ~ję
.. GOWi rycerze Rzeczypospolitej Polskj&:j ..

mundurkach studenckich, a orzełki2ltl tegiono- -nowy "ogonek". Stoją w nun jedynie płet
.. -ym n3 czapce. Masz cruj'ł s kładnie, nogi, o- brzydk a, starsi i .tn-łodsi, ludzie JX)W3.:mi, oj·
bute już w tleżkie "Komiśne" buty te rowie, !rodzice i csyno'wie ich , profesorowie z
da",lle "cywilne" już dawno porozlat~rwalyy \t.CZuiami swymi, z łOlcz cni Iy,--spórną wiar4 i
w strzepach podczas 't~Odlliowych wa lk b ez wspólnem uk QChan iem Ojczym )', oraz wspOl~
przerwy, t)'ch '(ntrolu', ataków. '\'1'cieczek i ną chę ciOl odbiCia MTQgowi domu&wtg? Tu
trudów bez granic, UWic(lczonych za,w sze z't'Y- barki życiem lij>J'acowane )mężczyzn po6lwiaciestwcm.
. -łych, wOltlejsze plecy dziecka obcigża kara-' "Cześć ob}'VI"atclom U , s-łyszymy dż\\-if bin; ujmujOlc go mHośn.ie dłonic wypieszczone
pani.czykó\\i I grIl1bc (l'ęce robociarzy i dwbne
czny głosik.
A, to Józef Kogut, studcnt z V. klas)'. palce d'liecka. "Na 'bój, na bój wspólny (dzie.Wyci Olga d9 lIas tlłoń tewą. Prawa na tem- m)'<I, mÓ\\oią wszystkie oczy, jedn" myślą ił,,
czelu : Swoiego p.i.e dam~! "
blaku.
- "Cześć, cześĆ" - o dpowiadamy - cóż
•
to .ob)'W3tclOwi?
Noc. Osma noc watki. noc Ustopadowa"
- "A no, aakeśmy zdobywali Wulkę , posępna, zapłakana mgłą. i deslaem. iecz'łca
wzel'ali do nas 'te siczowniki ekrazytówkami wichrem ponu:rym, żałośnie jtaącym wI za- rozerwało mi rekę· - Ale to nic. Doktor łomach 'lilie i Jn~ów. jeszcze żałośniej zdachciał mnie zapakować 00 łóżka, ale udekłem jOl się jeczeć i płakać kute, z dzikim. [)Oze szpłta1'a. i iiestem tutaju.
świstem. przednajOlce- zdrętw1ałOl 2:e zgrozy
Idzi emy do Intendantwy, Dużo zapasów noc. Od czasu do czasu pęka gd'zieś r.: hu.pięknie świa dczy Q zapobićg(iwości komendy. kiem szrapnel. - gd-z.ieś? nie. 'to tuta;. 1If' te.m
Prawdziwa spiżarnia w'Ojelma. Wory mąki, ka- samem ~Ieśoe,. na 'które chce 'dzicz ilIczo.ny, s ł oniny, mięsne ł<onsC'f'wy, kawa -WOjen--1 wa na łozyć kajdany.
.
n3, dalej cukier, rtytoń j inne zapasy. Wydają
Jak dche łzy jesienne $padają z s:r:wn i ąnam podług kwitu .. ;fasunek", poczem W' cych drzew nŚde, które wiatr rOlpra,s"a. na
-dalsza. drogC.
na wszystkie sb·ony.
Na piętrze, ~kwipu~ek. . Przychodzą gro:
Id"l.iemy górną aęśdą ulc! iWdtiewi.cza.
mady llo\Voz3aęzny.ch .zo łmerzy starszych 1 g<tzic od str ony uticy Oródeckiej slychał ~Y._
młod~zych, Z1{łas!-aJ'ł Się. 1[>0 bu1:y, płaszcze:~ raźnie odgłosy zadekłej wafki.
CZ~pkl. Wydają mi, ~al .. '(I~~ie, ~tóre .I>~aZ załomUl kamieoic wysltW'a ~ie ~
wjł tu bez wytchmerul dllen J noc. Z usmlC- postać
'
chcm podają klŻdemlJl 'żołnierzowi żądany
.
"
P.'zedmiot. doda.jOl papierosy i iniłe słoWo na
"Hasło?
l!rog<.
OdpowIadam, .
~ dalszej uJi wydaje się broń. Zupełnie
. Cześć - czeCć. _ Jali.e tutaj?l'
"

