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Cegiclniana ~3,
~r.

Wtorek, 11 grudnia

ul
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Rych.towski ~łłłll'l

I."

Tragedj~ w 5 akta<:h St. Żeromskiego.

I

t,·Sułkowski"
. .

w 5 .aktach St. Żeromskiego.
Dekoracje B.LechoW5i~go, Re2yser 1\. TaL,,·kiew!cZ.

. . . W czwartek"
Konita~tynowska 16..
tłd.. 19 grudnia

·do naoycta w cuk~.· GostumsIriego li

...

. icprzy,mujewpłaty

.~ Polską

opera w 4- akt.
St. Moniuszki

...

~ tańcami.

r;fiary

~~-

---~
liśmy się

straciliśmy hyt
·zaO-l~~nljśmy się pod

E;Jh,.t-.a'lld~uv,

niepodle-

wS.zystkle

widniały hasła
spr,lwiedliwt:iś~j.·

na których
i

!~~<.:~t~BzuHlśm,v

bow;em
hasła

te

oałej

walcząc
ludzkoś-

racurtem!v dla Pulski. Swiat paz po wem n~ czyny boba.: Kościuszki i Pnbt\;sk'egow
.
0;1 szar~ę uł;ł.nów· .h"ozie~·.··~·liB~·ilł·~··Oł na legjuny Dłbrowskiego
:~~;kje'Qvicza; niewolnicy w swojej
unosiliśmy' g-'~;rące serca i
- 8zerQki~.) cudze pola, wa.1 ..
wolność waszą i na.szą«.
il'Ju",o.}l._ nas ,podziwiała" ale po ..

l'

l'

. nie mieliśtny

z

zadne1 strOiły.

Nęl&Z

dawano nam do

pożnania,

~ą=~lQ8

Polski tylko od nas samych

:.zalety. .
.
. By Hśmv jednak . nie poprawni i
'z11wszez zapartym

oddech~m

i. na-

tężGną uwagą wpatrywiiłiśmy się

t}J

"f>łoJl,ce

tu i owo.,ie żagwie ruchow
wólij:ościowych.
..

.~:Naressde zapłonął cały świat,.
wyhttd1ła wojna narodów. Polska
stała ·.SiQ tsrenem walk.
żnaleź li się w rozmai-'
jach z~borczy.:li państ \Xi. :
/'Ą1~~1l'·nr'zelclw bratu zwracał broń. Tra'!'
padczas tej wojny przeżywa ..

-

frak"

Reżyser

et

~

na orjentacje i obozy. Ko ..
niec dopiero wojny wykazał nam,
po któlej powinn;śmy walczyć strQ ..
nie i z kim wiązać swoje sprawy.
I znow poszedł. ~ołnien: .. tułacz
na obce ziemie walczyć przeciwko
najwhiks~ym wrogom polski-Niem
com. Tworzyły się oddziaJy woj;.

ska polskiego na polach bohater.
skiej Francji, na. ~nieżystych obsza·
rach byberji i wstannicach kozackich nad Donem. Zdala od Ojczyzny o niej tylko myśleli, J za nią
krew swoi'} przelewali.
"Wierni. bylisłov. om swego wodza: Walczlłc wespół z' wolnymi ludami, spełniacie św~ęty obowi~zek
Polaka, który walkę o wolność Oj ..
czyzny łączył zawsze zoaprawEł powszechnej v.:olności.
Wy., na ziemię Francji przybyli

wierni ideatJm KościuSZlki Polacy z
wolnej Ameryki, idziecie w bój w,ra~
z rodakami ze .wszystkich ziem.
poll3kich pod świetnym do,wódcą
wojsK koalicyJnych marszałkiem Fo-

za

-,

K. Tatarkrewica

.

opera GOUIlOda.
w 5 aktach.
Ul

r:towom produktów, funduszów i dzielnyclł
Jednostek umotliwlą.
.
W żakończenłu odczytano i przyjęło
tekst depeszy:
.
.. Pierwszy wiec polsko-.amerykamsld.
zebrany manifestacyjnió w Warszawie pod
wra:teniem Twego Panie Prezydencie wy.
lą<iowania na brzegu S12rego S wiata, ile
Ci wyrazy hołdu.
Za to, te pierwszy włąc'tyłeś niepodległość Zjednoczonej w swych ziemiaclr

.

fem Ht.Herem. Polska cała czaka na
Vt'as.z ut.ęskuie.u.iem i .~. tern orzekonaniem, te jesLś3ie najdrośśzymi
z najdr-oższych jej synów•

100'-1

chr<m. Jak wQj+ka polskie

FA.U··ST·

Przybywajcie bohaterzy. tułacze
z naczelnym swym wodzt'm JÓze-. Folski do glównych celów

._. . -

arodo y!

'SJ<arb

w niedzielę,

czenia ziem polskich.
Niedługo· bohaterzy pols~Yt Z
nad· M :.rny znajdą, się wśród nas.
Naród cały przywita łeh z bezgr.ani·
OZl'lłł rad,;ścią i ot~czy dch gorącą

ańs ową

mark2ic-h,ke;:o"iacfrl plddacła'
..
na

Krotochwila w 4 aktach G. Dregeli.

d. 22 grudnia.

miłością·

1M

Premiera!

s~rojony

"Dobrze

wonych tołdakQw prua~ Lh. Przybędą, aby dokońc.fYć dzieła zjedno-

/ł\ar.iułkowska 15łr

o~zkę

grudnła

Sezon operowy.

Urząd Pożyczek Państwowych
i Skarbu Narodow~go
Warszawa,
na.

Czwartek, 19

Tra~<:dja

': .tr Wi. elki "'Sezon.·opepOWYa
fi
.

~

SroGa, 1B grudnia

Napo-

leona, ~ak i wy teraz biliście się
nad M U'Dą um.:tclliając w ogniu wal
ki tl'!Hlyeję sojuszu z Francją. "
Zdllkt'le ci polscy walczy li ł·
. i'wycięt~!li. wraz z artpjami koaH~yj·
nyrni. Oni. byli tern widocznem zna...
kiem naszego· przymierza' z· wiQlkiemi narodami Zichodu. Zwycit!stwo

PDlsko"umervkanskl~
(łl murSZn61le.

W niedzielę w przep~łnionej do o$tatpie..
miei~('"a sali Stow. Te::hników w Warsza ..
wie ejb\ ł "się wiec: po;sk\ '"amerykański. Est..
radę przy tra no sztandaram': polskitn,sreerykaliskim i bratyHj~khn. Przewodniczył kon..
sltl p. Ruoni'''i7lski. Pierwszy przemawiał
marszałek b. Rady stan u~ Pułaski, składa..
jąc hołd ala koalicji i . Wilsona. Prze ma..
wiali następnie pp. Około Nicz, Miynarski.

kończącej

sit

obecnie wojny, całe społeczeń~t~o polskw
źywi dla Ciebie i dla· wielkiego narodlll
amerykańskiego głęboką wdzięczność. Na.
!oo wierzy niezłom:niej te poparta TwOI!
jem szIachetnem l połęinem orędowni().
twem sprawa polska, będzie rozw;ą~an,
~ myśl TWe!go wielkodusznego progranu
1 zgodnie z interesami historycznymi Pa·
,
sktna rubieżymi~dzy Wschodem a Z8l'/'
chodem.

Bu~ze .Q.k!askó~ i. okrzyki
AmerykI zaftmczyły Wlec.
J

,

na

cześl

.

go

Xronika polityczna.
.

Na wiec ~iawiłi si~ przedstawiciel Ame"
ryki. tur. Hay i Anglji p. Jefferson, witani
burzą oklasków, którzy· po odpowiednicb
przew.ówieniach w.tnieśii okrzyk na cześć
Polski, po4jęty z zapałem przez obecnych.
Praemawiał w końcu przedstawiciel pola..
ków ." Ameryki, Głucbowski.
.
Przyjęto następujące ręzolucję:

Pierwszy wil?c

po15ko.-amerykański,

ze-

brany w Warszawie 15 grudnia 1918 r.,
w chwili, gdy w Paryżu pod egidą pre..

'zydenta\Vil~ona

jego wielkodusznef.l'O
się _decydujące dla
historji· XX wieku narady pokolowe, uwa*a
za swój obowi~zek dać wyraz t.czuciom,
które tU!! wielkiego .narodu amerykańskie
go i prezydenta Wilsona żywi cały mu ód
polski: bez względu na Jóinke partyjne
i

progr~mu zr.czynają

i

sp{)łec~ne.

