ódź,

1~18

31 \XII

-

Nr.2

Cena pojedyńczego.numeru 15 fen.

r.

I
I

prenumerafyi~:'

Cena

w ŁOD41 : '
KmartalnI~ M,k.lO.50
Miesięcią: "~II '5.50

Za rQznoszenie

70 fen. miesięcznie.
Z przes.pocztową:
:Kwartalnie Mk. .Miesięczn.

ł9

Kalendarzyk:

I»:<r""~

: Wtor. 5LXIl S.ylwestrCft
Sr. l.I Nowy Rok 1919

.

I

, Czw. 2.IIm~ Jezus, Mak.'

~:~:,:~~v

""sv

,

lU.

dziBn~l~ politYCzlIy,społsczny

RedakcJa'
W Łodzi

Kościiuszki4J_ MoźnazaJTIa\\);a~ "Rozwój":

, .:

, ,",

"

i litsracki.

Wtara,
k d'
. 1918 roku•
ma 31 gru dma
w PABJANICACH up. Groblińskiego, NOW'YRynek, Kiosk; wZGIERZU u p. Lach a, Kiosk

:

CENA OGŁOSZEN: 'Przed tekstem 2 markl,za te.kstem6~ feligów: nekrlllJ?~i 1 mZlrka za miers?; petitowy.D~obne o~łoszenia 8 fen. \V'graz.Naimniej
80 fen. Ąi1't,kuły: bez oznaczenIa honorarJum U\\1aza Redakcja za bezpiatne.

Ubral WłO!kt IwegO [lalU labr.] IkDnfi~kowanJ DUal nielD[Uw.

Od

dziś

torku

,.

n I,'
tJYfn

"•

dnia 81 ~go . grudnia
1918 roku
-!

1

Jramat w 5.. ciuaktach na tle . kamaryli'

dvvorskiejcesarzówFruntlszka Józefa I K 'IIL
:·Jajbardziej sensacyjne: najbardziej zajmujące widowisko"jakiekied,~
:(olwiek ,ukazało się śród wszystkich se~sacji kinematograficznych.

panłom i na.

Wielka

~jy",~,~!",',e

'Zi8'~ 8ZDodZiBHB[H f'::iata",·
i· .S~ent zpatac6w: i ,miast :ś!,edntom:ie~~ych; . sceny fantastycz~e trainy
pod zlemlą:z pałacu ,,;Kr6101q~JwódH. Nlebywata ,wysta\\'a, przewyźsza

jąca

wszystko dotychczas widziane na .świecie. Wobec ogromnych k()sz·filmu - na, wszystkie prze.dstawienia ce,'8Y
. ... . '~nueJsc podwpszGoe. Początek. o godz. 5, 5i 7 f 9. Kasa czynna
. . . ~ Ad. godz; 12;
'.
:21.5--1'~~' tó~ .•wystawienia .tego

I,','" .

Uprasza się o zajmowanie miejsc właściwych.

~--

uśrednia

.' .' .':.:i;~i';! ,.'. . . ....i . . ' . .
, ; Od'i'~:z:~ah,i!~ła'1iniakolejoWa

Echa

homunihacja·z znonie
Z

.
Kalisza do

t

I

.

. VI' zwit}zku z tern . silny

oddział. 'woiskowy

zajść

w. Błoniu.

Warszawa. 30. 12. (Pat) Z powodu zaJ!cia
w szwadr~nie wojew6dzkim w· Błoniu 24 b. m.
ł gdzie, W ,skutek braku odpowiednich zarządzeń
dla zabezpieczenia służ~y wewnętrznej, motliwe
byJo;że, tłum ludzi był w stanie wtargn<le,do
koszar i szwadron rozbroić, zarządzam rozwifł..
.~ zanie tego szwadronu. i, dochodzenie sądowe w
i spra:vie zajścia~Oficerowje.ludzie,konie~, mąl
! terj~t~zwadronu zostaj~ rozdzielone.. na 3 'pułki
ułanskle•.... F.a.k~ rO. ZbrO!e.nia.. .s.~wa.d. lonu . . . .•. p. ,. . '~
I garstk~ n~.p~stmk6w•. ŚWladc~ me tylko o~ra~
ł orgamzaCJI l. dyscyplIny, al~ Je:t doV{odem,~e.~!~
wp0i,0n?w. żoł~ie.r~.a najpr.ostszej 'zasady,' ~:'

