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Nr. 321'
Cena prenumetafy:
w ŁODZI
,
Kwartalnie Mk, 16,gO,
Mieslęczn. '. e5.40 .'

Za roznoszelile

/P ten.

miesięcznie.

Z przea;poczto wą
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:

j{lIlartalilie M-k. 21.50
/tI.iesięczn...
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Kalendarzyk:

DZIENNIK ~OLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI.

~!J!gm~_';J~_.łiillw_ _ _,,·

Sob. 29.XI Saturnina i Filem \
Redakcja'"
NIedz. 5O.XI Andrzeja Apostota
w Łodzi
pono 1.XlI Eh~Jusza. .
Al. 'Kościuszki 41.
Wt, "2.XlI Bib~atlnY'.e.. . e.
TELEFON 28.

Sobota,

roku "

dnia 29 listopada 1919
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OGŁOSZEJ>.

;., rsz petitowy. Drohne ogłosJ:ęnia 15 fen
\rtyłtuty bez oznaczenia honorarjum ulIlua
,~',. Kiosk; w ZGlERZUu p, Lacha, Kiosk

D.ookoła

przes.·lllllle·en·li!<a· U··.a.b··.ł~n: t. ono....
U

rząd

.ej~owym. Będzie

~

.8·

·O· 'W"