Naród polski nigdy nie zapomni, :te
nie kto fony, ale pt"ezyd~nt WH~on uczy..
nił niepo6łegłośćzj:droczo!1ei w swych
z1",mLch P)lski, jednym z głównych celó'v wojny światowej. a naród !1merykań..
sd nie sifąpH mienła i lt(w i, aby zapew..
D.Ć ZWyClęstwo . sprawkdhwo~ci dzieio..
wej, obalić pa'owame Siły ;crzed prawem"
i

wznieść

stosunki

mię(hynaro1owe

na

wytszy poziom etyczny. \V świadomości.
'ego stanu rzu:;;y, wi~:c UjLiwatnia pre"
zydjum, aby wysłało de's2ht do prezydenta Wilsona z wyrazanH wdzi~czllości
i hołdu.
.
Równocześnie wiec doceniając w pełni
. fakt,. że .wy.:hojztwo polski.e w Stanach
Zjednoczonych przez swe dzielne i pełne
ofIarnOŚCi stanowisko,. wyraża rodakom

chwile, ale zrozt.mieliśmy wszy" Fuch, był:1zarazem khzwycięstwem; _
wojna. ta pr~ynteŚĆ· nam· mu- krwią -swoją zadokumentowali, !lę
Pvlska j~&t bezwzględną a .. ltagonis ..
l·· iiedno-cz:eni~.
.
wszyscy jednak ~z:daw'an so- tką Niemiec.
nanym za oceanem uznanie ża spełnienie
.
iD~isiaj
święcą
tryumf.. Niedługo obowiązku 1'1arodo:we-go..oraz. podziękę za
i} jakiem i drogami .mamy
. realizacji naszycbnajVvyt-, przybęd~do Ojczyzny, aby· UWOLnIĆ pra.ce pl'Zygołowawae, ktÓre' szybkie ra..
:.. narodowych. Podzieli... · ziemie po'l.uańskie od okupacji czar· towanie i OObudow<; kraju pru pomoey

Ministerstwo Spraw Zagranicznych po-

stanowiło zwr6cićsię do poselstwa duńf
skiego w Berlinie z prośbe( o opiekowa..

nie się interesami polskimi w Niemczech••
f Jak słyszeliśmy
do Paryta ma udal
się

niebawem delegacja z ramienia

rządt

polskie.

W niedzielę odbyła się w Warszawie
og61ne.krajowa konfereucja delegatów Narodowego Związku Rol.>otniczego, mliąca
być przygotowaniem do zwołania walnego
zjazdn krajowego.

Komunłkot mjnł~fersfwll

wnetrzDvch.

spraw ze.

W,. piątek, d. 13 b. ln. Minister S ~1raw
Zewnętrinych Z. Wasilewsld" uzyskał zgo..
dę Naczelnika Państwa na zawieszenie
stosunków dyplomatycznych z Niemcami.
am.. .
basadorowi Niemiec, hr. Ko;)se1erowi, W
njedzieI~ d. 15 b. m. po jednej jeszcze
pró bie ure'g61owanJa na wyznaczmiej zawl..zasu . sobotniej łtonferencli z reprezenOdnośną notę poćtanowiono wręcz} ć

tantami władz niemieckich stosunków nI

obszarze etapowym Po:Hasia i na· Vtwie.
'UrzędniI( Minister,twą Spraw Zewnę
trznych p. Tytus Filipowiez. usiłował
przedsięwziąć bez wiedzy· i zgody swojej
władzy pewne kroki, mające na 'celu
..i pl t~dze!1ie wykonania powatnych pastau?w1eń rządu. Jego samowolne'zarządze..
ma zostały natychmiast. cofnięte i zawie..
SIone, zaś przeciwko sprawcy ich wytQo!i
Clono śledztwo d}scyplinarne.
Stosownie do postanowienia z dnia
13 b. m. w niedzielę dnia 5 została wrę
czona hr. Kes:selerowi nota Mis!stra Spraw .
Z~wnętrznych. z:a:wierająca,tądame natych:mIastowego opuszczenia przez ambasadora ·.Niemiec i jego t()WaIZy5~y tefytOt"'"
jum Państwa. Polskiego.

S TI A % . p 'O L S KA

!.
Po i'ihlgich \Vs.h~:Jiach p. minrsfer
spra.w z3gnmicznych zdecydował się wreszcie zer'Nać stosunki dyplomatyczne z
Niemc\1mi i poprosić hr..Kesslera, aby

dworzec buloiiski, .rozbrzmiały n! powita..
. nie salwy armatnie, następnie Ołk~stry
gwardji odegrały hymn amerykański i Mar..
sv l jankę. Po pou~ihmiu prezydenta przez
Poinare'goi Clemen.ctau, gdy Wilson
wyszedł z dw.orca ł tysiączne thnny'WZnios-

opuścił stolicę.

Nadslwwi opinji pubHcznej stało się

wreszcie

zado~ć.

O \v!'E,:c::eriiu noty
.

hr.

KassIerowi ko ..

ITitmi1!ują następujące szczegóły:

Tekst noty wzywaiącej Kesslera ~o
z Polski opracowa~y ~fł w m~n.
spraw zagranicznych wczoraj poznym WIe-

wyjazdu
CZOfemm

W sobotę o godz. 12 w nocy notę
zawió.1 do dodpisu Naczelnikowi Państwa
Piłsudskiemu.

mial spraw zagranicznych

p. Wasilewski.
O godz. 12 m. 30 nota była. podpisalUI.

Jednooześnie wieczorem zawiadomio..
no telefoniczne pos~a hr. Kessl.era,i~ ~w
nledzielę o godz.' 10 f. przybędZie do nie-

-: go del~gat minłsterium.
,
W niedzielę o g. 10

m.

20

f.

do po-

. sła Kesslera przybyli urzędalcy minister..
'jum pp.' dr. Bader i Morawski.
W lokcIu poselstwa w Al. Ujaldow..
skiei nr. 22 Oczf'kiwał na delega.eję poseł
br. K::-ssler w otoczeniu urzędników.
Wręczoną mu notę przyjął ze spokojem, . zaznaczył,

iź

zadaniem

i

dążellifm

i~o było nawiązanie . dobryc~h stosunkó~
sąsiedzkich między Nlemcaml a Polską l

w tym ·cęlu pragnął usunąć wszelkie nie..
pórozumienia z powodu zajść w ~ber ..
Oście i wszędzie, gdzie ścierały się lnte-

HSy polsko-niemieckie.. .

..

.

koniecznoścIom ChWl11 ttł.e.ga ł
łl godzinach najblitszych opuści granice

Jednak

. Królestwa •.

Rozmowa trwała 10 minut, poczem

.,

;elegaci ministerstwa opuścili gmach po..

Jelstwa.

prawo~ći .wzni&Mość pańskiego u?Jysł~.
Z calem' zaufaniem· przygotowuje S1E~
Francj~ do, wspólnej pracy: W_znos~!
zdrowie prezydenta. Wilsona 1 palU Wd
sonowej.

łypowitalne okrzyki: .Ni~ch żyje Wilsonł
Niech żyją StH1"'V Zjednoczo1"eł Al
W pałacu EUze:skim odbyło się przyjęcie, rH k1óremPoincare wzniósł toast
na czeŚĆ gośdA •. Poincare. wspomniał o

Echa zalśf IroOfllskiCh.

go idt:>ału i p'Jdstawowycb zasad l1aszv~h
narod6w. Musiemy teraz zawrzeć pGkói.

kła.m ..

liwych organizacji Podboju i ucisku: Po..
k6j musi być zadość uczynleniem nędzy'
i smutków przeszłości, a 2Bf.a::t:em gwaszłości.

prz.:-ciwko

Związek,

nit'bezpieezeństwu

przy-

który. powstał podczas

wo'ny roi'Jiędzy Sł2nami ·ZjednoC'tonemi
a koaliCją iest początkami tej . sJ:.ał~j in..
stytucji, którą pan panie prezydeflcietak
wymównie zapcwiada:ł, a która jut dzisiaj
fest koniecznośd'ł.
Pomimo wszelkich
środków

ostroiności,

jakie' przedsięweź

miemy, niestety nikt nie mote twierd?ić
z całą pewnościąt że ochronimy na zawsze ludzkość Ocl nowych. wojen.. Musimy
zabezpieczyć pokój trwały prz~z

oparte na

sprawiedliwości.

warunki,

W tym to celu

dla spełnienia w!elkiego zadania przyhyłeś
Pan, panie prezyd~ncieJażeby pracować

razem z

Franc.ją, Francja dziękuje Panu,
!;aliwość Ameryki. zna

zna ona dobrze

W ubiegłą sobotę przybyli do War..
delegaci Pol$k. Stron. Ludowego. w

gZ3WY

Galicji.