~ozn. an~a.z.naJd?',.J.~,.,.,.·.•S.l.·,ę w rękach'P?lskiCh. ~o g~rni~onu k'aliskiego p~zekro~zyłb~łą granicę
, wypędzemu wOJsk:~pblskichz Poznamaco, lak memIecką koto Szczyplornal wczoraj wczesnym,
mo, nastąpifG'wpiątek wieczorem, wydany frankiem obsadził~tację, i miasto Skalmierzyce.
, oznania 'ro,zkaz zajęcia linji kolejowej: "Nie mcy. oporu nie stawialir więc rozbrojono ich
Oddziaływą.jsk polskich dokonały z, łatwośCią· .
,obsadzając wszystkie stacje koNa by.lej granicy: pod'. Słupeą (na zach6d
i~0'!Ven.~.teJ. .
,~ałog.i nie1J1i~ck~e .:ozbrojo- od !<a1isza)pa:~olniemieckiusiło\~ałw ni~dzie~
~o~~~,~~,~;~kCJa
S.lę .. sprawme l,bez wy.. 1 1ę ranorozbrOlc posterunek . POlSkI.. W.YWlązała
,·p.aaK~:tt:aeń ty1
oni1iemiecki w .Ostro·~ się walka, w kt6rej poległo 2 niemc6w, zaś 5
-"·(Wiustawiłzb.rojny o
. łka. trwata przez l polaków zostało lekKo ninionycl1.0ddziat pol ..
..'·I;ałą'nbcz;niedzic~li na p
':i z~kończyła II s.ki odP. arłszyNiemców zajął następnieWiłkowo
;;$lęrozbroj'eniern Niemc6w.
pOtlieś1i bar.. w kierunku Gniezna~
CZUCIa. z.ołnterSklego.
'dzonieznaczne straty. Służbę
Poznań _
. . W obetnych przeł~mowyC'b . czasach" wJ1IU14
''-:Ostf~O~VO objęli ·kolejarze polac.
l'
się zołnierzom·wpajać.'głębokie poczuciehieif<
starlOej słu*by narodowej i poczude",'~·e.iej~
z jakiejkolwiek plac6wkJ jest hańbiące. " ;.',

I
!

I

'1

l

tu

T6 poczude h:)nq'f'1.ł~ ph:ekaz.an~:! świę,t~ym~

tradycjami' armjip()lsk:iej;hie'może~':byt;poniZora4
,..Dzlen~lkl w .,:.,,~wskiedonoszą,żeuzu ' : : l :
Minist~rjum rolnIctwa -- Włoscwnm.zKr6-, przez zajście tego rodznju~
f'lępJe ~~blt;1etuw~r~~ą~skiego należy:'uważać za ;ll·'{~$twap. Stolarski; ministerjum kolei -: .ms~ek.. ,
Jntęres Qrganizującej Się~siły :zttrojneI na,;ro.~
•• " .

.,r,i

~.

. '

7Z~

.d.

.

,l

~.·Q.~.·r~.k

.

.

~y

.~'.

t:t.

. ...

r.akO\~a

.

.

,.t.ą.:ze~,.;.ml~lsterjU~.

iązek"

:k~,:~._.;:

fa
. . . k. . 4.OkO.
n. . an... Y' 'R.o.'. zP.!mHllstrow
. O.. . te. . . ".w. Kra.MoraczewEloego
kow.ie. pert:ak. ~ofJ()t
. . o. ...1publIcznych
e.i0. ...Z., .K. - mz... p.Pruchmk
S.
n. a.r. ztlc. aObOW. pochodziły
O.d. p.arC.ia,
. W
. ' szelkk.
h.. a..,ta
. . •. •
ta;cJe
p~ęz~qeąt.a.
z, .~Jrnowa , skądkolwiekby
. Br,oń
daje się
żQt~i~:!
:~~złonkaml l~w.icyP~.S. L., ·grupą. StapiI1',kiego, I niini.s·t~ril1m 'bez teki - 'włościanin ~oJclk z Kra- . rzcHV! nie,.po to, ..ażeby Ją' składał, leczby.nh
:i~~uowanenast1H!11eW \\farsfavne przez ostat- I kowsklego.
.:
I. bromł najzywotnJejszych interesów.
tle ,!~:R;J;:,: ~oprowadzlły do rezultatu pozytywne~
. ' Ofjcja~ne'mianowan1e nowyc? członkow gabl- ł
Józef Pilliud'W.
~ "~bląet uzupełniony będzie w sposób na- netunastąpj'W najbliższym czaSIe.
\
'J'.