b

i.ałchal"~ktell" parłam en-

~~~~~~t
Icii';t~~~~it1.jJ:~~:~~~~\a~~~~~:·
Krako~ieckiego ·zdrad~ie;::ki
genera,ła
i

p05tt:?ek

Ramormo...
_
.
. \al po,:"staniu l~opadow~ ,zognl~owały;
.
'\ SlE~ wszystkIe dodatme, lecz l wIele uJemnych
' .
iJ
cechn'a s z e g
na ro d u. Z bohaterstw~111
(Od Wlasn. koresp.)
\
i poś~ceniem. współzawadrucz.ył brak: na4z:iei
!laruawa, 28 iis~opada. Nocy wczorajszej . Ostateczną decyzję 0cUozyło OI1Q do wtorku. i wY~r.\'';an!~ jedł'ło~ci .pory,,:,"u. za, o.rę.tprzeciw"
rawled& rana premier Paderewski odbywał Przypuszczać' można, ii klub ten również nie s~awlło SIę r~zctwoJ~?lepo.lJtyczne, w.ęwaett;na
Belwede~e konferencję z Nacz~lni~iem Pan- zechce premierowi. udzi,elić poparcia. zgadza mezgoda r rueufnosc !,"Zalem~a. Lecz.~oc W
twa. w zWIązku z obecnym przeSliemem gabine-. 'slęon na objęc{e przezp. Paderęwskiego teki szczegół~ch swych WOlna o n!epodlęgłD,~ć 'Y' r.
wyro. . "
,
"
..
'.
.mIhisterstwa $pr~ Zagr~ lecz Ilie na 'prJ::zydentu- 1~30::-:~1 ~ma pewne ,zgrzytr l załamama, lakI)
,Nac:zeJmk Pan~twaprzYląt: do wi~dom?~ci, n:1 pr~yrtaimniet dotychczas. Grupa. ~tapjńskie •. całosc Je:>!. ona,wspa.n~ał'łf, wJ~lkopomną syntezą
Qremler po.zostaJe na swym stanoWlsk.u l mil go zajęła postaw.:: wro.gą w st:JsunkU do p. Pa- ~cernel d~:;zy polskl~J, wl.elk.un symbolem. teg~
rzyć nowy gabinet. Nie wyrażając w tym derewskiego, jal<ORremjeta.'
. ze nar?d me uzn~ł Jarzma l got?W, by! .raczej
ględzie ~ad~eg? sprzeciwu, poczynił jednak!
" NarodoweZjednoczen:e Ludowe . natomiast ~ krwI s~~deCz~~J SVIYf~ sy!1Ó W naldzlelru~JSZyCh.
WOe, zastrzezema., .. ' '. .
'.'
' udziela p•. Plłdęrewskiemu zupałn&go' poparcia. su: spławl~", ,DlZ: . p~jdac S!~. ~obrow~lme pod
. Ostatecznej odDowiedzi Naczelnikowi p. Pa"!Równie~Związek luńowlJ"fbrodowy' iCbrze.śei:" brutalną ,plęs~ v:roglego .naj.ezd~cy. ' ,
.
.
jańscy robGtnic~, wyp~wiedzi9łi się za prazydsą- . :PowstaRle hstop~dowe 1e~t wzniosłą. rehabit .
ewski ,ma ud:ielic ~Z!ś. wiec:z{)re~..
.:. . -W_clągl!dma wYJas~lk~. SIę. ;ętw9rnn!li .turą.P~ar6WJł.~!eg9,i n~ oąpieraly .st~orzony htac,lą~~sżą.,stan~:-Vł ono. Dler02;er!~!llł :c zęść \
I)we!iolabln5t~.odbywac. Się będzie na grunCie ~.pr~ezen rząd. KluoPracy lwnstytucY]ll.ejobic;- .tego ł~ncucha ,wallCl . o n~e~Qdleg!osc.kt6reg()j
ejmowym,w poroz.1:lm:.emu. z kl~bEl.mi.....
\ cuje ,sw:.' opa.rci.e... p~emierowi '. ,z w.ilrun. kiem os.tatnl~m .ogmwembył ~Zlen ,11 lłstopądą~91~;
W kuluarach sejmowych krązyła pogłoska, pozostawI61ua p. Bil m-skłogo na stanowisku mi- roku. l. ostateczne wyp"dzenie wroga' z. ZIelUl
'e gabinet, któr:y tW0rz)"c ma premier będi~e poe nistra. skarbu. lonekluby rqwnież ,za~ęły po:' . pol!kłeJ.
.
.
.
i.adał charakter Jl~rlam~n:arno.fachowy: zy~ze-I stawę. przychylną, 4laprzysdegoga5inetu Pad.e~
. W i~~ym nastroju przeiy~~my <h!ś fę' ro-.
lem p. Paderewsłuego ]e:>t, aby zastępcą Jego
rewsklego.
.
.
CZRicę. nlZ dotychczas. Dąwmel była ona dla
kył pos.Skulski. Rów.nież zdaje się pevynym, że I
PonieV{aż zgrupowa;oll.dotychezas większość, nas tylk!) bolesnym' wspomnieniem, że ideał
p. Paueiewski nie chciałby,. aby Vi skład przy- która zo.bowjąz~ł~się udzielić poparcia nowemu wolności mimo tyle wyśiłk,ów i ogromu 'boha-.
s~łego rządu wszedł p. BilHls ki 'e Na. stanowisko rzącrll~i t nie Jest dostatecznie silna, przeta pa- terstwa nie ziścił się, szukaliśmy przyczyn tego;
ministra oświaty popiera premjer p. Ignacego nUie w sferach 'politycznych przekonanie. iż ob\Virtiahśmy i potępialiśmy rzekomo wi nnyca
ChrzanUWsKieg3.
utworz~nier.ow.ego gabinetu połączone będzie upadku powśtaoia; wżatobie serclI, I~rwawi<lcego
Przez dZlel'l. dzisiejszy ,odbywały się w Sej- z trądnoścIami. które nie prędko da się prze· się wiekową, tragedją narodu, rozpamiętywaliśmy·
rnie posiedzenia klubów. w celu pciw~ięcia de- zwyci~żyć'.
.
. w5zystltie momenty' ruchu i z· uczuciemroz,la".
cyzji co do stosunku rozmaitych śtronnictw
Wieczorem o gQdz. 6-ej premjer' przyjechał czy wpijałiś'PY oczy w brzemienną iajemnic~'
wsprawie przesilenia i u5iłowa..fi . p. Paderew:- I do gmachu Sejmu, gdzie odbył dwukrótną kon- Iiiewia,domego przyszłość. - - skiego. Z posiedzeń· tych wynika, że Polskie ferencję'z posłem Skulskim oraz 'z po~t. HerObecnie uświadamiamy sobie istotną i re..