Konferowali oni z prez. min. Mora ..
tzewskif;'m i Naczelnikiem Państwa Pił..
sudskim.
Prezydent Maraczewsld oświadczył, i~
d~ rekonstrukcji gabinetu nie p;Zystąpl,
ponieważ diema. fbccn~e c1:lil."Ht do _ro.bowania ze stronn\ctv'lłffil rohtycznem,l.
.
Vomendant Piłsudski odpowiedział
dele~atom ludowców, że pragnąłby rekon"

strukcji gabinetu,' jednakie OCZeH:llje wy...

niku wyborów sejmo,,:ych.

~

.

Wobe-: tal=iego wyniku rokowań dałeM
gaci ludowi odjechali w niedzielę wieczorem do Krakowa.
'
. Słychać, że ministrowie Witos iWo!..
d2 zosta,ną oststecznie przez

Ludowe

E

Stronnictwo

gabin. p. MoraQlewskiego od-

wołani.

Sprawa rekonstrukcji gabinetu staje
jak mówią, aktualną. P0dobno w
B:>lw~derze istnieją od dni paru tenden.

sięt

obecnego rzą
czy bezparfyj..
nym. Brak tylko odpowiednich ludd, t. j.

t je do zasiapenia gabinetu

dem fachowym z natury

fZ'

osób niesztandarowych partyjnie, wstrzy.

muje. jak
powzięcia

mówią Naczelnika Państwa od
ostattcznej decyzji i \tprowa-

d:enia jej w tycie. Ze strony miarodajnej
informują nas jednak, że p. M,)taczewsld

DeO'() trybunału.

~ Wilson, jako c2łowiek mYSla4~v
sobie zdać sprawę z tego,. ~e

go rodzaju sq;Iu s.ię ~oi ...

. Wysockiego, az~fem 1Iekcji p~zydjum l'ady
. ministrów i kierewłltki,m Pol~kl&j Agen.cjl

KomBli

TelegrdicZ1I.ej..

Warszawa 16 !.ł;rudni3. (PAT)
W okol=cv Prz myśl:! zaj~te zostały
ws!e Helis3.'B<toszyńce, Darowiee. Na kol.

Wiec nar.~dGwy

Przetr'yśl-Nizankowice nasz pociąg p~n·
cerny J;S~iaJy" t6zpęd.ziłpJsuwający się.
z Drn::dowicwięks..zy oddział nleprzyjade..
la wspierany przez pociąg pancerny zmu..
· szając go po' krótki~ walce do cofnięda
się poza Nizankowice.. Atak nieprzyjaciel..

ski na Chwośnkę odparto.
Pod Lwowem stak ałeprzyjacielski na

ma prawo qdaC.'

I tylko świ~t bez
cywilizacji mot~ ?dm?W1C tełD~
I(oaHcja JpUecIWU\ SIt: utwcrzehiu

l'l.U~m("1.I

<

ZnhZC7f'niu kraju' przez wojska niemieckie.
WalczyHśmy' ręka w ręb mówił dalej Po ..
incare - o zwycięstwo nasze~o wsp11ne-

rałtC1ą

przestępca

nie boją. Narad me:nleckl me
nigdy zasady, te c~J uświęca -~V\4"'l•
Nadcsłanon_n:t. z pt'ośhą ozamie"- ród ~ada bezstrtnnego sądu t. j.
szczanie, -oświa~cxenie następujące:
nego orzez Niemców jak i ich
- Przedstawiciele ideowych ugI".upo"
k6w pośród przedstawicieli państw
wań mlot1ziezv polskiej, zebrani w d~iu
tralnyoh sądu, dla którego arch:wa
12 grudnih 1918 roku w WarszawIe•
stkich państw byłyby otwarte. '.
wobec zajść lwowskich.
I(rzyk jaki podnieśli
1) .potępiają m!ljo~trzej mord§! lwow: cuzi ażeby oni byli tylko
skie, gwałcące zasadnIcze' uCZUOUi Iudz . mo.te chyba znaleźć uznania WI'I~('I1·tlt
kie.
.
•
,.
Dla tego wyrażamy nad
2) kategorycznie protestują prze'"
wszem słowem delegacji nif~mj.eclder
ciwko pl'zvpisywaniu tych wypadk6w
konferencji pokojowej bęc~ie ~d.anie
całemu społeczeństwu polskiemu wraz
z woiskiem regularnym.
Wybory do kon_lyt.118n1
5) wyrażają' przekonanie. że zaBerlin. 16 grudnia.
początkowana pl'zez Komendanta J6zeW poniedziałęI\: 15 grudnia
fa Piłsudskiego i Rząd akcja śledcza
si~ wybory do konstytuanty w
wyl:ryje prawd~iwych win.owajć~w.. tych
Meklenburg
SireHtz.
zajść i wystawi POdpl'ęglerz opm)l pU"
blicznej.
Scheidem au ., SJ't.~.oi
4) stanowczo
.przeciwstawIą :się
Uf Niemozech.
wszelkim próhom wywolania pogrom6'!,
Berlin 16( grudnia.
któreby hańbiącym piętnem okryty Ol""
Kore;;;pondent duńskiej
czyznę naszą. w oczach ś-wiafa.
lmgskie Tidendes lol podaje f02:molW-e
.
Mtodziez 'FilaHCka
Z SzeideBunem. S.
.....ll'r)l1I··.'!ttj.'ln"
Młoal!iet Narodowa
te
po
ostatnich
burzliwych
[VE~O:1mal
M{odz~eż; N: ?zaleźna
st'łpiło polepszenie wewn
Radykalna Młod~iez Nal'od.owa
t,"Ów polityczny:b. Grupa S
Niezał.eźna Mlod'Ziei 'Sor::~listyczna
·
robiła halasll lliepr-oporcjonal~e
o.rganizacja Mlciłz.Njeporlieglo.ś.ć.
go
do wpływl1 jaki ta grupa .
.Zal'z;::wle'(!
'Cały ten ruch możnaby
Ziedno.cze-nie~Nał'Odowe .MWcZe~
llskte
rząd niechce się chwycić
Związek Mtodzeiy Poł:&kieł) po.ch•
ę. Co do warunku pokoju S.
.:!.
,.l
Ż·
'"
·~y-uow." ag1-ew" .
'rozb.roiliśmy się saini i musimy'
nie ponieść' skufki tego,jednak,ze
te Ameryka, Anglia i .Francja
.te nie <wolno przeciągać struny.
II
'BazllP,6jenie ąrmji II

nieciepliwości, z laką cała Francja nczeki..
wała prezydenta Stan6w l o roB Wilsona
. w tej wotnie. . Z gorącem uztłaniem wy...
raził się o czynacb młodej ,armji amery..
kańsldel. M6wlł następnie o strasznem

kł15ryby nie~po2VJOlił 11a powstanie

wet

stronnego.

se~Ułll

Dopiero
1M

Kaliszu.

Kalisz, 16 grudnia. (T. wł.)
W niedzielę odbyl się. tutaj wiec

narodowy w· san Tow. rzemieślnik6w
cnrze.ść. Zgl'mnadzliy sIę tłumy ,uhli"
:eznośclzmiasfa j okolicy w licibie
okołQ lOtOOO lud:ri.
Obrady odbywały się równocześnie

w saUi pod gctemniebem. Referowali

Berlin 16 grudnia.
o

dochodzą w!eści

niu i internowaniu 15.000 ludzi
m.ifSZU z armji lVlalck~ensena
rumuńs.kie w dn. 5 b.protestował. przeciwko

nych do
wojska
kensen

czelnej komendzie w
Według

Bukareścte.;

doniesienia kom::=ndy

kieJ WOjska rumuńskie pr;~eszkc)d2;tł:
marszowi. 2,000 żołnierzy 820 ofic.
nując

ich.