'~~l!JAcy:;'

,

.

1lII_!"&. ..

-'

'I'

I

~J

2)

Projekłynie nów
zamf~szkałych wPolsce.
~

Stosl1nld narodowe

zamieszkującymi Polskę,
były

przez,

rząd

pomiędzy

niemcamit

narodowcści i

o wspólnej pracy nawet my·
ni.e był? m~źna.
.
N1enawlść Jest tak głęboko zakorzemoną,
zwłaszcza u polak6w, że chyba pokolenia będą
mogły wyrównać różnicę narodowej waśni.
ł 4) Uczuciezaprze?anych, sz~z~g61niej :vj~:=ej
zmemczałych prze~ memcó:v mreJs;:owoŚCI, Jak
na przykład .powlat łódzki,.. m?slało ogar~ąć
niemców tu1eJszych tembardzleJ, ze po we1sclU
wojsk niemieckich, odezwami wyższych kierownik6w wojskowych zaclJęcano tutejszych niem..
ców do wyrażenia swej niemieckości, bądź to
drogą tworzenia kiubów, stowarzyszeń, zrzeszeń
patrjotycznych, bądź też manifestowa.niem ~wej
,nIemieckości; środki te zdawały Slę byc P?
myśli. sfer rzą~zący~h bo były przez korpu$ of~..' .

,

l

'j

!

" ,

I

I

l

.

• ~ o~ec n!ewy]aś.nlon~J. sytua~Jl polltyczneJ;
O~laWl~~!e sW7J memleckoscl mUSIało wy~oł..ac
,ntenaWlS~ t~teJszych polak~~ do, swych w;:,P?łobywateli nlemc6w, z dn~glel ~as strony grOZIło
przy ewentualnym powrOCIe rosJan pOp'J·O$tu. zdradą
',tanu.
'~..

'