Stronnictwo Ludowe nie będzli: popierało p, P:l- tzem (Chrześć·narod. robotnicy) i Federowiczem alnl\ wartość powstania. którego ofiary nie były!
derewskiego, przynajmniej na ~tano~iskup:emje- (Grup~ ~racy konstYiucyin~j) oraz z posłem wszak daremne..
.
r~ i dlatego ~~d~ych rokowan z mm w tej spraGłą~~nsklm, Jako prleJstaw,Clelem Zw. Lud.-Na~e ~zcią przypadamy wspomnieA!em jasnym)
Wje prowadzlc ~Ie ch~e.,
.
! rodowe~o:
_'.'
.
do WIelkIch bohaterów .ruchu, ;a zas ,błędy po-'
, Ugrnpowame SOCjalistyczne, wyra~Ił? w tym ~ . Kore:spondent. na~z mda~owa~ posła Sku.1-·. wstania, jei;o strony ujemne me ro?:pacZlł bez..
Wz.gl~dzie.s.w.ę· desintęressemem 1 rówmez w ukt~- Sk.lego, z.e słów ~tórego. wymka,ze partraktaCje nadziei. nas prze. jmują, lecz szukamy w. nich.'.
dach nie weźmie . udziału. N. Z~ R. zachOWUje . d<;>tychczasowe ma dały lo'szcze rezultatu.
wskazań na przy3lbść, słuchamy w skupieniu!
rezerwę i nie wypowiada si~ jeszcze wcale. .
ducha ostrzegawCzy szept, który ku nam płynie:
!!!!:
. z rozwartych kart. hist<:>rji dla nauki" przy5zły~
II!II
. pokoleti.
. " :
remjer tworzy nowy

I'Do.fac~owJ'.

na D.runeie

on ...

Pcs. Skulski pl"z :Jpus2tczaln:rm zastępcą premiera.
ministrem oświaty.'

I'gnacy Ch.rzanowski.
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!

p.

1.

listo a o_y cZJn z.
e

rOJI!~

l~

I

"'
.. >Dziś' przypada rocznica
najwięks~ego w f wstania caŁy k~aj. Przez rol~ blizko zmagała się
dZIejach niewoli polskiej czynu zbrOjnego w P~1.5ka z )Zrozną potęgą.blałego cara p.ółn.ocy.
-rwalce oZd,oby,de nie~odległo~ci. Ojczyz~y:.
Rozne koleJ~losow p~zelyw.ało. p_owstam~ list?
Noc tajemnicza listopada - - - .
, . Roczmcę tę przezywamy ,lUZ w chWIlI szczę- padowe. Miało ono swe podOI o:.!; ,chWIle t~y;
Jakaś powstaj e Moc ogromna,
.
sneJ, gdy wymarzone przez bO,owników ,~p.rav.:Y I umfu, sw.e mOT?e?ty. pełne radpscl a nadZiel.
•Jakiś Czyn wielki gdzieś się skrada.••
Wyzwolenie' Wcieclito się w.. ŻYcie. .i gdy Z1SClł su; gdy ZW.'yCl.ę5.tW~ s.wlęc~ł br a;v. urowy,. bohaterSKI,
Noc .listopada wielkopomna .••
sen o wolności.'
poryw l zapał SWletnej, wycwlczoneJ agorelącel
Kiedy w nocy z dnia 29-go na 30-go lis,to- miłością 9i.~y~n~ armjl, mi~ło, on0równi~ż swe
Warszawa cała w qień spowita
I wciąż okryta tajemnicą...,
,~ada g.uść młodzieży z Ludwikiem N:ibleIaklem i okre~y p~r~zkl. I. przygn,ębi cm «, .gdy naJlep5ze 4 .
l Se'W,erynem Goszczyńskim na czele oraz szKo-ła { C~~~I, naj~.1ęcej uduc~owlOne P,,:trjotyzmem .wyStrwożony Moskal echa chwyta,
POdc~orążych pieszych pod. wodza Piotra Wy- l SItKI, ro~blJały Się o meza;adnosc )ubbrak I;~~ary
Czy tam ~ie idzie wrólulicą.
SOckle~o uderzyła na' Belweder i na k05zary j w SIły na,r?ihl,Ze strony :vodzow, o obo]~tną
.W ł;azienkach czyjeisłychać kroki••~
gWa.rdIi rosyjs~ie;, stało ~iE: to h~słem d? ,0gól- '1' neutralno~c .pa~5t.w zi1c~o.ctmcl]ł .. o zdradZIecKą
Tajemne szepty ... r'Lenie koni... .
ne~o porwama za' bron przeCiwko najezdzcy. 1 postaw~ ::.ą~led.l.i.;h Pru~ ,\ AustrJl_..
...
W tern strzela ognia słup VI obł~i,'
POZIU' browaru na Solcu. tajemniczy sygnał ! '.
Ruchl1stop~do~y. mIał SWÓj. W"awer, WleI~17'
. Krzyk si~ rozleg,a: .H~ d() broni ł~
ruchu, obj~ł iu~ po kilku .dniacll wybuchem po, \ D~by, bohatersKI b~J. w Olszyme GrQd1QWSkle] •.

I

.:

• ... 1

Do broni, bracia.! Polsk::: wstaie ł
.\ly zamiast arni'.::;-zlmi\l;ni w m~s~wo;
i\;iech wf~~ w 5:.;;'::1;.; katar staje ł

Po iE.5zel stronie

J

;:-5t zWFięs~wo t

Poszli, rzucając dornYt rolę,
Pod Grochów i pod Omch~k~.

pomśc;ć s~'ą niel.',a;ęł
j mękę,..

Poszli by

l krzywdy braci swych,
Jak mur

Pod

stanęli

tam w Olszynie..,.

Ostrołeką brzmiały' działa ..,

Garści

Polaków

Powódź

ś;nierć

nie minie....

moskiewska ich zalałaL

J~ni

krew swo;ą tu przelali,
Inni w sybirskie poszli lo;:'iy,
MysJąc o Polsce, co tam w dali
fO:.ttaciła resztki swej swobody.
Teraz

złamaual już

moc wraża I
za rodak6w!

Dziś

my

się mścimy

Dziś
Dziś

Moskwie żołnierz nasz zagraża,
nasze: Wilno, Lwów i Kraków!
WojM.Gog~

KRONIKA!,

Kom:anikałYII

LOSY "B. G. O.

. ~.