'Francuzi przeciw
Radziszewski z War"
z Warszawy,
roba-żołn•.
PaS1~ki Zubrzy.~kie.
Ogfei artyleryiski z
prof. Józd i' ·etryck:,red. .Straź~ PolBerlin 16 grudnia.
obydwóch stron. Nasza. artyl'erJa ostrz:eHskiej'1II' z Ło.d.zi,poscl Switała i Osfrow"
W Kreuzenach francuzi
wała i Z powodzeniem Sohutk~ i gniazda
ski z Poznańskiego, .oraz dwaj robotni..
dę ludową• .która była l.!tworżona
· karabinĆrw maszynowych na cmentarzu . 'OV z Łodzi: Dąbro.wski i Petz Uchwa"
robot.-Zolu.
Sobnki.
, lono l'ezołucjetądając ustąpienia rządu
P·rzed kengres
Przy fO'lbiciu załogi JartÓWS, ek: pe..
p. MOł'aczewsHego, usunięcia Kesslera
dycja pod dQ\1'ództU'~m kap. Zajączkaz Warszawy, utworzenia rządu narodo"
. Rotterdam, 16 grudnia
wskiep"o wzieła i przypt<iwarlzHa do Msza... ; wegc trójdzLelnicowego, a zarazem za"
Z Paryh aoooszą że prz\g
ry 102 jeńców w" t~ m 10 o1;~erów 10 kg.. warciaścisleflo przymierza z państwa · konferencja dla kongresu POK(WHII7E
rabinów tnaszynowjlch 4 wozy z karabi.. . mi koalicji", Po odśpiewaniu »Raty"
poclHiia się jut w środ~ 1s b.
· nami i dute żapasy prowiantu i am~micji.
zebrani mlmo 'pod~Jrzan ze strony
S;t"t.{zeniach jaj będą uozestniczyć
Nasze straty wynoszą 6' rannycb i l . miejscowychsocialisŁ6w rozeszli się
org6sCI.,m~ueatlJ Orisnrlo,
zabity. W ekspedycji tej ódznaczy~y si: . spokojnie do ,domu.
selus, Paiiic3J poaełJaponski w
oddZiały S.go pułku piech. i 2 brJ.t~Uony
przedstawiciel Belgii dotyohcZAB
legji oficerskiej, kra~(jwski i lwowsld.
Zydz.i n.kongresie pekojolll znac~on.
nr.s.ze posterunki kolo lubrzy r6wniet:zo..
st ł odp>:rty. Ni:epny:aciel sp.alił wieś

łłP.: Dł~~

Henryk

nawy, elr. JanZalu,ska

nie (:odjąłby się w . żadny~ razie misji
Na Wołyniu w Toma'Szows·kim 1 w o... .
"ym.
rekonstruowania gabinetu ani w znaczeKoalicja przeciw rad
kolicy Rawy Ruskiej ~mjan.War8zawa,16grUdnia(PAT}.
niu jego bezpartyjności a temblłfdziej. ko..
. hutniczym.
aHcyjnośct Nie ulega w kaźtlym razie ·
(Wi~clorowy).
Pvd Wiwowi!Itl 2takiPrasa żJdow!!!ka diHlQPi Ż.e \V Szwajca.rjl
.
rl1lu~furt
D• .M.,~nłim, 16.
wątpliwości" it wystąpienie p. Filipowicza
n~prly!ac1elił. Od strony Oniłowa, Trzy- ;- tWO:ł's;}' si~ kole::dum dei~gaeji 'Żyduwskiej
R:ld. rvbt>tuicR w
przyspieszyć moie decyzję co do kierun.. · dniówki i SoJ'oloik zostały odparte ze . fi .. kl.mgr\?~ ~o;,:oJowy.
W KoJeg:um repre ..
eiła się do Trewirul!i:l pOtłre(lnu~t\ł;i
ku pł.ł1ityki tewnętrznej 'obecaego rządu.
strabmi niepr.zyjadeh.
. . ' .l!:a~'tow'ł.,i będą iydsi ze wS:łystkieh krajów.
·
miatkiej
delegaoji wojskowej lł
Silne ataki Rusinów na OnIdek Ja..
Prawu żYQ;;W do r(lpr~zellt3eji na kongresie
gielońsld~ od strony Cz:,rtand, Stodułek i
złlsłałQ j .. kQDy Zi;J,pew.don:e, a koli-g um'tws- czy może wsiąić udg~ał w PlH"aQ.i~~
Wczoraj w flOCy odbyło się w Belweskiell wiilisehalelnieckięh
na Morszu nie miały fiowodzeniit.
'. '. nyó b",dzie radi,l !,uy boezn, de18gacH ży ..
derze posiedzenie rady ministrów w obe..
Artylel'ja nięprzyjac:el;:;ka zewsi Sled..
dows'dliij na ł,gngle~.
Zju,t;i z Litwy · nierskich w dniu li) b.m ... M.aru,w
cności Nacze]nika Państwa. Omawiano
dał łakoniczną odpowiedżl
liska ostrzeliwała dworzec koleiowy Bakoi Uhaj~y wysłali już swych przedatawioiali
sprawy, %whzane z zagadmeniam'i chwHi
·
iieji
nie uznajlł rad l'oi:JOtiiieza-·j
wiczyce i tor koleJowy w odcinku Prze.. do koieg,;u'li, to IiJtiDlv ~prOp6nowano jydom
bietącej. Mówią,:te wczoraj miało nastą
myśl medyka.
"
warS4aWiSkjm.
pić w zakresie polskiej polityki zewnętrz
Ządania demo billiza·e-J
Nasze oddziały zajęły KoJmańiec Frod..
nej f)oc;unięde pietwszorzędnej wagi.
R.I)ttardam, 16 grudll.ia
topol" K1'OKOwice i WZ&Órzłl na północ o.d · Czt!1l'!i eb5adz~ ~ą SJąsk Ci~~.
N1ZBUk6W:C.
LOłl.eytiski D"tly..Mail iłłrta w
szyó.ki &7 grudnia.'
.
Na zachód od Byrowa odparliśmy
W~~oplł.ym a&tilobiUzQeji arm-ji
.
' . Bo~rmin 16 grudnia.
s:tny atak nieprzyjaciela, pr2'y~.zem Rusini
j ~ko wan1nk.upr.ltdłuieBia ~al\fłę.u.ęliW1
·
O~egdal czesI Zahh Wy izbicę, !;:o~o Dl. Gc!fu(tas&&uaeza fe koalicJa
ponieśli cięźldestraty zllstawi(ąc rani1ycb
1 ua.
Po l~iIku godzinach .cofnęli mogła w' hkim .ra1\ia ZIDuiejszyć
i zabitych wśród któtych Z.rH1iduje się 3-ch · Bogum
się.
.
W niedziel~ llbie$lłą pnybył pr~zy
oficerów, jeden z. nichÓowódc.a kompanji
oku!ta"yiu~ w Nfimczecb.
,17 grudnia, 'Czesi rosią wojskowo ohden Wilson witany salwami; ladl10ść tłum
jest. Niemcem.. .
..
Di.H C·,ifQuiele stawiaj t) p~d'ObDei
~a~zlĆ. Sląsk Cte:j~y lsk:, teby nie dopun.e wyległa na powitanie pr~zydenta StaZdobyto cztery karabiny maszynQwe.
nów. ,,SC1~ do wyborów ~() Konstvtuanty.
Pa~
Ząd~Dhl Belgp.
Nasze straty czterech rannycb jeden zabi..
lIU!~
zankpo"otea"le
·O'~;-o
Pary! zgotował prezydentowi Wilso..
. 2roźI1miałe
l .
. J
•
. v,. ..
Haga, 16 2fUil1»ilł:ilf:
ty. ZajęHśmyTcrło. Akc,ę pief"oty po ..
nowi niezapomniane przyięde. .Motna
wle~zl~ nosć ~a nas1ę,rstwa czeskięj pro.~ k6miHH:t~nt\1g.u RÓjł~ do1lGQIłI
pierał pociąg pancerny G;omnwy.
Arty~
śttlldo powiedzieć, ze cała hullJOŚĆ stolicy
WO~CJf, poniosą wobeC całego świata
PQ3sł
Belgijs~j
w Hadze
lerja nieprzyjadelska ostr;';ć;jwał;l klasztor
. cz.aESJ.,
.
F, ~mt!i wzięła udział w luoczys1ośc'.
we3.01'ajwiaci!onlm .rqdowi Hiłłęa~!91~[~'
w Rawie Ruskiej, stratnie hy.o.
~ Styst~ie domy i gmachy pubHczn~ ud~, Na W,Ay:1iu i w T.om",S;1;C"f,r"kim sy..
BOtę I t,danlem całkowitt;j
kotowano flagami amerYKiló:;kie-mtemL . tuacja. bez umany.
lIiemcy iądają dl ;J' $iebie
St~!Jrtów na l"iilee gka.d~e po.u;e
Ludność od wczesnego ra~awyie§ła tłum
bezslroDneiJO ·ąd~lI
Szef sztabu geuer ,l11.eg-o.
dj<\ nie pr.zeask8d~:l od wro to wi
ni.e na uliu,. kt6remi młsł przej.e2dtać
mieokich Fusa LimbLlr.g~
. Berlin .16gru4nia. (PAT)
, IIG_inRoja•.
• •" on. WBzystide skltpy bv!y zamknięte.
Z!l~Ul'y
pisarz
nIem
ed-d
OUo
Emst
łt-ojska, które wróeHy 1. frontu tworzyły
Porwanie się Czecf
..
Warilzawa; 1~ grudnia (P AT).
zwróctł SIę do Pr·e.zyaenta Wiisoira z OUe~paJ.ery. Ody Wiłson wraz że Ś\.lltą swą
.
Nat"rtełnik. !'lI-:MtWft poKaf'oWitHlif'1ll z
Pragl1, 16 gru4ui~ (P,ł,
; zwą p<;dtytułe~ .ZądaulY sądów".
~.ał oli0io gOdz. 10 przed poło na
~2 gl'u.tNi..ia r .. b. ~Uł1'R1aa.Wllłł ..Dl'. A1A~"
•
'Y0jaka
ozsehu·łłowaek'kł
i8J~ll.
. . Autlllrodez:w-y zwraca Ilwai~ te naraI tnlasto Klatau Ma ilhJliey Sadl'#j