I
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o w i c ,. RlI.d ... narodowa w Zadeputa.cy~, która powitala
wa. J prosUa o pomoc dla Rady narodowej
i Ob aadaenie w8t:ystkieb et:ęści
J u.C • Ell o w i a 6. s z e t: y Z n y.
.Ii

et

Vlte)

wysłala

d\I polskiego wszystkich oficerów, inżmie
rów, podoficeró\\- i Jna.rynarzy byłej aUstrowęgierskiej marynarki wojennej dO zgłasza
nia się do mar}'TIarki polskiej w celu obję.
cia żeg l ugi w l<.rólestwie KOllgresow.cm.
~

Augltl' przekroczyli

ianał

Samb re.

l'\o.. Unikat angielski z dnia 4 b. m. do·
n_si, te między kanałem Sambre a Skoldą na
pufna. M Valencienues na całym fr oncie 50
mil wojska angielskie wtargnę,ly ghHirQko w po·
zycJe . ;eprzyjaciela, wzięły przes. 10.000
jeńoów i przeszło 200 dzial. Kanał Sambre
przekror..ono mimo oporu nieprzyjaciela i wtar·
gnl~to I mUe w kierunku wschodnim. Zajęto
miaskl f'atllJon. wz i ęto 1500 je6eów.

PoIska marynarka.
~ Krakowa prąbył onegdaj pułl{ownik

~'""tłll.i1 Nowołny, ~)lef

sekcyj \\' ministerstwie
\\'OJn.' \\ \'/arszawic. PulkownH. Nowom\' 0tr/ym.;ił le ~tr()lIy polskich władz wojskowych zk"Ccnie Ircjcstrowania \\' austr. ministerstWH~ mar .... narki i v.' Poli oficerów-inży·
IUcr"" podoficerów i marynarą. słui:ących
v. a~tnT. marynarce w~nn .. j w cdu 1\\'0Iniema iCh "'- swoim czas.e '- dotJchClasowej
słlrLby czynnej. Marynarl.c jak i pionierzy z
KltJ6tCl"JK"Uburgu i l f1ot~liJ na DUrla!" matą
być pXI: komend:l majora marynarki ZwierkO\\,1;lu<'t"O I bro.uą i lllUndu.rami przetransportowani do Warsz3.\\'y. Po przyjeźdt.ie ma ~
" yna7lJ & Wars/awy, prl.cznaczeni oni ~dą
do oI::wMd7:ellia portów i statków ]la Wiśle i
8ugt\. N(bicż mag-a..:yllow i Warsztatów. Puł
kownik 8. Nowotny. który do ostatniej nje~
Ula' chwili pełn ił ctynOą służb ę w austr. ma")'1\
w randzt.' pułkownika, powołany 'zojtał dl Warslawy.\' prze/ rząd polski, _
P p.J&oownik Nowotny, szef polskiej marynarlrl, lici" lat 4-1.
klerO\utidwo sekcyi pobkJ(~j m!UJ'narki
y. W ... ",.za\\ic pos t anowiło ClęŚĆ 'Polskich ma~
"'CIucn· <.arcLerwować na ob~adzrn.ie porf'O",
t dą"ttóv. w Gdańsku.
ł\.Xrf'l\n'ik sekcyi mar)'TI'łrki '"Przy minii.ter.rtlr>t woju)' w Warsla\\'~ p. pułkownik
Bogtaml NO\v'Otny wzywa z polecenia Rzą-

"Przed chwilą rzuciła się ta dzicz na.
nab:łII:: ",lacówki z il7Tanatami ręcznymi i .dziIri,m _zaskiem . .rv\oich !d'wóch Koleg~\V. i ja
O<łp:dziaŚJny ich tak, że Lostawili nam swoje
\car_y",
."A gdt:ie s<) teraz koled..:y ?,(
J,Proszę pój ść dalei na '[lrawo" .
~uwamy s iC literalnie wśród gradn klll,
bz)'kaj.1Cych natrętnie nad gWwą. W bocz.nej
malej uliczce stoi dwóch studencików - ot
tałdcb ,,.mikrusów", ale serca i ramiona których ,.luzepi w mozolnej walce o ideę zwyoę
stwp wiara, że będzie po zwyCięstwie lepiej".
"Stasiek, mÓwi Jędre k, słachaj, a gdybyśmy tak sobie tTochC zagrali? Tak nu...
dno. p5ii.a kre\v~ wyrwijm y sobie na harmonijoeo.l.