ROZWOJ ..:;. Sobotą, doią 29 iistoP1ł41l 1919 r.

::

,.

PBdBrBw~ki pDtwi~rdził .Winśt DZ5-lBtnlm p'Dwizll~jll:!l W Baliei! i. I Zagadnienia

DelegaoJa p~lska OtpzyllUłł~ 1B\"u:ka:n: nie pod,pis, .ania OdlłO~jiaił..··
b~aktału.

(Od wl. ~oresponqentll,)

Wars~awa, 26 łistop~da. Korzys:a~ąe z po.ytu premIera Paderewskiego w SeJmIe, posłQwie w~ebódni8'9alic~jscy udali' się ;do niego
" eolu. POinf.ormo. w!tOla 8i,. co dO .. słuszności
al~rmuJących pogłosek, jakle oltabuo-'nadeszły

% paryża W

I

IJlrawieGaUcji Wso-hedniej •.

',,__

:

,

Polska 15,OOOąrmią wą]cz;ąca w 7:wiązku
armi"l KolczaKa na Syberji ~ai'l4ała przewiezienia jej do Ojczyzny. .
.
- .'
...
..
..
Do rz~du już jstnje;ącY~h w Wars~awie po..
selstw przybędzie z dniem 1 styc~nia po;elstwo
norweskie z m:ni~ rem pełno~lOcnytn na czel~
Wczoraj w południ: na Zamku odbyło si,
specjalne i poi;emalne zebranie członków.b. gą.
binetu m:nistr6.v. _Na zebraniu tym prerhiel
Paderewski w gorącycb stowach poJliękpNał
członkom fbtycllClasowego rząju za ich pracą
. i s~rani •. ~r~c~U oni premjerowi Ust parnją~
z

lI"lrcznie il\Iddać GaUcję ... Pol.~., poI eZem
ma zadeeydQwa6
prutem,
delegatom
IP?ISki:n W-Pllr.yŻ~.u odn. ośnęgo tra.ktatu lJezwzgl~d.
O,wiadczył,

polityxipalskiej

pl~~iscJ'ł.
że polecił

nl~ lIue po 1(IU$1_.6 i 'Ń imieniu Polski zapr~rt"tować prz,eiwko takiej uchwale
Pozatem. wysłana będzie do Paryża Bpacjąi~
na delegacja, w celu obrony praw naazych dl)
Galicji Wschodniej.

Premjer odJłowiedział~ fe istotnie otrzymał pół.
u .. ~ędo_ezawhilllh~mieRI •. o t,~, iż konterencja pOłtanowiła na lat 15p..~wizo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~.~.~

,Zetknięcie . się wojsk pols\kicb z oddziałem Deniltina~

IkOW::;:~:<S::~Styf",~j".

prtyjefa w drugh..
referat dr_ Kiernika D Zl1i esienie Sejmu
1Iidil!:ionw .rnl.U polskiej $.prEJmiliłr~~iu,)~I'i""
i wydziału kri!.jo.vęgo w Q;tlicji i wprowadzeni,
(Oel młasneJ;!o k&-espondental
tymczasowegowYGziału r6 NijOrzt:Qnego. Skła·
_ dałby się on z 6 członk6~ i 3 ?;iJst~;Jt;:ó.v por!
Warszawa, 28 listopada. OtrzymlJno tu ze razając; radość ~ tego względu i oświadczając, przewodnictwe:n generalnego delęgatł. Wydział
ir6deł -urzędowych wiadomość, .. iż woi~ka polże widz~ oni w żołnierzu polskim sprzymierzefiten ma działać aż df) wprową4zeni~ organizacji
skie, posuwające si~ wplanowei akcji militarnej Ci.-" i. m.a.]ą. nadz.ieie.. w. a. IcZY.C na. prZY.S~lÓŚ~ razem li W01.eWOd4:. iÓSl\lei,. N;J- wniosek. p. Dublnowicza
W kię-HlOku Płoskifowa~ ~łłtk!l,ły~iQ z odd:z:iała~ przeciwko wsp61llęmll wrogowi.
. postanowiono obrady komisji naj prQjektem
mi przednieb straiy wojs1c oehQtnic~ychD8nikjI1a.
(po ostatniclll<lęskach, jakie Denikin po· konstytucji odroczyć ~e wz~ł~du nl dYll)j~jt: ga«
.. -Wkrótq~ qowojsk. pohl\i~b r;głosil lii~ put- niósł, stracił Imać I)jeco na bucie j ostudz;:ł $i~ ! pjnetu dQ kQńca pr~yszłegó tygodnia.
kownik rosyjski w asyścieoficer6w, który ZnaCz"leW swych rU$yfiklCyjnvch i zaborc~ych I'
- *
... . ~
.
W imieniu Denikina powitał armj~ polską, wy- z~pałach. Lecz czy. na długo? Przyp. ~ed.).
.
. ~o~p~a~ia par~skie ~ Jpra~ie. wprowa~
'"__ '._ . lO.L .... _ __
dzema w zycie traktatu z Nlemcąml Jes~cze sit
.
Jlie r.o~.poezę. ły. NatQ. niiist ,o~bjęl1nie oqbywai~
a~.
$ię w tęj .sprawie Dbs1;~rnę narą~b' w Delegacji
.
fi!
POlikięj lJc.7.ę~;tnicy ~ych nara4 ~gadzają się nI
Zaprzysiężenie .szJstkicb -.,,i.1l wi.lkop.,1skiOb"
to,· it interesem pol~kim . jest. . ~bywszystki.
_
. . . . ' . .
_.
sprawy, dotyczące Polski, a~wiązane·z wyko
Po:z:nan. 28 li:łtopada (PĄT.) L ohzli ~jęd- od{,:~ytał ks.dzi~kafł Prądzyński, poczeril Qbe(Zai nardem trllktatLJ. ęl1}awiaM J>yły w Paryżu.
noq:enia wojsk polski~h wczeraj o godz. 3 po star$i !1owódcYQQI!l;jał6w ~ztabowych i fronto- .
Delegaci niemieccy, kt6rzy mają wzią6
. południu W loki;!.lU Oow6dztwą frontu wielko- wych złożyli swoje podpisy. Dnili 29 bm~ fJlno l udział w rokowam'lch paryikicb, przybyli tu.
Wejście w życie traktatu l?rzewidziane jest
polskiego gen. pje~hoty Dowbór·Mu$llic~i ,wrąz złożą ślubowanie· pozostali oficerowie $zt~bu