l

śłeć

.,

.obywatele ni~mi~ccy,' przewid~jąc. przyłą .. 't' kt6remu' wier~ość 'p~zysięgalil). wdqdatku skła~
aeme ,Polski' do NIemiec, poddawalt ,SH~ wpły... dana ,dwa razy, raz jako poddańczą, drągi' raz
wam sfer, wojskowych, aby nie byćposądz,anymi ,\ wojskową tych,kt6rzysłużyIlł).
o przyjaźn dla rosjan, lub co gorsze o podejrzeni6
2) Niebezpieczeństu:o oddCt:fI;ia'LCladzJjw 1-ęc".4
U się spolonizowali.
,
slementom .polsko-nacioflaZistyp;nyrn, 'ternbardziej
Po ogłoszeniu aktu niechęć i oburzenie .'przez 'udzielanie ,prawa,samookreślehiaadmirii..
skierowane było przedewszystkiem do wszystkich l stracji, wzrastałoby w każdefc;hwili.
~
tych, wojskov;ych armji niemieckiej, którzy w
Los "szkoły niemieckiej" a niemczyzny w
piM'wuym 'roku' wymagali p7'zyznawarda się do ogóle, byłby narażony na zagładę, tern bardziej
rtiemiecczyz"f1'11 i którzy nadali władzom:' lokalnym ,że ięzyldemwojskowym byłby polski. '
i komunalnym kjerunek tejże orjeritacji.
.
',:" 3) Nied,ającesię nadal odkładać post~no..
5) Nie tylko obawa o swój los własny wy.. wienie, w sprawie wyborów do wła4z:1okaInYClb
I wołała
o~ur~eni:, lecz!6wni~~ oba\\,a o intere,sy prZyniOsłoby"wielk,ą~ Sz~o,dęni,e~~~nie. Nalę.a
ogólno~memleckle, gdyz daru]ąc(?) Polsce kraj, za,łopy przyp.uszczac, ze ,przez 'Uallar w wybOwysłuchano przedstawicieli polskich, jednakowoż l rach niemczyzna ucierpi Wc dwuch kierunkach':
nie zapytano się o z~anie innych narodowości 'I
a) że cyfrowy stosunek do innych' natodó ..
tu za m, leszkałych - l obeznanych z charakterem wości ,sprawę ich pO,stawiw nerJatywnem po~o~
ludności miejscowej przewidując, że głosy te· żeniu'
5
,
nigdy nie będą wystucl1ane1 ) , 1 · b)' przez udział w wyborach przyznaliby sit
• B.~. kpłach poIity~z~ych przygnębie~ie do obywatelstwa polskiego, tern salT!cm stracili ..
l ~eznadzl-ejnosć .~s~ąplły mleJ.sca zdecydo.wamu, ! by prawo przy zawarciu pokoju' podnoszenia
dązącem~ ~o wYJscJa ~ n~stroJu przygnębiającego, sprawy o przynależenie do państwa nIemiecdo JasnOSCI o połozemu . w nowo powstałyc~ kiego Il).'
:
warunkach.
II
.
Potrzeba zajęcia stanowiska wobec następu- l
. . ","
.
Jących trzech Zagadnień,' zmUSiła, do powzi~cia
Poczyoaaone k!Oki z;e stronyhle.
stanowczego kroku wobec niejasnej sytuacji.
meecldej.
1) Sprawa poboru.
Miarodajne osobistości, zWh:iSZCZJ kierownicy
Ponieważ werbowanie ochotnik6w nie dt).. ł Z Rady miejskiej szukali, porozumienia w. de'cy;.,
prowadziło do pożądanego przez władzę wojs- dujących sferac~, w ~elu uspo~oi~nia ~mystówJ
kowa rezultatu a), należałQ oczekiwać żenowo co sądzono oSl,ągnąc zapewnlemem. ze pobór
powstała Polska, jako sojusznik nie~ca zmu- rekruta nie nastąpi ~atychmiast. O ile wiado!11G
szona będzie powołać rekruta. 'VI tym wypadku o tych staraniach pOInformowano szersze koła...
przypadłoby niemcom tutejszym, w udziale skła
dać przysięgę wojskową przeciwko państwu
1) Myślano ta o Rosji.,Vltaściwie jednak niel~"

I

a miejscową ludnośdą
rosyjski' sprowadzane do stałej

.

Wtorek, dnia 31 grudnia 1918 r.

I',

nienau'iści i wzajemnego drażnienia, !ez~ltatem
czego 'wykluczonem było pogodzeme SIę tych

~fl7ct zalecane~.

-

l _____,,_
!

I

l

1) Z

~.
Ilpelme

'

.

.

Slę me mylili.
2) Ą w}ęc nar6d polski nie dal się wziąć na
lep Obl~tfl1C 1 do?rze odgadł plany niemieckie. - Re..

J) Mosl{sI szedł na paslnt niemieckim i dla tego
:ol»1dwaj .D)'H 4jal>la l1arca.
" truta memcom me

dał.

C''l z tej przysięgi nigdy nic nie robi.ly, a niemjec~ pod",
dany rosyjski, lJez skrapulu natychmiast Vi' raZle Złoi!
żądania odzyskiwał poddaństwo niemieckie., ..
2) Dorozumieć się trzeba W armji rosy)sloeJ- ~
5) A niemcy polscy radziby na dwóc;:i stoU,a.:~

siedzieć..

l(OZWOj- Wtorek, dnia 31 grudnia 1918

N •. 2tJ

l

Presto i w~złowato~

f.