Stasi.e1< wyciąga mał ą harmonijkę, przytyka ~ ust i zaclyna grat: " Jeszcze ~olska

me 2f:ine ł a".

• p-zy akompaniamencie !grzmotu dział
syku ltuJ płyną znane dźwięki, urągąjąc tym~
któ.r}'lCh pijane bandy jak dawne watahy ko.~ wrz eszczą zdaleka ~,UTa", uci e kając
p-rod dwnjgie.rn dzieci, które 'w ierzą , "że już
ww::łUtzi

iii bad .cłunur dcnmych świetne słońce
_śród 'błys kawioow.ych mgnień

__ pu,rpu:rowych barw po\'I.Odzi
Płynie, płynie

jaśniejące,

Gbxlzenia wiooą.,c dzień l"

•

Nieudale obrabowanie Serbii.

chcieli widz i eć - propozycn pokoju odrąbne.
go Faktem jest takte, te bud J ...a nowego pań·
st"'a aUllro-nfemieckiegó nikogo tu zbytnio nie
interesuje, wyj,w.. , naturałnie kilku aawodo"yeh polityków. Natomiaat żywy edd:fwh:k
wzbudlily wiadomości o roz ...i,zan!u a rmii, o
organizowaniu rad żtłniersldcb. o wystą.pienJu
czerwonej gwardyj, o masowych dPI rcyacb z
rrontu, o coraz clQltlZyeb rabunkach w dal.
szych d~ieloicaeh miasta, o rabunkowym na·
pad zie 200 dezerterów na dworzec towarowy,
o wrzeniu coraz groź liejszem pośród robotni·
k6w am'lDi(yjaycb olgle pozbawionych iarobku
wreszcie o - glodzie, który c raz stras,Uwiej,
coraz gwałtowniej zaciskać zaczyna swe "ło.
wrogie p~ta na pulcbnem, przez wSJystkie pro.
wincye państwa dttl\d iywioD8m a nawet psu.
tem ciele Wiednia... Wiedeń boi Si, rucbu bal
szewickiego niezmiernie, pnez bolszewizm aapojmuje dykta urq szumowin społecznycb, ne·
i rabu ek. To teł: gdy niektóre pisma pocz~y
o mawiać ewentu alność obsadlenie miasta prz"
Anglików lub Franculów, ch ... ycono s ią tego
jak - zba ... ienia, jak Qltatniej nadaieL Mniejsza o stra!lSliwy krach pań8ftwo"y, mniej sza o
prJśnięcie wuystkirh .. snów O połi'2dle& 
byleny jedynie mieć - SPOh.ój.
Na taki to sromotoy kOniec PrlJnlo ci o wesołe i dumne miasto Feaków coś "Fhlc.bi·
li ngów" nat.ycb bezdomnych ' - jak psów gna.
ło 2& progi ~
Beta.

Budapeszt, 6. listop.ada. Dziś przyby ł do
BudapesztlI. sLtab gelleralny gubernatorstwa
Iwojennego \\' "Belgradzie. Pułkownik sż1ab ll
generalnego Kerchnawe Qświ ad cqł wobec
sprawozdawcy prasy, że za rat po otrzymaniu
rozkazu opr6żnienia Serbii za rz ąd/ono wy~;óz
ll.a.gromad1ollych mas żywności i ll1ateryałów
wojclłnych. Aż do 29. pazd'liernika \vvwieziono: 4000 wagonów lboża. 10.000 sztuk bydł a tUCZOlICgO, 10.000 s/tuk bydła rZeZnego,
10.000 ŚWi{l , 10.000 -owiec, 15 wagonów nierogacizny, o k oło 400 w.1gonów rÓŻnych przysmaków i ogromne i l ości drzewa, aparatów
łelefonicluych, broni i 'amunicyi a oprócz t ego przesz ł o l (:i milionów koron gotówki \V
skrz)"nkach. Wartość calego 'transportu jest
nieoceniona. Niestety cały ten skarb wpadł
w ręce chorwackiej R.1dy narodowej. i . ani
Węgry ani ,Ausłrya nie zobaczą z tego ani
szczypty. Tvlko gotówkę pieniężną zdołaliś
my przewieść aż do Ujwe.rhecs, lecz tam zabrała nam węgierska Rada narodo\w 14 i .pół
miliona .koron, resztę ., i p6 ł miliona koron
skonfiskował nam \\' Peszcie węgierski mini:>ter wojny. Wszystko, rośmy w ciągu 2 lat Z DIIIA.
mozo lnie zbierali, zabrali nam Chorwaci za
jednym zamachem!