I

Wilson w paryzu.

<

~.

-

3.

Nt t7.
dL

KRONIKA M'I EJSCOWA~

'ozkaz naczelnogodódzlwawujskpoiskicb
8~go

dn:ta

grud.' 1918

r~

, Armia PoJskapowstaje w warun"
"ach niezwyklych i trudnych. Pod cię"
kt'em wojny i kłęskskruszyly się wo....
..ka trzech państw zaborc;zych. Ro?;~
kład ich armji, których szeregi _zawie"
l"aly wielu Polaków, wstępujących dziś
'Cząściowo od naszych formacji, tw-orzy

%,iodnoczeuia

łihilłł".dGwege•.

W cznra; wieo2iorem odbyłS1Qwieo
Zlf>6tHH!Zetlia NarOdowego Wlali daw'lłeg.Q
_Mannergesangv,>.rein". Ref rowali Dr. Jan
.Jału~li:1'l, proł" Jó~ef \. PetTyeki (redakter
~~raży Palskiei"l i robotnik O"browBki.
Po ft'ferataon uchwalono rezolucjt}_ &ese..
gółowe Bprawo~danie S przebłegu wiecu

chaosuJ'" działając

i

atcari podniecenia

Więc

-

N. Szt. 6en,

- Za związku-eg•• dnikchr.
W lokalu T~w" Kr~j3znaW'Mego (AhJ~
XośeinsKld ł 7) odbyło s~ ~ólu lłfJuraaie

w

podamy

5~ł"awie sekwestl"u

"

5złarufa.

dla

pułku

.fłhbddego ll

Ped przewo.dnitlhvem pani rejentowej
Gfaho"aki,t, (l~b.,ło II~ 13 b. m., peijed~e ..
:nie w I!Iprąwie 8ztałllł nu, który łudzianki
pubowi łódzkiemu, <lfi"'-t'lbwaó zamierzaj~.
. .Palli Heln.nowa pr:-; 4łdotąwHa ~ł:.lr3nvm

otrzymane

15

liiiiliandaru.

loh malinowym PQlu,

Waraaawy rysunki

roczne

5 ...ow.,;iw
.
_.

na' naszą-..~odą armię. Nie
.' aaPelska nadto porządku prawnego,
. jak ustalone~o i powszechnie przyjętego. aby mógł się stać podstawą :iycia

w sf~rach handlowych

wicie w ę;rauic-aeh JJ)'łej Qknp!16jł niam;ec..
fnewegi moralnej nad masą żołnierzy.
kiej, p04:ostała (m~ŚĆ (byłej g.kupueji JlUitr.,
. Obecnie wymaga.m właśnie pracy, kM: raby zmierzała do uzYskania dohrowoł... , jsckiaj) tc~o~. '. powiata ualei.! dD Oh~U
nego poddania się iołnicerza woI~ ki e" wsbt)rc~e.g9 Płottkowsi.deg.c.

rownh::zei swego ofIcera. .Zadame to
.~~ 'ii;istci:ętkie; ilu nie Qcrosł'o do spełnie}O,

_;~łiłia go; !1ieme na nie .prJ!episów ~zy,
"_l"DfłiWldel regulaminu. N!\ pierws1.Y ~lan
Wysuwa się przewaga. charakteru oflce"
ra zdecydowana i sitna, a na-dewszystl~o
ll'ównDważone,

objeldywnetraktowame

~łnierzfł.

W dalszym "Ciągu :nastęf.lują s;r;czefóły postępowania of;c~i'óW w stosunitu

.

do

żołnierzy.

Rozkazkoticzy

'.posób:
.
. .U}awnić

się

VI następujący

się' to wińno UT starannym

'tf..wycwiczeniu wojSkowym młodych' for··macii. w zachowaniul'.fzepia6w form,
łewnętrznych i
innych
szczeg61ów
fluZby żołnie. rskief.O.nceł'owie m.usz ą
~ć dla swych żołnierzy wzorem i y::rzy"
• kiademsumiennego. i ścisłego wypeł
. ·.niaobowiązków służbowych .. To ce. ".chuje ol cera ZWYCięskiej ·armji -uancus..

ldej, kt6ry .stawia się pierwszy. #P~d

-p-aczoną godziną na placu _ zblOr~l i
ancz-eń l czekał na przybyCie oddzIału.
:' .Tą 'drogą mGg§ oi~cerowie jedynie:
ayskacpos?uch i mUoś~U żołnieł'za ł
.się j~go p'ł"aw~zi~ przeło~onym;
•:~-idaJl\em ofice1"~w . jest pcdj~c!e te)
;(ł:ięZ'kiej pracy, s1wor.zenie armIi k~rn~j

. .w

·:~ł·c1gscyplimirnej. zdołnej do w~pełmłU'n~

.·.1';"1)oowiązk6w

jakie obrona Ojczyzny 1
. ":'rSfęi prawna' wojsko wloźy~ Zadanie to

'~.~ftcerowi.e wypełnią, pedejmując pra:~~,
~-stosowaną do form nowych, jai>.le

. ':'tD2.wój życia przed nami postawił.
Piłsudski

m. p.

Rozkaza
" .•. '. Dziarska pos1awa woJsk,_ k~fuc. w d~.
. l ć~~'p'~zym poM$%Y pok>w.el .l21~Zenlu
• toczystego ślubowania wzi~'y ''Qdr. tlI w

t1eli!'aozle jJn,ed Wodzem Naczet ym, zy'
i1mła

Jego

pochwałę.

Dobry wygiąd pc..

ł.%C%eg6łnegotołnierza, sprawt;0ść. VI . f.11"
.rł111 (:aiy~b oddziałów wyk:iZUlą . tUezhiCle,
c !.
....,,~: (!.'O~fY4!h C~łci~ch i usilnej • praey
, .. Jr'~ :łojSĆ w krotkim nawet czaSIe do

tv.,;_ ,Hrcb

~ prZfdstaw)łtsj~

..l*,!Jtlr.:
"
,

b..ardzokorzystnl.e,$
JBknajłepsze1Ul<W~je.
B~f $~ugeMraln<egG

F

.z

"

. ! ,', \

.

:5z€>p1y c~i'm.,.·
~;,Oeu.·Vy~..

ishli6Ć

chodniel fld

niedżieli

lonej"

r:rzelH.....
pńtłtwo.~~j

. l'óg Z1e-

.

_ .z Bad,miejiddej

opieinul ze;.
8ubi .• etytucji łódzkiej miejs.COWtj Rady Opieki'-ńt'fj,-j, jak l1tr3ymyw..,..
nie i .Bub!} dj.wan1e SChi(Jcislr., 1!ch nIl, 'Wy"
da.w~ni~ Ilł~6tJ!Ó.; i t. fi.. z powCldu brM \1
funduuów jeit pow8Źu f e Ji&gf.vż.0Ja.
.DLit\łalnotć

MYsł ,. wc~hw

IIIUl'8

. iJl'Z8kł

Zaprz.e ..
woduictwem p. Jana Nowosielskiego, pra ..
zes zdawał fi!Zcz6gółowfł reh.cj~ za spraw.,
załatwiouych

prZ93 niego
VI Warszawie.
Po odozytaniu Meinorjału EJ owarzysz~nla
Polsldch Kupców w Warssawie . do M,ni...tarstwa ;Puemyslu i Handlu w sprawie
j-ednolity\:h godzin pr~ey wywiązała ai~
dyBktU'j l uad 8prł1W~ rozgranicI6nia .skl@..
pow spożyweeycb.
ZaŁhrali
głOB pp.
Trautweio, No'.\'osielaki i Dybczyński. Po."
stanowiono 8pr,aw~ ~ pr.zeiaszs,ó Sakeji
Ko!onia[a-ej do rozpatrzenia ł1lCIAie z -wła.