ze stars. Z)/m.ł dO. WQ.. de.Ii. mi . fO. rma.C.ii.. wO.J.-.S...kOWY..C.h. i. k. o. mpani.i szt~powej. WJl. ajblii;izym j;;7:asi~fla l-go grUdo.ją. . . . '. ..
złożył ślubowanie według' tekstq obowiiilZ~.liii;ę,. bectą ~aprzy~iętol1e _ wszystl\ie formacie wojsk
...
* .... .
go W ca~ym. WOjsku polSkim. Rotęśłl.lbowania 1 WielkopOlSkich.
NastanowiskQ bijrmistr~a miasta Torunia
.
www &M e
M
. 'iWę
..1
.E: qpatrzollY Jest inż. DQbr~yc~j ~ Poz;nółllia.

Ostateczne zespolenie

czytąniu

mJ" i p
_ .. olskie;.

Sojusz~agrażającypaństwowości .polskieję

W

~yste nab~ięństwo

.

qli.e.i~ć"'łlją do nie; .. Ozechy'i Ukpai.na..
tlauęn, za lislopąqa;

..
*

(PAT.)'Według .infor~gdy '\il~gry zdaja się zajmowąćstanowisko

macji {:iz;ennik6w węgierskich usiłuje Rumunia mowąe.

oa,.

. . .
utworzyć związek państw pomiędzy Rumunją.
(Zrozllm'ałem jest, iż przyjście do skutk!ł
Węgrami, Czephosłowacją i Ukrainą" Odn?śne [0.- takiego sojuszu godliłoby w spok6j przyszłości
kowania . prowaqzi w BudapeszcH~ Dlamandl,·,. naszego państwa. Za!6wno Czechy, jak i Ukra~
kt6ry otr~ymał w tym celu od królą Perdynań· . ina, %decydowani wrogowię Polski, w(!iągnęłyby'
da i od rzą4u rumuńskiego dalekI;) idące pełno- .w orbitę swych il)teresówantYPolskil:h n~s2;ych
mocniciwa. .
.
....
- , dotycbczasowych sympatyków, Rumunię i ,,\i~
Ukraina wysłała do Budapesztu swego peł~ grY. ,Gthbywiaclorność.ta była prawdZIwa,
nomecnika dla wzięcia udliału w rokowaniach. winna onaobudz.G czujoośt dyt>lomaciipolskiłj
Pomiędzy. RumunJą.a Ukrainą odpowiednia urno.. w . celu
przeciw~il~?~ani~ zw!,!zkowi, kt6ry
wa podobno doszła już do skutku. podczas wóglby nasodosobmc polJtyczme. Przyp. Red.)..

*

.

*
roc~nic~ listQpagową
odbędzie

sit:

w kate4rl:e nit \Ilawelu.

Wile4~ki "Nasz Kr~j"

UfG~

podaje sprawndanit

% pobytu qelegal;ji stronnictwa
w.Kownię. W r01:mowie ~

demokratycznegó
przedstawicielam,
r~.Zl!!ailych. par.tii lite,Wskich oświ adczyli się Lit~,
WlPI ~a zab~zpHeczemem po\akomrÓ.Łnych pra~
. o~ywatel~~{jch. DL:! POiepszenia stosLlnl<6w lit..
Willi prOPQntNł w przedstawionei deklaracji dł!1<
gi szeregzart:ądzeń. ZasaJniczą odpowiedź na
dekl\iJra,cje IItiWską delegaqa polska ma złożyć
po porozumieniu si~ 1:e swoimi stronnictwami
w "Unie, Sprawozclanie kończy się stWJ erdze..
'l1 iem. _że pomimo ująwnienia wielkich r6żni~
w zasadn;czfch s,.>rawlch konferencję cechowała'

..l
I

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~,~~~~~~~~.~'~N~_=_~~~. 9bop~~ ~~zd~n.QI~konm~ui~~e~~~
dr6~

Smutny kolliec braterstwa 'PoP. S.. zkomunisłami.

do porozumienia.

Bułgarzy

KrzJkliw. demoll1lstracja bo~sz~e""icko~pa.peSłow_ zakończyła się

podpisali. traktat._

Par1i, 28 listopada (PAT.) Wczoraj po p~
.
&:,ajką·,
..
. '. .
łudoiu pod przewodnictwem pana Cłemłł1CBaI.l
Warszawa, 28 listopada. (PATJ Partia ko~ w MokotOWlę. celem uwoltllem« w!.ęzmów poh- odbyło si~ uroezystepodpisanie traktatu z Buł.
. t-·
f.· PS wraz z przewodniczącym rady I
.
n l
II' Sta' b ."' k'
mu ms
yczHa .1. polsk'".. partJ'a soc)'alistyczna
. . 'pro_ tycz~ych,
delega f 6w arobotniczych
Jaworskim sprzeciWili 9.rj~.
""e
aga t buł gars-l'-I.
~ m ums Itna we~
klam.ował~ na .dzdiefihdz·łlsiel~ZY pPróełcdzni~~:<>~~~l~- Sl'", temu P.owstała gwałtownascysia kt6ra wame pana, Clelmeneeu podpisał traktat, po nllt
protestacyjny po
as em."
.. ~
• . ..
..•.
. .'
..
"'.
d'
,. '"
kt t
d t .. I'
t
'.
Precz z wojną.'\ "Precz z drożyzną". O godz. 2 przeszła ':ł otwartą b~Jk" ~oJączoną z da:Cle~, pOIlj1łla I ~ra a. P~Z8 s aWICle e pans w SOlU8~
popołudniij poczęłynaplywać na Plac Teatrat..
sztandarow.. NastępOIe 2.:ąjSClę tak Się z~o:trzy- Illezycłt. Podplłamo traktatu przez RumunJt
ny1iczne. grupy manifesl ant6w z czerwonymi lo!. ż~, Jav.:0J;'skimuslał s~ukać sch.r.o01e~la na ł Serbję Il&ątl\pi za -8 dni.
.
§złcmdarłlIni i z' tąblicami. Okolo g~dz. 3 tłum aZledzl.n~u Jedne~? z domów przy ul~cy ~~rsza~.
,
•
'
zaległ całv "lac, tamując komunjkdC]ę· Wygło.,ko.vskleJ. Razem z rad~Yll1 Jaworskml sc.1rom-Traktat Z. BułgarJ&..
.
$t no
• reI!( rzemó\Vień nawołujących -do la się W tym domu grupaczłol ków prs.
" o • sze .łio . P ..
_.
. eJ