Co

&ZBŚĆ

-się działa w Wladnłu?

Wiedeń, 6 listolhda.
Przygnęb enie. - r o z p a c z l i w e;be;
nadzif'ljne przygnElbienie...
Oto słowo, które maluje najlepiej obecny
nastrój Wiednia, tej najwesellz ' j do tak niedawna - obok Paryia - s tolicy europejskiej.
Ciętki smutek, jak mgła ponura, l ty nad
calem miastem, 'cisza wesoły gwar "Grabenu'\
ciemnym tumanem owija li~ okola smuklej
iglioy "des a lten Storn&1 nasyea s o hą. b'ękitn~
opary rankami wsraJqce z loty"ka DllllajU .. _
Nastrój Wiedllia, do niedawll). stolicy
wielkiego mocar-t .. a europej~kiegO: zmien ił
s ię tak łl8sadniczo dopiero od kilku dni.
Jeszcze kflka dni temu nie zd 'wano lobie
tutaj sprawy II polołeo!a ogólnego. Jeszcze
w dniu ogloszenia maoIfestu C8ul'Sk:iero
dzono, że puyjd" - pO staremu - tylko
zmiany we ... nętrsne, nie liIięgaj,ce sbyt glę.
bokn w mi,t8'l p&6stwa. Dopiero wobec
raktów Ocz1wiltyełt srozumlano - te stara
Austrya umarła., je .,Wean il' jetzt nur eine
Provinzstadt," ł te NIemcy austryaccy I .. pa·
n6 A" stali się rozbitkami, co w aajl~ps'lym
razie uratować będ, mosrll z POtoPll - tylkO
własne niemi.okle obszary.
Tak skońozyl się sen o wielkości starej
monarchii HabSburgów, m"f'lenla
podbojach
t.erJtoryalnycb ....... o pogłębieniu 80juRlu z
sarstwem niemleeklem. o IdobJciu Niemcom
auatryaokim be....uIQdnej begemonii Dad inoy·
mi narodami pa6.stwL Wiedeńclycy wras ,
swymi kompatryotami górno· i dolao.austryaokillli, przed kilku jeszcle tYloda 8mi tak
butni i dumni, dziś czuj, 8ią najnie8&czę6li ... •
szymi ludtmi w świeci&._ Oto Polaey, Czell,
.Jugo8łowiaaie, Wloa; i Rumuni
patr., na
zwycięakle nartody koalieyl jako na przyjaciół. Tylko Niemcy austrraocy jeclynelrO prsy·
jaciela i sprzymi ~neńca wid" - w palbtwie
niemieckiem, pobiŁem. ookonanem, beu:iln ' m•..
Tutaj też lety źródło tego niebvwałego
przygnębienia, które przytłacza Wiede6. Wszyst.ko i ws~yscy gnił slą pod wrałeołem cora'l to
nowyoh wJdarie6. polit.ycznych - i to ... yda.
rze6 wart olbrzymiej, którycb Dikt tu n ie
opanowuje, &nl tet h'storyeznego ieh i lolit1człł8JG 2iwh,.kll naletJcie .nie roumie. l nie
dzrwnego i ...aJak to co aię ddej., jest tak: zasadnic /o róhe od tego, co prael e'lter, łata.
wojny doaiła Ś ... iatu - "N.ue Freie Presse· ...
Tyle o Dutrojaeb. A fakty'
\ .ai:tem jest przedewszJstkiem, le Wie·
de.6 welle oie oburayl dQ. jak: to Diektórzy

8,_
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polskiBj kobiBCiB!