ściclelami mleczarń.

NA skut.ek zaplo~zenia K9mitatu Ob..
chodu Kilińśkiago wydelegowano do S~ko!i
Odczytowej p. St. Kopc~yń8~d1:lgo.
- ZnamlenRlIi .. obwala Rady gmin_
Dej.

W dniu 9 grudnia Rada .gminna w
poWA laslde.goucnwalila co
następuje: .Rada gminna nIe zgad,;a się
na. obecny rządp.arfyjny w Warszawie
i na żaden inny rząd w przyszłości w
Polsce partyjny. Nie .zgadzają .się nąto,

Zapol1p8cht

Tow. Lł:lkl"\rskiego odbędzie

~lMmóg łlł\!ZiPDbołlllym.

'/. -

.Bit.
Demon;atracja

łnul!:ł'ohebJ;ł'ch.

Jak 1!i])Owiedzieli organizatony demon• traoji rubotn~czej w dniu wC3fHa'8~ym fibrał 8i~ D godz. 2 i ról
po popoł. ilum
_ .lIrsydła bibłjotckara,._
.
bSl'ł'iłhotnyeh przed lokalem R~dy
r,:bo\nl" .
Min. wyzo. rd!E. i oświ.e~. pubi~ Jił....
c~aj przy ul~ Ew.angiellckiei 17. Do. Rady .
twier.dwR. phu a ,~m~wJ.h kunnwbibHorobotniezei wfilłano z pośł'ód tłumu· deleteka~kicbj ktr}re ma;" B'ł 6~b~ć.,3. 4. i 5
gację.. t t6ra .dnterpelow!1.ła,
porgedstawi..
Byc,&lu:j. 191-9 1'. w Łe rai.Cee-.slle ..~ wycieli Rady. czy wypełnjol!o hd.roia ludzi
r!ł\1Ch.tllle.kUT$U wynosi 6 wk. 1f'.uł~yci6łe
co do D'iunięeltł fi: witryn eukierni i ElkI-e- .
ukół 1 bihl,otek31iie B~ od eEe4itU~.g.(} swol~ . pików eht.st btd~k i t. f •• drązmącnh ~e
Iłl~nj • .........pnJ~g.enci przybQdt) ł5 Warszawy
dna żołądki proletariatu, dalej cf."rQ&"I~ .
'dJ.t-go1rVsni rllZ-eZ Zw~ązek B;bljotekarzy
~nięto kentf-Gl~ nad l'lHłgisb.·atemA j t. p •.
Pełskith. Z pillJ na. kur.y pvWyłiiJ:i'B p1"ayjmujd
i t. v. 01rzymawtl;zy odpnw i 0dź1 za mu-,
b.iulQ iHł'!p:sktoratu ukolneiuW Ł.hi~j.
waniecfautek e witryn eukielIłiegych nie
1fliy w kom pet<~łH!ji R:1d1 rabotnie~€j•. ze ..
- %ad.an:ifl!sądowników•
buny łłum utworzył po.::hód J kt6ry przy
Będ7,io 0\ ie wszystkcn l1ddz'ało.w oraz
ś~i~wie .Czerwonego Bzhał!~e.ru" rUk2ył ui"
Zarzt\d' Zrz9&Z0ł1il\ pl·p. .. i, .... t:;ikó il S,dow-ych
Pi9trkoW8ilą, do Now~f!:o ryllkuf po
~odz~
wysłał du ministrów Spf" w\edHwOlbi me,.8'S~"wl;qell oiastka s witrynculderuj i wy ..
mUf'd 'if ~pfawia i't'L~ł sz·~nia bytu materre!!taumuji.
łalnego. Z wadę w mem rJ'le rolfJdJf i~ .. . Pęd1i1jfłc g ści 3 el1ki~rni i
fl JJłłt1'8-eję,
Przed
magiatr-atem
Uł'Ztldao'110
detn
nami bdllhi~ llU1ęl'ująee: 1) podwy-łt!z9.tlle
wy~ł.,U3;a.{! m wyi ~'~nOSląQ okr~ykl "Tl'oez
dotyełle$a6"'We~o wlttą~r(;d:1;tIl:a o l~OprO\1.
z magistra~B-m". Pon!ttważ o tej pOf~~,
Daj i.n~ p ';$ (>. wY'i.HsS1Ć p< w:una aoo 1rh.
4: godz. wi ez. n!koS!o 18 uf2ę-dniicó ww
miedęe;,mif'; 2) cła.twen,e . nr''til'mpisszenie
łłinr!1eb
istrat1l rle by~o, ptTł'to 'Z.sbrani
8pł'o-wi1l:e.~ii; 8}udaiekn:e b~$płatnej pnmat:y
·ai~ r;}z>zs:l!'.
pndatl",wiaiq~ n';:.ir,jJ.trz, t. j.
lilkarakiaj i t. p.
.
did.ś, .0 ~ed~.. 16 ran," ~ brać_ SIt} Jlt}fłownioS
_ Zebranie G.pi.ełł:UD.W 4zlt.U'.
pł'.red ma~istrat"m. N'stępnie 1) godz. 6
Lma 21 "c. trio r:gOdia 5 fW :p~ł W lida
wie-clt,)rem p ••:Jlow.uie rueJią.gaao uJ. Piotrka1u kux;:-6w p.egi•.gogiczilyen (Dzieh~a 44)
kowską, rO?1I8ł\ująC· lceimow',ć lł ghhv ·ka.tdb~!!zj"'J łłę tlt:.ó~n& '4islanie ~pi;8kU1ł.()W
peh:uu:e. (~luklernje WłJzystkie ~amtn~tJ.
gJówny' II lillti.aKl11i1 5s~ól m4I)wyt~h. celem
SpraWf/! t~ omó' :my ,Vi sp.eelaluym
s;at j!>Hi~"'n!a 8·r,,'IHILdł'ł~ła z J,tiaral~fi.ś0j
.lrtykoie.{Przyp. Rwd,)
,lfh.ri~r;U,

uho,gh;h

c:;;~, ~;i;;;;a~ ~frtiwy !.\.i}li*yki \1ii,tI-• .l
j .t. d.

--.: :z

j

Ilnhl!ff!Nil'-tetu hul.,w.. ,.,..

We~"al'tHt;

19 gf\lJuia fi' Jekałn
Un:w-enyt-et.u Ll1doWf~e'O, Pic.trkowłka. ~1,
r... sęd. Z. . ar"włf.u:i wygłosi flde%lt 48 te!l.lł!.'".'
w·.eice~ktullilłJ1do S,jlllU U~tiiwadawe!:-egtJ.
biie.ś;;;iopnyroi-otni,k0W ym prawie . W} bOi"

•0

ezvm"«.

16W,

Opł1łtaW-8

}loczą.teko

8lQW!1

g.7

tylko'"!O .

w...s~%ór,

.tę.t ..

_ K.ułhiesje ftaptł"culrAuflzenie .zakła
ulówk.uaJnar.Job.
OUr'łZfhi ~tó;8own:a do poetantHriellia
Zl1-ną<iu .St"J ..""rz'y~lel1ll. \\b.Śc"le!Jzakła.
·Lw .kUh~lt<"'lł\l't.il ud"ła ł,łi-ę ...b d11f7ga.rji

5ki:MIO'Wł$} tl"r;" mtuiStB..rjaS1 B~ł!rhudep.u·
ti;t/;!jA w p.so!t<:ł..:.ł.i.łl.&.a:.MstMw;G i W. Gier.lH'\lii:IA ,a. ~ilł1ą ,) w.~.asłli.anieo .iorm~ Vi. y •

d...nt.~l.ołl ~6ijl
.zakłallów

Ch .. z~ścjan.