\II

II

I

I

Do w8Zystkiclz śtarji Rzeczypospolitej cdpis f
K. i Zwiazek warszawski l
Wiedeń, 30 grudnia. (PAT.) "Berliner Ta- l Dworzec zajęli legjoniści. Niemcy pr6b!:'NaH si~
uW iadJnl(;ch 4arzedarh polsk.lch
~
.~
.d k
końcu ust~D·I" wobec
powinnOlbyćmieilca cUa łyd ów gebJatt" donosi, że ... sobołę o godzinie I opierac S11ą, Je na w ' . . . q: III
niemCów. il~)! .
8 wieczorem legjoniiu,i polscy oraz przewagi polskiej. Padło wIele ofmr.
ProtesłJ&llemy przeciwko dąłaniom osoby
obsadzili
Grdem
III
"
..
"lądu wp"."adzanla na słu!bQ kOle- zno.. W miocesie
Kraków, 30 grudnia. (PAT.) Dzienniki tu..
!owqwrog6w .naszej Ojczyzny.
ś" 40
• II fu ..
ł d
..
Płet.z z tvdami,niamcami i ich czę c
pIec G J'I I
I tejsze w nadzwyczajnych dod:ltKacl
onosz'l, 1Z
,pach(tłkam.;! u
dragonów. Polacy zajęli 2
tu Z ~Ollll'
wOJ-.kowe.w.
kłórucn
'
"
..
Z3 IU ęo
,M 36 Związek ko7ejm'zy węzla łódzkiego.
•
łII
I znauua I
'<lllll.!l
8
lo się znajdować 15 miljonów
II cie
ez
II
rn G ?lite ..
- , Nadzwyczajny dodatek "Rozwoju".
Wiadomość powyższą potwierdza także tu- zna.. Polacy wszędzie zwydęźyIi.. \tl mieści,:
\Al czoraj na wiadomość, o przejeździe p~- tej sza "Zeit" donosząc, że zajęcie Gniezna już radość ogromn~
. derewskiego przez Łódź wydaliśmy nadzwyczaJ- l ,dawno leżało w planach polskich. Najpierw zaby dodatek, który w lot został ro~chwytany. ! jęto dworzec kolejowy potem całe
Niestety wiadomość się nie. sprawdzIła, Pade- ~~~~~~~~~'~~~~~~;;~~!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.'!!~!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!:!!!!!'!!'!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!'!!!!!!!!~
rewski bowiem, jak to podaJemy W depeszach,
Wcale z Poznania nie wyjechał.

l

.