W b o b ater ~ klej walce o Lwów bierze także
zaszczytny udział kobieta polska. Od pierwsze;
ohwill stanęła do słuźby, nie Tylko jako sanita·
ryuslka, lecz i jako bojownl rzka or~żna.
W ebronie dworoa brały udział dwie ,kob.ety z
broDią, w ręku.
Do kaźdoj pracy zgłaszają. s ię ochotnie
d'lielne Lwewiankl, obową.'1kl swe apełDiają..
bezgrani~znem poś ... lęcealem, pragn, na rów"i
s męlczyznami okazać si~ godnemi imienia
ob o6ców poi8kiego Lwowa.
.
Ale nie Iylko te, klóre stanQły do alułby
WOjskowej, lecz i te, które chroni, ognisk domo ...ych, a sz\)zedlnle m a. t k i. które stanęły
wobee bardzo ciężkich 'tosunków apro ...izaćyj·
nych, usługują na usaani .. i Cle~. Glól zaglą
da 4zlś w kaid y domł a 08 'lbliwie dom inteli·
gen cyi, skarga ,łodnycb dzieci I1ciska boleśnie
seree matki, która wytqta .,szelkie si,. by
zdobyć. bodai tro ebę Iywności. Sama nie je, by
tylko ,lód dlieci uspokoić, ZWh8ZCIi& tych ma·
łych, które n ie zd3j, 80bie aprawy li ... ypadków, jakle s·. odbywaj I I nie mon byt pobudzone do poś'lJlęceala t ogranlcz'enia.
Te nad wyraz el~ł:kle doświadclenia zooai
polqka matka a berolo.flym spokoj .... i święt,
naprawdę cierplJw~ci., ho wie, le ldlle o 4..ł4~t, spraw " narodo ..."
.
Dzielne Lwowlanki wytrwa!, do końea,
spełnią. Iwój "bo... illzek, jat przystało ns kra.
sowe Polki!
Cześ ć polskiej kobiecie I
ReReb.

LItwa chcI bye

nłapOdlagłą.

Wedlug dOllie·leń s • .4ró łeł IItewsk:icb do
piam azwljearskich, lite .... ka Rada N .r (,dowa
protestuje przeci'" pono ... nemu sł\czenh.l Li' ... y
,Roi,,,- Litwini tYCZ4 s obie niepodl.głości i
samo ł atnoścl. R08ya at. um . , • • I~ ra,d,ić aui
sama ani obcymi oarodami, podl i>głymi jtU berlu. W rali. konieczności potraO, LitwIni bronić
oręism IiIwej oi e podlegl o śeJ.

--
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Ostatni dzlB6 Ilojny z IIIlocllaml.

Wioski komunikat s 4 b. al. Z goddDy
12 w poludnie stwier lsa koniec w " jn\'. kt6ra wybucbła 2(.. IDllja 1915 i trwała 4:l lil ie·
sięcy i podaie, je ,.,. ostatnim dniu wQadla
w ręce Włocbów ogromna iloŚĆ ma,tetyalu wojennego. Prawie wszyatkie ma,aayo, ł akładT
ujęto, waięto
jeńców 1 cdobrt.G GOO