d k- lecono zamknąć bram"· którą poczęli sz.tUrmo. ł,.}'Qn, 28 listopada. (PA L}Za.sad:mcze klau~~a~ellla rf~d.ó;Wt br~~6r~r:~~' 0;f~l;i6~a P~ll- wać komuniśCi. RozPQczęto ~ię formalna obl,\ ~ule . ~~aktatlł z Buł;~arią _~ostana:y'iaią _~ięd~t
tąycznyc.
u.... Y. PhT.o-N.an
. fl . ,.. ~. ruszy
.-. ł poeh.Ód
Tu nas'.ą-.l
ien'e
klika g.OdZ.tn•. TłlllU poczqł
lllnYUIl •. Bllłgar\~ zrze.ka. SIę rfa.Cjl•. godzI St,
astępme
......
•
.. 1 , .k16retrwalo
.
_ . ' .
.
.
! na Odslą;:>jenie ko}and rzeki Srmmicy oraz pasu
p.ił nie.~podziew~\ny i~cydent. ~O~U?ISCI ~a~o~ su; rozpraszac.
'. .
; ~iemi' na półno.c nO-l~chodńiei granicy Serb~
lywall do udan,a SH~ !~F8!lęZle~:i~u!:.,!!.~;r
Ę'i.....
R
_
) l na zredukowame WOJska: do Il-cz.by 20,000.
.
#

•

•

I

PO,"'

.

. .

..
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Ii

Zamach na" Trockiego.
Młńsk,
,0

28 iisIQ)laua. . (PAT.) K8,ltumikują tl

zamachu na Trockiego w Moskwi$:dokonanyq

l~rn~ ij&ll2.rl!lła:

Pr&$nikilla.. Zamach się nie udW,

! Ganara:ła na misjscu rcutrżelano.

Kto ~~aie l~KAl

z 1- ej duiej sali i 2-ch pokoi w.
centrum miasta, od Nowego Rynku do ul. Ewangelickiej, na Piotrkowskiej lub w pobliżu (może
być budynek fabryczny z ogrodem) ten otrzyma
składający się

Nagrodę

lik. 500.

Biuro Informacyjne Gersdorfa. Piotrkowska. 84
5015-J

:I towary
• 'd(I",
.... s1!~..
.. t .... to"'_
.t",lo_
ide" ·n~,,::.K'-t
....
dane, com::)' i ka;,y oraz
Główny Urząd Zaopatrywania ~rmJlI. ,. duży w>bór materjdówan·
· ogłasza ninieiszym konkurs na d05tawę materjałów Plgielskich na damskie
f).

_..::::.:==.:..::..:..:.::.:....=~=.::.::.:.:.::.:.:...-..:.._-..:.._----_--:----:_:-:_- i

,.śmi~~rr~~~::~a~ij~~rudo
dnia 14 grudnia 1919
II
. Oferty na dostawę całości lub części. składać maią
f.

PA LTA

do Sekcji V w Głównym Urzędzie Zaopatrywania Armji,
. .ł
Przejazd lO, parter, w kopertach zapieczętO\\anych f firm\' l Ch Marxf':wicz = S-ka

warszawski~ do dn. 25/XI, a firmy za~ie ~cow: do ~!XH j Pio~kowska 37. w podwórzu.
r. b. z napIsem: "Oferta na materjały pismlenne • załącza, ~29-'1
ląC wzory. opatrzone w trwałą pieczęć firmową lub ety~
..;;- .
· kietę, oraz wadium w wysokości 2% od sumy d05tawy.
Informacji

co do gatunków,

ilości l t.

Główny Urząd Zaopatrywania Armji, Sekcja V.
Przejazd 10, parter, od godz. 11 - 12 codziennie. prócz
· wtorków i świąt, na prowincji zaś Ekspedytury Głównego
Urzędu Zaopatrywąnia

Na składzie są pasy

, dobrze ob.eznany We- wszlistkkh
dzialaca sztuki farbiarskiej j W

!

i pralni

Garnitury zagraniczne

Kr. Pol$kie

nadeszły.

Męskie

l

garnitury

Ferd. RAUSZ

Tarnów. S.'\f)"tko. poczt. ...'U,
?llałopo!ska.
5IXl6-1

Ztlo;n~

f

2998-2
rJinych gru~(}ści~c.h od

talowe I1Cre5cent- Z nitami.
Zamówienia przyjmuje Reprezentant na

che~znej.

~ szeń,

I

Vi

Ltd. w Lon-

2" do Włącznie 8'" angielskich, ornz tąC.ZJUkl me-

z. doprem:
! referenclsllll. chce zmIeniĆ pO3011-1 'Uld~. OfertJ pod _Farbiarz"
\ przyjmuje: "Echo" Biuro og!o-

Armji.

wielbf. ..SA.TURN%

Skun~;nav,n Be:l>ir.g
d}'nte już nadeazły.

FARBIARZ

d. udziela w

. Warsżawie

Skandinavia oraz z sle~śd

. śll.'lat(lwei firmy

WidzewSł43 .r~

78,

W Łodzi"

SZLYFłRHZ

z dobrego msterjaltt
r.allepsze "WJkończenie

mk.4Z0.- 550,,- SHO.-

Garnitury dla

chłopców
od 15 do 20 lat
granatowe, czarne

nadejdą

5008 t

lub W desenie
w tych dniach.

SZMECHEL i

ROZfłER

l DpobUłogłosZBRia:
--=

Zaud Z,!~~kg ZawoulwJeh ~grDUlkó\Y

!

Kupno i Sprzedaż:

,zawiada~~a, członków, iż dnia 30 bież. mies. (niedziela)
(I god71_~le. 3 po pot, w sali Towarzystwa Rolhlczego.
Kllmsklego SD (poprzeczna of! cyna) odbędzie się .

ilulnul1RHfJ

mnlY

Ogólne .Zebranie I
Sp~awozdawczell

li04D l

ł

2974-2

•

============~=~
'Obrąc,z

A.A.A.A.A.A.A. śIl!bneol:1

ścionki. kolczyki, da~Y :. z

•
' różne fasony, gwara;tcJa , rw'
KupuJę stare zęb,9, 100 : to, najtaniej s~rzedale P l~ W
H • mk. place z!,- ap~rat i polski tani slde,J zega:,~j~
st::n;;ch z~b6W.. Andrzelą 7, Nad· wskOjubilersld. BrzezlU"~
Tyczny.
M-snwś4
jliA Pl acek..·
1

AA
BUreo LE5BI6 AA

l

.,; ... ---=

D

=

ROZ\VOj -

oma

;:'OOU1<>,

'

"I)

ilS10'Jada 191Q

,

l•

P-n
.
,
'
"
.t;:,,~ em·Jera

iś!

ł~:.'i

'~

',~

,_"c-,,_'

'.

".

OYT KROLA LoDIKA XY
~

ArcJ1dzieł~ kinematograficzne w 1 wielkich akłach.
,