, Na nadzwyęzaJnym po~iedgenin
rz~du cdbytym w dniu .14 b. ID •. pod

Magi;tr3t wydel&rował do biura _ pu..
m-ocy bezrebetoym. fjr~tłiJ!l6WanegG przeli
delegata mln. o~i,;lki SprhH:znej, i ochron,
p r8 OV. ioż, LalaweIa, dla wBf!6łpr~cy Z
Blin. sw-egn ur'łędnib. dr. Knbal~ -od
&r~kmaM. lut. Lekwel jednakże
powi&rzył kierownietwtJ biura rOfi'dil.wtlidwu la ..
Jlomńg bezrobotnym delegatowi łócl:zkJe-j
R ,dy robotno kdebskiemu, dodaj&C •
p.
Kubdfld-o pomocy.: Wobeo tpgo p. Kubals.

mk~sowarlo,

łząe j.~ do prł'tllydjuBl policji
Ilray Ahll, Koś~lu~:&łd pod nr•. 1,

RntkoWi.ki.
""'!" Ze Stow. p·.,laldćh Kupców I PIP#t:e-

lekarakieb.
-

roił'

satwierdzo.so budzet na

Następ"1ie pr2yBtąpiono
do wyłHłfÓW
zarządu. Przez reklllmrw'ę pOw."oła.no, da
prezydjllm Z81'Zą-du p. Ci$Zki-e",ieza (p:tBa"
wodniclliący). Kacz9r~wskiego (j~g!) .l§a~tęp ..
ea), Wesołka (skarbnik) i KołaezkGwilkiego
(sekretarz). Z'l pomocą glosDwania tajn!:!go
do zurządu wybrani zostali p. Buzyl, Dym..
kowsk1, Dai.adek~ Kulaiss, Miniewiul i L.

Z Tow. leknll's1tie;;o.

PołiedJenie

zawo-Gijot

1918/19.

się w Qlriu 18 b. m. o godz. 7 wiecz. Po ..
rządek dzienny: 1) Pr~0pukliaa uwiellgni~ta
JS glistami didzowiJiowatami 2•. Tustawa izb

w'-Ł'9dzi mWeja. BtrA-ł ebywd'daka jłlko
takli, został.3prsem.ii\ł1Ow:ftłU} Da J)(!!lii j.ę
państwową. SWEefem poli-cji IWZ\Hitd głH.
Sury~ ..Ml-9:sal8k? jt!gn romocnild~m p. :Rei-da.n Z'!f~eir.. E~lłt urZfldników polictjł'l\'eh
pnw'ększJuo. Biura milicji przy ul. Z l> \O

wY1łik6w"

W$zystkle Oddzialy mimo. lł; w wil~k...
JZe.J sw:ej .C2~ści z mWfgo rekruta 2107o~

Z poU-cji pańsł. . . .e,i.
dniem ·15 gl"1ldlli~ p~el!ltab

-

-

Następnie

prąjektu

lIe strony

. Wob~e ni~poro%!uni ...·ń jakie wywołał
i p!'zemysłowy,eb,
Dekret o utrzymaniu sekwestru· suroweów
półfabrykatów 1 towarów ogłoszony w Mo'"
z aktem f.ałłt1aneji.
n.itorze Polskim dnia 23' listopadar. b •
.Ąwewnętrznycn,normtdnych 'stosunków
Całoeć utr' yfł'ano w stylu Księstwa War..
Ministerstwo PrzemysŁu i Handlu wyjaś'Vojsha. Armia nasza rezwinie się na : ola to następuje:
il'lłI.'Wiilki-ego.
Ryeunek sztandaru projektu.
(.-ykłej . drodze powszecnnegoobowiąz"
Vi ~ł . art. malu'3 Kotarbiński.
.
Dekret powyższy ma na cetn uniem'Oku służby wojskowej i pierwsze w tym
ki
Po u."~gl,rltliEmjU drobnyeb zmiaa W
tliwienie wywozu za granicę znajdującyc.h
\ierunlm stawia kroki. Przedewszyst... ' się je6z.cze w kraju zapasów j przeciw- rysunku samego orła pralekt przyjęto.
Idem maw.chloną~ mfltel'jat ochotnicz~.
Sztandar łlostaaie oddany nieBwłocluie
działanie spekulacyjnej ich sprzedały w
-c. Hfmo specjalnie hudnych warunków ręce
do haftu.
tak zwanych paskarzy.
~ musi powstac wojsko sllne~wewn.f}trz"
Narom~ast zadaniem Ministerstwa przy
- .kbłniB.
nie jednolite, oparte. na . bezw7-g1ędne;
stosowaniu dekretu będzie skierowame
Prezes Dyre·keji il1t. W. Jakubowski
karności i rozumnej
dyscyplinie" Cel
zasekwestrowanych materjał~w do rąk
rozesiał do służby ruchu kolei Węzła
~ osiągnąć muszą twórcy armji, .cH..
producentów a zwłaszcza wytworc6wprzed ..
Łódzkiego okólf1tik, w którym poleca zwrat:el'owie, łamiąc w&zeUrle uudnościi
miotów pierwszej potrzf:by oraz.ZQopatrze..
cać szczególniejszą u.wągę na terminowość
prZeszkody. Prac:: e te jednak podjąć
nie Vi towary legalne składy i sklepy depracy. gdyt zadaniem ~racowników .kole"~ideiy .~ zupełnem zrozumieniem we.taliczne.
jowych powinno byćni~ tylko górowanie
amków i głębokich zmian, jakim spole"
WobEC tego dekret o sek'~;estrze nie
nad
nieudolua gospod.arką kole'ową rosYi'"
~eństwo ulega. Nie wolno i~ d1'ogą
Ol:nacza bynajmniej wzbronienia tranzakcji ską. lee.z: d?iCÓW.I1anie .sprawno:;ci zagranitmtyny i nełogów, które .przech:our;ą 'Z
bandlov< yeb w zakresie zasekwestrowanycłI
cznej. .& odmiennych fH·mjł. Trudno jest'teraz
pl'ze<imiotów, lecz p3ddaje te tranzakcje
- G cłUn"7 dla ,1.,6:c:6w.
~akuć źołnierz~ w .ramy medumicaiej
konhołi rządowej.
jyscypliny~ Głęboki przewrót psychi:cz""
KnmiunPaństwilwego TJnędu doSpraw
Pozwolenia na sprzeda! i prile-pustki
~y przerósł ten skromny wybór srod·
J~BC-ÓW
2wra-eaeięz gorą.oą prośbl1 o skła ..
na przewóz z.as~kwe3troWa.fly'Ch pn:edmio..
, 'ów, jakie z armji wynosimy. Jednak tów\Vydział Surowców Wojen~nycb będzie daU!łł ofiar na gwllli';okl.ł dla petlsjonarzy
Domu d1.:; Uuh-odz\:;óvv pi'zy ul. Milsza 51.
fto1\ieezna karność j 'dysciplina w woj ..
wydawał bez trudr.ośd wszystkim Zjł,łEbZ~
Dom łiuzyp~~euł:e SOO p.ensjaUal'Ey t.j.
jkU~U5i być osiągnięta.
Miękkością
jącym się, pod warunkiem ud(r;wounierda.
bezdon:mycb i :POZbiłwionyeh rodzin jeńców
:thytnią i powolnością rozluźniać żot..
te towar lestnabyty do potrzeb pntIDY'"
, ~ieJ'ia nie wolne. DoświadC1enie lob.. ~owych lub ceiów legalnych handlowych •
i robotników, a. v.śród nich 60 chorych i 30
. ;serwacja dadzą wiele wskazówek po-.
mahch dzieci •
- W,hi"i' do SeJMUJ.
•Of'!;~ry przYlmujebillfo Komisaraa,
ltępowania .. Wśród mas rozpadający<;h
Dla umkni~cid nippnrD~umiei zwracamy
PiQtrkow.>tka 9.s II p.
się, .armji widzimy ~ęsto jednostki taknWilgiJ nasllyeb cJiytplnikrlw, ża do Okręgu
N"'! waipimy, ła apel nasz :smajdzie
1..yczne, utrzym.ane do końca -w za warWyborc~~,-) łudzkQ .. Issko",bu.;:z:li~t.:;1e~u R\"
I')~Q.z"Jhk " l:tościwych sercach mi.eazkai ..
'ej crgani~ac1i. Daje to zdolność ,do:
naleźy tylKO ezęśó powiatu bJ!'k:~g9. mjaulł"
c(,;w naszego grodu.
łl'0dcą zachowania dobl'ego . wplywy l
~ZkDdUwie

Łódzkiego KołaZwi~zku

wego· ogrodników. PrzeW1)dnieaył p. a3"
pf&ńaki. Po odezytinia prot~knh .z '0"
prsedniego
zebrania PN!'C3 !"ar~-du p.
Cifłzkiewicz przedstawIł .s'Praw~ JI1 o.zialal..
ności Koła. za rok 131'1118.

prawe;, licowej.. mjeśoi .się orzeł biały pr:..
aroilku, oblODy 'Wif'llcem .s Iiici burowych
i szerokim obramowani@m. Et ona. ódwrctna zawiera. wjsaJ;'ł.uu~k Matki Boskiej C,.~...
ł~w~kieJ, drze~{3u zakoń~zonę jestbla
ły:tłl orłem. H "8-febra. pd ni m umieszcswną.
sf.i!tanie metalowa 8c:howka dla pergaminu

nRstępnym,..umene.