aoo.ooo

dzlaL

,

•

naocznych zlożymy do Al'łlh.i.. ó",wojenoyc:h pols:>'icb l z.lgranlcznyo.a.
W niektórych miejse&ch od dwu dni eie
W Redakcyi na'-zej zgłas"a, si~ codziennie podobna zebrat trop4w tak polskicb jak IIlua·
(w) Jak było do pt'tewidzenia, rZl\. baj· wiele Ołl6b dom .. gajllcyon się rótnych wyjaśnień, lńskicb, CÓ! na to ., knlt.urna"l Rad . . . . . do"' ..
damaekl rozpętał lu,jaiżlze in l! Jllkty moUocbu, adresów ltd. Raz jeszcze przeto oświadczamy, ukraińska?
Zapewne powie, i. tf, aieprt. "'_
iele
który terat: bula wygodoie pod plasl:ozykiem że redaktorzy prsyjmujll od godz. 5 do 7 wie.
dzika,
zbydl~coDa tłn81eza !
azorem
i
udzielają
tylko
informacyj
śeiAle
'I
piukraiń@klm. Śródmieśeie będlloe jeszc1.e wrę·
Komil!ya lloborowa Wojsk poWUc~
kaeb hajdamakó. zrOBzoue jest krwi. bez· smem lwi\'laoycb. Pewne wiadomości i d~ie...
unędllJ8 ... ukladzie im. 8W. 'l'eresy pnif" ul.
bronnych ()flar. Rejestry "berojskiego" mor· nlkl redakCJa prayjmuje z wdziflieznośoią,.
Ostrożnie nalety post~pow,ć z p61ł'oyml Leona Sapiehy. Zglastać si~ od. ,
raao ..
dowania zwi~aszajlł s\ę z dniem każdym.
ludźmi,
klÓrzy prlJcbotltą :lO tamtej strony 5 po południu.
Otb szereg sucbyeh faktów:
O książki dla rannych. Raz jee.czą pre·
ffiiC4 t.yczakow~ką szed! męłczylO8 W OJ' frontu. Między olllli mogl} • nafdować się IIZpiedsy,
wysiani
tu
Rpe
yalnle
u
zwiady.
Wog61e
simy
obywateli o przY8Jl.aDle ksl,tek: ci. Na ...
wilnem ubraniu, utrzymał go t.olnierz ukraiti·
I
tiki. kuał UBi"ć i śolągac buty - gdy męż. nie powinno się za wicie OpO" iadac a ciekaw- w naszych ~zpilal;)cb.
skich odsyłaó do komunikatów wydawanych
Autentyczne. W jednym ze "':Qdi . .•
oz}~na ów zapytał poco, tołoierz stnelił do
nycb lezJ "" tiall ranDł z (1ficerem poJaiki'm
nIego, kladl\c trupem na miejsou, poczem Act,- przez naatą Nac~81nl\ ,K.omendę wojskową_
Na głównym dworcu kolejowym powta- oficer uual6ski. Odwiedzamy polskieco ..-cera,.
mu buty.
Na ullcJ Karola Ludwika przystllPił of.eer rzaj, d~ jes.cze wypadki rabu.ku wagr,nów zapoznajemy silł przy t.eru z rann,_ akra·
ukrah1slti do akademika z Królełltwa, w czapce kolejowycb. NikclemDy ten proceder pociUa 111Cł'm i opowiadamy .. u o dzikiela mOlNlartr.
maciejÓWce na głowie i kazał mu plackiem SIę za Bobą sąd dordny. ponadto bidy obJ,u!el znęeaniu aię watab ruskich nad OUWll hldD()o.
polotyó na ~emlll!, Akademik się wabraoi&l, powinien dać znat 1V takIrb razach fl:ljbliisze· _ei,. Słucha, potem uoosi się i szepce: ~II....
ba, wstyd l A wy tu tak I nanymi pe kubkul
WÓWOZIS ów "baroj" przylotyl. mu rewolwer mu posterunkowi.
do elowy i powtóraył rolkas, poezem do leil\·
Stan. sanitarny n3 na.urm froncie jest Powinnil1cie mnie z łóżkiem oa uU",_. a wy
oego It.nelił • karabinu. Kula praeszy'a pierś. stosunkuwo bard:lO dobry. Nalety pilnie baclyć, 'ak pll ludzku, .. 8(\rea_ .. GdybJm mógł WT6014
Na Akademickiej patrol ukraiński spotkał by 8tan ten trwał w daIszYlIl d\gu i w ty .. i powiedaieć eallł pr .. wdll!. Nawe' ,Wu ale
mlodzieilca w czapce akademickiej. Ka..... o mu celu powinno się dblłc o cr.ysto'ć na 8ch'odacb, DIOrę, bo ta rana w ręce. .-\Ie to tluti'eli boH,
podnie4t I ęce do góry, zrewidowano go skru- koryTarzach, padwórłacb, y .. ładlU:h, komórkaeb aiż tea wstyd!...'"
pulatnie i po'!woloftO odejlić. Ody się odda!U i piwnicach.
U.pakajamy go i obiecujemT ~aai
na dwa kf()ki, przeBtrzelono go z tylu.