roli tytułu B,jniBpoPó' nanalD iazda kinematograficzna

OSOBY:=='.•' ~~~~~~~~

=======~~~~~~=========
'I

.

,..', ,~ ,

LUDWIK XV, król Francji.
KSIĄZlĘ CHOISEUL
KSIĘhNA GRAMMONT,

,KSIEŹNA

'

'n

jego siostra.

AIGUILLON.
Hrabia JAN DUBARRY. '
Hrabia WILHEL1rl ALFRED DUBARRY.

I

JANINA VAUBERNIER POLA NEGRI.' .
LEBELLE, kamerdyner królewski.
AR~IAND DE FOIX HARRY LlEDTKE.
DON DIEGO,posel hiszpański.
Szewc Paillet.
\

o"

-·-_··~·-:;I.~_JXA
___
- '-...'_

Rzecz dzieje się w Pary?;u i w Tuil!er~s, w okresie panowania Ludwika XV i podczas rewolucji.
.

Początek przedsł;;:lHtBie'i-a cad~ieunie
j

.

@

5, '1 i 9. '

\V ~1,ied~i ::Ię; ~więłao 3, 5'.,7 i 9.

CENY MłEJSC NA PiERWSZE i DRUGIE PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNE,
t-lA OSTATrllE PODWY!SZONE.
....,. Passapartout nieważne.

D

Ił A~ A" AA Knpaię lIJszel.
.J!- ..- • • • l.::ie fu ha. PtaA
eę uajlepiej. GTQS1lUłIł. PiQhi:ow.
Najtańsza

,,

Sm~elne
~ ehialv z
dwóeh daf: :-;0 51'1larek u·się·

Róźne:

$:n;;:era do sprzede;nia Naw- ,
rot 51. S1\ lep.
75-4!
--Kupuiem;> s~are i nov.'e druty '
_ miedziane or az m~":::-;:l!:: l

~a ...""'.... ~
....u; .. r~perłl' k
j' ....,:11 ... "'1'
"" . l e
(l~i~
" ~ 12

lA

~-.'"

,.

KniWiecka maszyna i damski

-.

·i

.- - '"-.
~~, ~?'~~~~_~~~:~~~~ 29 listopada hl'; r,___

. . , _ _ _'_

~,.

'[iI': • '.,

.'

!!i2:::~:}21
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~
MICiński WładYs:~

• plc lUD po za cont; R(l!zlIkJdowska to ~porl tym<:zaSO'liWy' U
,:' ';'1:. >:! ..... C,,
l"~_t.
1.00....1.
lWYI
,~
!l5;

n ialQskó:-r.ik v;yrra'lli:ia skórki lip \\1:or~k t!a:!4 UjXf ilfac al. KlI;~lml1 Bajzert ~
\ U kró!1cze, ziJecte, lisie i t. p• • Kosma:tty:;o\\'$k~ 40 now..
",,~glową,PrzedzaInJ
'w. I..lIjzy « ID. 1•
111-2,. jll) T;'nita i Pi"'kol\:ska GO
•
18<)

de~tr~·czlle. UL Sred:;iaH

l

.""

......

'"',

m.l.
95.')2-:5
Lo;own:a. mas:nnka GO ~ole- D'" tużyl;~ !:srce~ska pOS,%ukUl~: K:r6t~~~!.Z?1;:~'::r'~ .,:,",rebmą 'Pi- Kl'%eWj(;ki 'Wład~
~Z~W;ot1ł korty. w~lury, dra!?5.
n:a, m~szyna do szycia. malokahI ::>iilad~ląc~~o S'ę % l " iiler":,.. ;.. c~.:!e' ""'h,f, .. 1 , monQ~rJpas.zp. niem. 1l1d. w;}
~ukna, .Da koz~zk!. po?szemli:a: neidn. C}'Iiz;rler ~'yżym~cz~!, mieszkania z osw:e,leniem ta f nUUltl, pO:::€ViCZ ~~st, tQ palm~t·
~
l WHtallO~. CZ.}sto welm~ma fla- , szach\' do sOfzeJama. ROj{l\::m·
wynagmdze:nem. ~';m:Hit\lli: har- , ka oj łi,m~g1'J.\ p'\}';lll>ym bar· leWllndowsk~
nela :~ .biatym, bordowym, sza· ~ ska. f'l\onopoI. L. Bucho\\ska.
cen", ni.:c;"ll; z:i}(· ofertJ pod'~ 040 luska.,.;e;t) zi:a:~zeę () ,=v,'rot
Dort w)dlln~/ z Z~ll!
rym 1 połtsowym kolorze na ka100-2 ; .,dtulyna'· w tuim.
lł2-~ takOl'iej 'fa, r:ar':~~ d! (ir~n:l ~'Ł~ OkUll!!Cii.glll. GQ
pel~e "Berety".jedwabie, eta- me\:lle lóżoe do s\'m:edonb KraWtt'c po!siti !l.zrodzony d;: Hotel,u. ula St..:-:l'~1 185-2 KaZirlllera EUlersk~z~
miny. batysty, caj,;d, barchany r.::.
• zaraz i sprzet>: ki:ch«:une,
piomem
kroju i\kademii ZiUb~O~o :"u: n:t;zkl z choie~ą
szpad niemiecki gltbil
pościeL ~P9. metkal, sunh..;'· Piotrkowska ~ 154~ m 9. II p{ę~ Drcsdef.s\.iei. pr%yi'TIuie ob:;ta- ' śWleZo ;::oJll",OWafl\\ 15 U$~o- r,."·dz!
wy,
~:fi~~ fK~~.;ki~~f~~~gi ib~i~~~ tro oli cyna.
OOJi - :1
hUlki ubioróW mezitich i d!mpata wieCZ;)re::n okolu ~dZln}' lU.lOffilf CzesIaw ~
we." O Wiele taniej njż wszedzle. : Meble nowe i używane sptze- s!iich oi{r:rć , zamówiema V.'5ko- 6 liska'!".,}' znalazca racz: od
z~ub1ł paszport .Will
1:~ • ~ .roiesz1faniu ~1)1'9Jałnem. l
daje po cenach najnitszych. n}f\\'Ja ś;::śle " Ol!l8C'zOtl'im ter- nieść za na~ro~ą [,,o lIUlrek tUl W}ld 'fi Łodzi
~
hlhnsklego Nl40 (WIdzeWska}. ; Orla 25, stolarnia.
9169-:5
minie. Zielona lo.. A. Gzamen$. uł:......Letn.l~ hi 8_~~~-2
lewand~k~ M ,~
tr., II p., m. 10.
0031-nwścp.9'
l Ii6-n \lłs4
okie'!ny. inH~t~W. pokój d,?
kartp. WPrtłOwą ~aki ~~
.
. ! Mleczarnin do sprzedania nl
językÓ,» nowoz}in}'ch dla,
WJllaJęc.a Dlulti: 155. m. I.
"l'
'l4
IW CI1lSl
Meble $OhdJ:le, calkoWl-! ł Kilińs~ie~o le:.
111-2
dorosi~ch, )torty LedCTOwej, i
52-1, ,..
211
.
• te urządze~I1a orl!z p.o: i Mlec~arr.lię sprzeLiam ~~ p01ó1Odu . Dzielna 5Ot> jezykl: pviski fra!l~ :