I

i

"",,1II1&"''''' ... iU

l
I

l

!
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- Strajk czeladzi.
, k)'Wczoraj wiecz. w l~kaIu gospod~ przy
Alei .KoŚciuszki 41 odbylo SI~ nadzwy:zaJne z~-I
W uzupełnieniu wczorajszych wiadomośći czątkowo w powietrze. W tłU1:niepo~'stał P?bran:e członków zgromad~e?la czelad~l kuchml* . o krwawem starciu bolszewików z wojskiem ł p~och; to~arzy'sząca pochod~Wl g~wledz rzucIła
fitrz6w, na któretn. omaWlaJąc sytuaqę ekono- I polskiem. podajemy jeszcze następujące szcze.. SIę do uCieczKI, gromady Jednak, zgrupowan~
miczną, posta~<?~l~no ze wzgl.ędu n,a .odmowę ! g6Jy:
pod czerwonymi sztandarami, strzelały dalej
. te stron. y. Wł.a..sCJCleh restauracJ.l prZY1.e c1a postaw,
z rewolwerów do wojska.
Na płacu Saskim.
\Vśród żołnierzy byli już ranni. Osaczony
wionych 'żądańekonomicznych, rozpocząć jutro
alb.m. siJsJk.
I
Wiecowników na placu Saskim było sto.. przez tłum oddział wojska dat wobec tego sal,
t sunkowo niewiele. Olbrzymią więl<szość zebra~ Wt; do strzelających z rewolwer6w oraz szere.g
"Sylwestra"..
...
.,
nych z uwagi na niedzielę, stanowili przygodni salw w powietrze. Jednocześnie rozległa SIę
.
czoraj wi~czorem w re~tauraC]l :tVlśnteW-, widzowie. Przed rozpoczęciem obrad wiecowni- s~lwa karabinowa oddz!ał6w wojskowyc.h, ustaskI ego odbyło SIę nadzwyczajne zeb,rame restau: I cy rozwinęli na schodach prz.ed byłym soborem wlOnych przy komendzIe na p~~cu Sas~lm.
ratotorów, zwołane pod grożbą strajku czeladzI! sztandary z różnemi napisami "Niech żyje dykta..
Tłum z przed hotelu bruhlow~klego rozkuchmistrzów na dzisiejszy wieczór Sylwestrow- ; tura proletarjatu !", "Wszystka władza radom ~ biegł się w ~opłochu, porzucając ,kIlka ~ztand.::ski. Pp "zatroskanych" debatach uchwalo,no : robotniczym i włościańskim", "Niech żyje 50- rów, w tern jeden z czer~onego JedwabIU! ob
wreszcie napisać list do gospody czeladZI z . cjalna rewolucja l", Ogółem sztandar6w było szyty złoconą pasmanterJC\.
prośbą o' od~leczenie w załatwienia sprawy do } około 10, w tern jeden z napisem żargonowym.
Ofiary.
Pochód
Ofiarą zamachu z wojska pOlski~go padU:
(zwartku czylI po Sylwetrze.
- Aresztowanie bandytów.
1
"
.~
.
\ Plutonowy j~rzy Hil~t, lat 20 --: zablt~ od ~uh
.
k) Policja aresztowała dwóch niebezpiecz!lych
Około. godzmy 3 l pał po p~łudn.lU. tłum rewolwerowe}_ Zołmerz Jerzy Bledzyckl, lat 22
ban dY~6.W . A:t>;rauma Bogdańskieg.o i. l(~zefa Bartosulka. z ~krzyk~IT1.1: "p'recz Z rząde~ 1 '::O]Sklem l" J .- ciężko postrzel.onyw. . brzuch • rewo. lwer~.
Cb 1.1 ;ll'flMł5w og~dzono W wlęzlemu.
"NIech ..zy]e . dyktatu ta pr?letatJatu I --: ruszył Odwieziono go w stanię beznadziejnY!TI do SZ~l ...
_ Niemieccy studenci.
z !OzWlnIęte~m cZ,erwonyml . sztandaramI W~.: talii Ujazdows~iego. Pozatem jest Julku żołme.
...
.
WJ
.~ysztąndar. rzy lekko ram onych. ~
, r.. 154
Przy ul. 'WldzewslueJ
doma Bermana
·. ·iP
<.··€>db.·... ife.'
n.· a""
.. Z tł umu Zgmę
..... l··
....... ·Stal
n"sław a
m
;.>'"
l na mJejsc:u
~:ted2
. tłumy s~Ie.. Zebrowska,. łat30,krawczynf, Hersz Hochbaum,
,~o·
hotęlu:"
skręcając lat 50, Stanisław Sob6~ka,lat 19,~arceIi Fels,
in iono równ broń i
Z ul. .Wierzbowej wuJ. t. Fredry.
lat 19, oraz dw6ch nIeznanych mązczyzn. Po. n iemieckiep:o gimnazjum W
broń I
Ponieważ wojsko zagrodziło tłumowi wej.. nadto wieleos6b. zostało lżej lub ciężej rannych.
:J.~ s.konfi~kowano.,
ście do hotelu, z szeregów boIszewickichzaczt;- Dokładnej cyfry usta1tć nie można, ponieważ
.
to
strzelać z rewolwerów do żoł'nierzy.
wiele os6b . rannych nie załosił.o
sir>.., o .p.omo.::
~. ~ieudany rabunek.
....
,
a) Dz!siejszej nocy rabusie usUomali dostać się
Wojsko strzela..
do lekarzy Pogotowia. Ponadto stwierdzono, .ze
,40 ~klepa kooperatymy "Dźwignia" przy ul. Srebrzyń>4
W d
j d •
b ...
. ŚJ:.
d niekt6rych ranionych z szeregów, kt6re rozpo. .st:iej..
..
..
. o pow e Zł na. tę z ~oJną napa
o·.. częły strzelaninę do wojska, uciekający towarzyStojący na posterunkn milicjancI usłyszeli halasl ~ dział żołnierzy dał dwie salwy z karahinÓwłpo.. sze unosili z sobą.
'WIW04~~y lIrobotą" złodziejów, I dla postrachu d!llt 1
.
_
·parę str:iatts,;w w.powietrze, na które rabu.sie odpowIe-l.
Z
W·.·
·A.
R·
SZAWY...
h O łd.lł
p...i
. k'"
dzieli rÓwnie~strzalami, poczem zbIegU.
i
..
ZI8
_,...erews leMU.
4