W sprawie rozdawnictwa chleba. W c:elu pod adresem, który nam w8k,je.
We wszyst.kich domach w śródmieściu utrzymania porzą,d"u i zapewnienia o ile to
Ze względu na wielki brak pott=-yce
odbJwaj~ si~ ścisłe rewizye, przyezem natur/l.l· mo tli we w tak trudoJch ",.runkach, regułar·
artykułów do zaopatr:zeola w źywnoee SlIPita).
nie rabunek kwllnlo. W81yBtkidł młodych mę .... nego dostarc.zania chleba, Biuro okręgu VI. plosi Komenda szptala o Igla8ta.ie, jakie
czyzn po domach .. resztują. Co się z nimi dzie- dzielnicy za9t iadamia: w sklepach miejSKich artykuły tywnościowe są. dzhl d. ubycia.
je dalej - niew~domo.
i rejonowych od niedzieli 10. b. sa. będą s,'rze- Zgłoszenia . przyjmuje dr. Król, kierewalk
.. Onegdaj raDo ,:,gł08zono zawielzenie iron\ .dawane cblebJ - pod oH.bislą, kOlltfOlą IWO adminlstrac,jny szpItala WOjsk p~DdI Da
na przeclU trzeth gadZin ze wze-Iędów apro-- jego męb zaufaula, 11 cbwil~ gdy piekarnie Teebnłoe - Komenda szpi\ala.
Wizacyjo}ch i pozwolono j~d)'ni8 ,obietom wyznaClouy zapas doobrcz".
Pro śba. Prosi HiQ: tę sanitarYIlt'llkę. Itłóra
wyj"t po zakupno wiktuałów. l-lu upływie trzeob
Kupcowi pod karlł aamkolęcia sklepu nie
kw.andran8J do zebullych ktJo .klepów spo· wojno 8pr~edac chleba. lliewpis8nym osobom na opatrtlyła elęźko rannego w Dawidowie )lieny'"
sława Smereka, by zechciała poda6 łw(Ji .dre!'!
ływe:a,.cb ..kobiet zaczęto straelać, rani,c i za· wykazach męża zaufaala.
bljaj\c wiele llÓb.
CI, cO pobił'rali w kon~umacb cbleb, do· lub ~or.tygo ·. .. t elf): do Józffy ~.erp owej
sunlł
również swój
przydzial nawet bn oka· przy ul. Królowej Jadwigi I. 29 w Ireł!~~":
S\QMuaki aprowizaeyjne bą, straszne. Skle·
lenia jej .... y jaśnIeń w tej spraWie.
P} pozamykane z powudu braku wiktuałów. zanla uwlęl.ionej ,dzid kslllteczki kon8umo·
I
to
w
~kl(,p3Ch,
du
którycb
dotyc7.qce
re·
wej
Powrót króla Serbskiego do ~adlJ...
NIC do mialIta n e praychodzi. D, aewa I wuJa
Stolica ~erbii pnygotowuje siEi do _roa.y.t&ae
nJema. Brakuje rówuiea cukru. Za maly bocbe· aJnolioi należą.
KaMa rod"ioa dostanio dziennie jeden bo· powitania powracaJ,eego Itróla, k t6ry .. .,. .....
nek cbleba płacoDo wczoraj 26 korOD, za kilo
cbenek chleba. I111\:ł: zaufania zanotuje &,0 a na· dniach prz)'bywa z zast.ęp~ iron", Iła ~ad.
łIIOnJD7 62 koron, za mięso 30 koron,
Nie lepiej aię dzh'je w ulloach odleglej· stęp01 bochenek z naleioeco przydzialu dla
szych od Śr6dmleticia. JCamieoice Nr, 42 przy rodziny t t.rzyma ooa w doiach następuJe •.
O wl'I.Selkich nadużyciach oaowiązany jest
uL JabłoDowslticb delożowano i ustawiono tam
kaidy
' w ~o(lsuciu obowiązku obywatelskiego Jeden radcll z drugim rade".
karabin mhzynowy. W domu pod I. 32 przy
t.ejie ulic.y uresztowano w8zyst.t.ieh mężczyzn i porzą,dku wojensego, donieść zaraz Biuro
Jeden radca do dnlriego
okrlutOWemu, ul. Leoartowicp I. 23,
uey, " kierował właśeiciel kamienicy.
Powiada:
Na cele og6lno·narodowe zloty1i 9 listo-Po ulicach włóc~4 8i, .... ei,t watau)' zbroj·
A to, panie dobrod~iej.,
nego chłop.twa, znęconego nadziej, grabieży pada 1918. Pp. 8trakowa 20 kor.. SalavA.nder
Sabrada I
l obietniclł nadania :liemi. A watahami (emi, iO kor.. Pą,czka 200 kor., ;Iędnejowic ..owa
Kule
świszcz", działa bucz"
'" piju, (:zerni, dowodzą częstO - "rycerae Anoa 50 kor., Rozwadowska Francis .. kowa
Trup pada:
HO kor~, Oberty6skl Emil !lO kor., Daachek
20 Zachodu" oficerowie pruBcy."