ł ujHństtl .v.:łlidl-'Sti!\!i~
Je~Yńcze ~prze~~Je. nR)bl~lel j
objęCIa posady. KIilńsklego' cnski, angiebłi, niemleciu. Opła~ i
"- ~:rj'rnację chIebuwą Da'
Sklad. Mebh ~almsklego 1 Cle· •
99.
164 2 : ta miesięczna ~ mk. za każdy t
laytłbiOOa d~kumQity.
~J'
18j.
sie~sklego. P~otr~owl!ka 1'l 69, ~
w,'odny w dobryW stame I % językOVi. Zapis} codziennie .
Ualgorzata
~z~algm
~
JIl
l piętro. W nIedzIele od__2 do I
i mieleniu. kapię. nUcze
od 4-9.
UB 2
l
paszport IDem. 1Ioi, W
5 otwarty.
99;);)-2 i
M.It. Oferty: Wladysbuf I
l A1berl}'na. T:!bi.~:k? z!1auiJila 47:1.
"'1l7~
Kupuję używana gar- I' 1yliński, m. Warta. ziemia K.. l
~: ,paszporl r. •.:JlI. ~)J.~~I, Marja Kosakowska z~
, • • • derobę, futra, bieliznt;, liska,
151-2
g f
' paszpvrt niem. 1fJd61
'd~y. maszyny do SZjCl~ i pies bernard, czarny dużJP jest
l Anton! UO!i"lili,1 Zuil-UbU de'fł6,d RzgoWie.
8t,
kWity lombardov:e, placę naJ' i
do sprzedania. Przędudnill,
kOlejowy wyd. VI Ga~6Wku M,chai,r.a ~waŻ)'k zat,jb~
VlJŻSze ceny. Wólczań~a j:5, • na 54 u !losi'OdarzlL 215-5
f n n 19oo.
' -1
l
.$~port memiecki v,"'dad
J
m. 6.
0070-',:)
dz ł'
Nt e1
d
Sandom,erski za~ubd pa· Loau
,
ę ę numą J
'ł
1'rt
bl
ó··
prz
• sprze al11
Oli'
Ii
t
•
•
sz""rt
niem.
>Vj d. w t'rasadl. _...... :
1044
,
e e r me sprze alę
zaraz. Przędzalniana 81-19. ,
S prze s aWUmł8
y~
lła~utk Marjan z$!ubif p-<~
: •• PiotrltoWSka 108. Przeź- .
184- 2
! dla dziecii młodzieży' •
1;.!5-2 II tymCUiSGfłY ..-ł 'Ii I:.
dzieckI.
44-1
'
u-:ubifii
".T"<
óżne meble do sprzedania::I
.C01emiejsc
od. L- M
k. ; , Antonina r~alc"wska
v "
9f
Meble różne 'Wyprzedam
,lóżka r; muferacami, szafy, Początek: o god.z. 51}", po
kartę Vle~lową. L'!czr;. \
O~kar N~clttnb ~~;
•
1 bardzo tanio. Łóżka, }nastoły. ~t: lustro, ~u,?henne u.'
pJrt wem. wyd. W Pni
teral:e,. szafy. bieliiniarke. oto- rządzenie l tak daleJ. Plotrkow- • 111o d e ma1żeństYł'O dopiero' August,nink S{allistaw z)tubIl
15C
numę 9UŻ~."dt'ttgą mniejszą. stót l ska 111. "ł.' pod.,. m. 8. 005B:5:
przrb:1łe .z: AMeryki. 'P0szn~
le2itymaci~ węgio\1il! ~1S2 ogtoszente. Kamiński
kruśta, leżankę. figury. Piotr... I salonowy garnitur Oraz różne I kuje 2 pekol umebloW. :z;a do·
zgubi! porttel skorza:
kaWska 261 m. 4. II piętro frenŁ
rzeczy do sprzedania zara.&. l hr)'m wynagrodzemem przy li ntoni ~\acleiak 2E:;uint kartę ,hlłOrnll wekslami: l) na Rb
.
,
q-cp.snWi -4
ZaWadzka 4-5 od ~odz. 11-1 1 cbrześcljańsklej inteli~entnei roIł wę~Iowa. LudWiiiJ ~l. 196-1 \Ii)'3tawiony przez ferd}l
ie• o,terty pod ! A;a~ryka. Adolf -Tochte"rtrum zagulJll kar- Preisa z tyrem LiszkoWSh
Łót!ta. materace,. szały, oi&- : popu:'
106-.2
liźmarkę. l11l:1}'Walnie, otoma- I kl
• '
d
eda- I mn do Buu'a nPromu~ń:', elOtr~
tę v:ęglo-'a. Kościuszki 93. :1) tlłl Rb. 100. Vł}'StawionYl
nę. kredens, stół. kriesła. lu.
ep ~~c2V ~. sprz
. k~a 81.
18i-l
•
210-1
K!ecbtę z tytem 1. L\.oźnili
stra, biurko, komodę. lfieszak,
nla. ranclszkAlska6ł.9B85 l . MIody praCOWnik DiUC"OWy, po.. Anielo. Kmuelska zaguDlfa legi- ';0, poz.woleme DA broo.·
zt:~ar. stoliki tanio sprzedam. I Sklep kolonjn.!nJ sprzedam za- Dl lak. % prlll.:tyką um:e;acy pi~
t:ma;::ię chlebo\Vii wyj. na p~rt niemiecki Ba imię J. ~
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~lr.anki, koronki niciane, kloc- ' d ~r:z kilka oDrazÓ1fł do $prze- l P0K:~j tlmebiowa~y.przy chrześ-; .WęąloWa. Długa 70. 195-1 do mieszkania ul Zaia~
t lwwe, hafty poleca W miesz- ~'215 zarrg. fÓ:-rIotrk~wska
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spr~eD:am Dardzo czuJne!!!?
i m. 2 . 1 9 1 - 1
,'1'1 niemiecki wydany 1\ł Łodzi.
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,-,)! ślusa:ni. Wodna 26. , 116-2 !
....
,.
Traido s AnIoni zgcibiI ~a~
-::-:-;:--_ _ _---,_ _ _~8~1:"._~1..,..
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pOSZUkUję dwa p~k,?le z kuc~ntą. l ló:zet PIotrkowski zagubił pa~
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gil da wyna}ęela od zaraz.
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;zysteJ r~, majc! bronzo~ kółkacb lekki i mocny. Zgłosić nie:! na' mufki i ko1nierze. Pu- '..
nl' lana i
a y,
82'
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