l

I

I

1,.;,

1-

"
~OrdeCZynią.
. Przed kilku \Pniami donosi1iśm)', iż VI domu prz)' ,.
.. Z·.ł
. ok' I. d I
ut Zawadzkiej nr•. ~. w tajemnicz)' sposób zamordo~
tazu pracowni oyr uln l.hwych. li ubieg..
wany został 151etnl\Leon Gołd. Początkowo sądzo- I łą medzIelę rozpoczął SIt; tu zjazd pracowników
(tzono, iż sh?opiec paClt ofiarą bandytóW. Tymczasem handlowych ..
«lalaze śleazwo wyaśnito, !ż syna zamordowała w~as. l
Pierwszy dzień obrad porannych i popofud.. . m.
Gustawa wsp61me z kochanklemMoszklem I • • h
ł'ł
f
.
k ó h '.' ~
, Wyrodną;I'!latkę i wspólnika mordu l, nl?ViyC wyp~ m y re eraty, w t ryc n ap.Vłęqej
osadzono w więzieniu. :t:'lad!l1lenłć na- zamt;re~owama w~woła!y .referaty: . pp. Skp"
jest rozwódką; Mąż jej .I1lleszkastale ; wronsklego, ZałuskIego l Mlklaszewsklego. -WJeczorem odbyła się wieczornica. Obrady zakończą
się prawd.opodobnie dZisiaj •.
I

•

4

lanOW:IC1A

Teatr Polskiutzą
z wielce urozma·

?:'~.cZE~scl-l ukaże się

kroto·
mucha"

Kraków, 30 grudnia.. (PAT.) Na wiadomo§ć
przyjeździe Paderewskiego·· do Poznania Rada
rządząca ora; rada miasta Krakowa przesłały
o

znakomitenlU rodakowi naszemu, serdeczne depesze powitalne.
l

Z

zmiany.

Paderew.~ijeszcze .. Poznaniu.

fronłu

galicyjskiego.

Warszawa, 30 grudnia. . Pod Lwowem nleprzyjaciel zaatakował· z Rzesny. ruskiej·. nasze oddzia,ływRzesnie Rolskiej, kt6rapo c.ałQdzien
nych walkach została przez nas. utrzymana.
Artylerja nasza skutecznie ostrzeliwała Podbortł,
Kozielnikl. i. Rz~nę ruską.. ·.
..
. .'
NaWo/yniu, .Orawie, ł,Sprtasytuacjt:t bu'

..

i"

.

.J';' •. .

'.

. Z, powodu.,!rÓzpoczętycn ak~ji

ze.

.

strony
niemców ()ddz~ały. nasze rozbroiły po kr6t1d$'
walkach oddziały nfemieckiew Skalmierzycacl,
i Anastarzewie.: ' Wzitito: jeńców j karabiny m.~

Kalisz, 30 grudnia. . (PAT.) ;,Oazeta kaliska"
donosi, że wszystkie dotychczasowe. wiadomośpi ~ynQwe.
o przybyciu państwa PaderewskIchao Ostrowia
Szef s~tabu· generalnegp..
są fałszywe~ Ani pań&two P~derew,cy, ani nikt
Walka'
z towarzyszących .111u otłób,·· nis wyjechał z.Pozna..
Kraków, 30 grudnia. (PAT.) li piątek rOI~
nia, natomiast miał doeQznaniaprzybyć jeden
poczęli ukraińcy generalny ataltoaLwów.Po
,~D.a.l,ąka
ł!~~l'ntilrust:row z Berlinacelemod.byc:iaz Paderesilnym przygotowaniu artyłeryj~kiem liczne i silne
'~fu'ą uroku
.
korlalj1r1t wykonąMr.t a
f·ofnih·&.,_· konferencji.
..... '..
.... sotnie u.kraińslde.: posiłkowane' przał;' wojska.
!itł'4!iljl Mech6Wt1y(Ma
. .p.
nądzwyczajny., kt6ry: "przyby.ł z War..
Petłury, zaatakowały ,miasto. od strony Zboisk
"·i,!adeaszą.
Wierz . .
Będzie
ł6~:~~·
I,.do Kalisza celem przewiezienia gości wy. Krzywczyc i Slchowa. Energicznym kontratakiem
·~ostatnIe przed'sta enie ';kłór:fjtltdmtt.
'I:,~!..•· · . ,
. '
WfJi'ska polSkie odrzuciły ata.kująoego nłeprłyja",
kt'~ .• ·e zapelnUsąlę Tet:tru Wielkiego., . . . . • . .
j~cha~~.~{~ 9::g0dz. 5~er pO pot do Warszawy oie a. Wzięto 600 jeńców, wtem. komendanta
e
" odę"danabędzl poraz drugi op.era Ha1~t1e''''zpowtof~rh.·.'~.·.''Powr6c1. Ii nim przedsfawiciele'· rzą- ·bata1jonu; ,w kan~2Iarii. ukraińskiej . wStawcza..
sto #z . . . ;)Vka . zgoscinnym wystęl'em c 9, Adama Do~osza na9e. dotychczasowego doskOnalego ;r;espolq. du polskiego.
nach zajęt() Ważne akty" rozka!)' redagowana
iloź~

d.