ł łowar6W1.

-

sa ~~wAd~ełti0

aby jakakoh.viek partia podszywała si~
p.od mlano polskiego ludu wiejskiego.
wl~ćjanłe polscy
nalezeć nie chcemy' do

Ny

nie nale:iymy i
żadnej

partji..

Nasz;em hasłem ,.Bóg i Ojczyzna/ll. żą..
damy utwołzenia wojska narodowego..
Tyłko

polacy

szereg6w i nie
do l'ęki, kt6ny

mogą mieć wstęp do
możemy dawac broni,
ją przeeiw nam obr6cl6

mogą·

-nrojnynapa4 banilYcłd.

Onegt1aJ ,do

zamieszkałego

we

wsi

Łakwa, powiatu· brzezińskiego
(gminu
Biała) właściciela młyna Adama I<rędko
wski~go wtar.gmlJ 5 !lzbmjouych ludzi.

W mi:szkaniuwówczas Opióez 1(.
zttajdowaH :Się, jego szwagier Piotr .Skurkał rarC'be!\: \Vładysław Małecki i kobiety.

Bandycikazałi mężczyznom odwrócić

:się

do .ś ially i pny5tiłwiwszy im rewolwery, przystąpili llo .robJty*•

VI ~nf!!'ace :Zllaleziono przeszło 3000
rublo~wych i pi~ciorublowych bonach
z .górą 1C{)) rb. w walucie rosyjskiej i
2000 mk., Co
zrabowano•
Po4okonanillrewizji bandycizbieglf..
O !lBP.adzie :zawiau'Omiono tutejuywy-

rb. w

ret

dzi8łkrymłn.ainy,
się wYl1zukaniem

kt6ry enM:gicznie
:sprawców mapadu.

- 20-6_ ~ :iłamll'ckł.
:I1G ja-kie:go .pnia doehotW

i

.zajął

od-waga

hezcfi;B1nośó kall'dytÓw ps!uiy:ó
t-. id, ,który -mWml-ejB:c.e.BfJ:&gdłlj VI

może

..Rado ...

,

ig·J~.c'z;u.

między p~

Oiói

n !!.20 1tJ}

wJec.zo~.ałIl

do miBS"'4kaniauE<źni!;a A.udrt.ejaSawiekiego .zami~z~ł6go 'w Langówkll, w kŁów
·prooe~oipod-afZa ~najdowali 5i~ .r& Ą'flf
l dumuwllicy wtargnęło killm nsbro.r.
j()lłych DAUdyt,hv i ..z .Okrzykiem; "ręes dl.
g'lry" Jla-iądtl.lG w,yu-am p()Biail&n~j go-

rym

n~eź

tówki.

Wys1ras!ony SawJckl

Wydilł b:aWi"tOIł'

'6000 rb.

Bau.dyCi, nakaza:.wsZl ClfiatAm ,8WJDł'
ulotnili sli.
O wypi>dku j·.()W, 2.szym Pllsskoł.lowany

mil-6jł-enie t

za.wiadomił -wydzitl.1Ś:hlde~,.

Z

TEATRU.
D.zlso8t~tńi

wspaulałe
'kOWBk~"-

sukces bieżąGsgo SaZD1U!•
dzida Ijr. Z ;rnms!tl~>gQ p.t. ffSuł.

-z 8iet~".
(Doniesi'enie telefoniCZne).'
Wa rs za wB, 16 grudnia 1918 f.
Ruble w 500
152-151-150.
11
,,100 nie obr.a,t:~ no.
fi
dumskie
1241/~, 124-123112
Korony aU5tr;a.ckie f)ii-54 1/ł •
6% V&t. Zast. m.Wars%. 198'/:r-196,
41/2% Listy za.st. Ziemskie 204, 2041/.4%

p%

."

•

» ID.

Ił

Warsz.

<>

184.

199'/1-200

f

S T R A

72.

BYŁA

."

T LKO

Wspaniale inscenizowany nastrojowy dramat

Początek o

TYLE··

c1ęśc:ach ~z uroczą połsl~ą,

w6

~E.:;x...~

l.\,(EC>J Ą -w roli
O,
O
D

5-ej, w niedziele i_święta ~ 3~ej.

flodZe

artys . .

głównej.

ką

i
e

!
~
~

,

.

JK:..a/vviarn.i.a i

~es"ta'1...'1raoja

ia k a

i

w środę. biała grutlnia lala reku
na 'korzyść powracających jeńcówwojenny'cb odbędzie się

i I fi

i

r

C

1,,,,,..
. le pp.:
przy łaSlUlwym
wspó". . UdZła

--:.

~
"J1P'

re

~

~

~

D,oma.a kapela Brll Taubell
Szczegóły

Skład

.~

J.
l

~

~

' .
~
Począt~ł{ o godz. B-ej wiecz. ~

w programach.

E

Andrzeja 3.

~

!

,.t!JI'j

Sklep Bławatny low. współdzie Iniczeg .

!
~

jprof. A, Brandta, G. Tesznera, A. Luniaka.

~

z ustępstwem 30°10

.

~

Je

U

.

~1

papieru i drukarnia
'C)S-rFł.c>~!3JJK:..X

Łódi, Piot.. kawa.ila 55,
poleca na lf,l19 rok!
,
'hil~~d~r"e terminowe, d1f~&. biurowe ł m.a~e, kieltzonkowe w 0Uu ~1.RUł I.t prawach zwycza1nych i wykwmtnych.
W"IDn~lMz6 do zrywama śc~enae i bIurowe (w formacie od naJ.,.,;łA \óoI U;.3a. ~ większych do najmniejszy'!h) na artyś't.wyk. ściankach

Poleea
na Gwiazdkę
wielki wybór p:apiórów

•

~w~~~~~~~~~~www~ww~w~~www~~~~~~~~~w~w~~

B
':J
':t

świety

fili.to '''''y:nb fantazyjnych. ,
ALBUMÓW do pocztówek. fotografji i poezji, F.rb w pudełkach,
lt.s<ą:ekGbrazkowych. Gier dziecinnych i to~arzyskich, '" oraz wycinanek artystycznych•• Uciecha dz~
cięca", biletów w zytowych, Ołów
kaw kieszonkowych ozd,~bnych i
notesów skór,anych.

Ostateczny termin zgłaszania strat wojennych upływa z dniem 31 grudaia
r. b. Po upływie te.go terminu qooe deklaracje uwzględniane nie będą. Kto do
tego ozasu nie zgłosI swych strat do zarejestrowania., pozbawia się tym samym
opieki państwowej nad swoimi stratami.
.
Straty powstałe w przemyśle poda wać nale~y do

KomiSji Szacunkowej

Poczt6w~i

Prze,nysłowej Głównej

w wielkim wyborze

Biurka

ul. Nawrat &3 111

~.~

.

m~łn[ii ~trot WlieODJlh BUyK. fi. ~~
ul" Piiołrkow$ka 151.

.

IUlił a3lucz,cittU sz.:c.ó,f iudowyc~ spacj.ah.y rabat.

maszyny do p'i~ania ł'oIskie
lub rosvjskiekupię. Oferty
piśmienne
z wymienieniem
svstemu i cenY"'Krótka 5 m. 12,

następnyeh

ł
Arcywesnła farsa

w4

~I

Znana

Biała

blf/'' ' 4Z lihO'ID'2
~iU fi 1!~

L"

częściach.·

d ale ko świecące

Re!taufH[ja

A U E R·

a

..

Opracow. u s t a w.
Skargi. Referaty. .

ł.t\.

dziarni, jak naturalną skóre.
,b
Dla przekonania o -dobroci Gatunft!1 skóry, kaMy może otrzymać pa~ę ze
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