Oj, a to aas lIl'ządzili I
RonUa 80 kor., N. N. 50 kor., razem 4.80 kor.
Oj biada l!
n,hz. dalki pnyjmuj'e się eodziennł.
w realnOŚci przy ul. Szymonowiczów I. 1. A na to im Legionist.a
UkraIńców, na l. pl"". ,.Ia I. ? od god.;ny 9 do 10'1.
9dpowle;
•
przed połudnjem.
Deklamować umlelikie,
--?O"'''O""'D''O''''=.'''~."'h'''.'''ru'''j'''''',,=,o·r ~-:''l::.d"."m"."k"O"w"'.-'WDr.: I
Szpital na Politechnice potrzebuj e alei
Panowie!
wtorek 5 b. m. o godzbłie 6 rano zamordowa· białych I czarnych oraz mydla, sa które za·
Oadać i dbać pod pierJ,YDk,
Dy został w bestyalski sposób inżynier Butie-r, placi tlłdan" eenę. Szpil al prosi kUpców i
O adrowie :
......
3IlmleHzkały przy końcu uJ. Listupada. W miej· ofiarną, pUbllczno't o zgloszenie ~ apa8ów,jakle
IIlłdry Polak jest pG 8zkodale)
seowoscl tej tooayły się krwawe walki pomję· mogłaby odlt"plć. Z uwagi na cilłgly napływ
Panowie l
dz,. kilkoma Legionis tami polskimi a watab~ chorych i raDoyeb lIprawa jeat bardto· nagła.
siczoW.Qi~ów. Oddział ich wpadl d? willi inL
Ś. p. porucznik Andrz.ej ~r. Battaglla l~rl
Jeden radea z drugim rad...
B.uLlera 1 zaeął przeprowau&t reWIZJe . . !nł~. ,śmierdq. bohaterską jako pjerwsza ofiara za.
Gadali :
wer a 'onl\ imalem dziecll: em schr()nlł II~ machu Ukraińców ua ~fskj LV/ów. DowieTo! to wo:na, «orali. aii sa
wówc&88 do wilU z~aRego artysty .mała~za Tru- Idziawszy się ~ świde tragicznego plątkn o
llo!8kali!
I!Iza, doklld. po~nah ro~wśole~zeDl h8Jda~acy zdradzicckiem obsacheniu miasta przez UkraA gdy lilII! ta buraa 8tr.~al1.
Mimo. te DJgdsle żadnej brom. ale znal~zlono, iń<..-6w, P9spieszył nałychmias·t na miejsce tOOr.Przew&li :
poc nall do p~a~wni malarskiej a tam kilkama ne młOOzie~y polskiej, aby zorganizować odPowleds} panie dObroGziej. :
gtnalami '~bll b.lbr~Dneg~ Butlera.. Malarl a DÓr. Opadnięłypodrodzepnez wałahęukralń
Co dalej l'
t.rudem WJz~~rał tycie dla Jeco jon,. I dziecka. skq. stanowczo odmówił wydan!a broni i padł
. Nie dOllc na l~m. Banda bal.damacka uda· rażony śmjerlefnie strzałem. karabinowym W.
A na to im Legionista
la Bl' do mieszkaDla p. Talenta l tam przepro- pierś. Po strasznych 'kilkUdniow'}'ch derpie-.
Odpowie:
w.dzt~a równiej cruntown, "re,,:l_y,« ~ra. niach lJl1arł onegdaj, pozostawiaillc W. niemuNaprzód trza oeayicit lIIiu'-,..
W'r1lO&j,C W8zy~tko do córy no&,a.,. 00 WIBS,· Ionym żalu; małke, brad i Siostry_, Bohaterski
Panów e t
ce&,o na . śoiaOle portretu Kollicluszkt ZaclęU młodzieniec gor,ącem ukochaniem polskośd~
Gdy wypędzim bajdamaek~
strsełat, IIkłu~i. bagnetcm~, cał, twarz . portretu., dobra i piękna, IOraz wybitncm.i zdolnościa~
Czerń z miasb,
poc_em rznClh go na Ziemię l .kopal! nogami. Jmj artystycznemi zjednał sobie szczerą miłość
Będale Cl&8 i aa gadanie,
Po t.ycb bohaterskich eSJoacb ukratń.ka baa- niełylko rOd'zlny i znajom)'lCh blizkich, ale taJt.
Dziś buta l
da uciekła 1I}8Z,C gl08} uadciuaj,eego ecIdzia· że szerokich kół młodzieży. Cześć J~ boba-9 ns~pada t918.
la polakieb Legioulstów.
terskiej pamięd.
L . ...
lD&~1 Di~r Butl~r 108tal pr?wilol'}'c&nie po·
Barbarzyńcy. Zbiry ukrahiskle Btrael-,j.1 ,"_ _-::--::-_ _::.~
..
*ow.. y 'W ogrod\lJe pHy wUh.
do sióstr Czerwonego krzy*a i do suitaryusI,..I·
Zapllujdmy to Da wleezn" neozy plml,ikll!
.~ . .- .4v-wie.w.,.: Ja a...... .
a .lInoilae dGk.meDty poiwierllzo.. pu••
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