•

•

••

~OJ :-

:::

WtoreT<, dnia 31 grudnia 1918 r.
'

::
prawa.
l
Posiłki, ni~!Dieckies
sJ:ę drugi szturfl1 na LWÓW"
'W,,
'O ,",' "d·
(PAT) D
W· d v 30
d
" '"
'"
ze
wyżej wymienionej, także '.
,arszaw.a, 3 gra ma.
.'
epes,za l
.Ie ,en, ,g~u n. (PAflO~,\"Neue Fr~"pressect
:tacnO~lmi!ł. Ale j tu atak został od.. '. lskro."Y a 'przy!ęta z ~oskwy. ,p~daJe: ".Dyr7ktofjat donosI, ze z Ber~ma wys~~nd:' ~';Q,9siłki naG6rny
:

w 1ęzyku u!emieck.im. W sobotę ag.. ł

;,

dl'

,I

ukr,tińska ostrzeliwuje: t uk~alnskl postanowił O~łOSlc.Sk0rppadzl(lego .za , ~ląsk~ W~dług mf?rmaCJI ,.\To~a~rtsu"był(ł
na płacBernardyński,'Ha~ ; \;YJęt~~o z pod prawa. a majątek Je~o,sk?nflS- I' w ~oz~amu. 40 zabItych: ':1rządze~;"",telegraf!cZ"
oraz sąsiednfe ulice. Ponieważ, kowac .
n~ 1 t~.ef?mczne znaJ~u]ą SIę w !ęka~,p~lsklChł
. \~odociągi . nie funkcjon,ują, ~
.
Rada zołmerzy obraduje pod $trazą polską··
s\\:łatła ~m. wody>. \Vcz0ral po
-I'...
d" P T B'
1.r le ·d. •
Olil~era warSZ;~twf~1
~?"h.·j,;~u'l~ me'przYjaclel~ka zno~u ost!~e.
,~eł 111, ~~ gru ,m~;. ( ,A,,~) 1," lUrowo la 9.: \
r~. ~~a •.
kIlku godzmach byli ukraJficy l n~sl. \Vcz?ra} był Bel:H1 S\~ladl\.lel!l ~,e1!l0~straCJl . ,... Warszawa 30;12. (wt) DZlenmkl tutejsze za-'
milczenia. Ludność lwowska zacho~ ! ~I~cznych ~. zgrom~dzen, ktor~ sOCjallscl WIększo· \ 'mieszczają następt!Jjący list Związku artystów '0"
spokojnie, a nawet obojętnie. Ruch j SCl urządz~1I .prz~clw ~~r!OrO\yl .~r~~y Sp~r~akusa. \ perytreści następującej: "Uchwałą rr:Hlgistratu
zupełnie normalny.
! R?wn~czesnte ~lezawbh. sOCJab:scl 1 dYWIZja ma- ! z,28'Bt , m. opera warszawska zostaje 'L stycznia
rynarkl ludo;,vejurządz!ły 'pogrz~b. maryo~r~y, \ 1919 r."_"~,mknięta. Personel, liczący :450 osób,.f
I którzy polegli podczas wanno stajnIe
dwor~kle. l zgromadrto,qy. w Związku . pracowników opery"
W
30 grugnia. (PAT.) Ostateczny
protestuję,PlI ci)N t~n:tu. Związ~l~ ten pqstanawia
H".!hr' ..·E... ., clą p~r!amentu angi~lskie~o i.:s~ l
Helsingfors~ 30 grudnia. (PAT.) Ks. Fryde,. 'j ~~~~ ~l:&~" wac ~ prowadzlc oper,~: o włas,~
tla~s.tel[nllla,: : Zwolenmkl.
a w~ęc ~nlomsci : ryk Karol zrzekł się korony fiIlskiej..
.
. ,
.'
121t rob~ttncy 10,. prze.sl~mc~ k~a: t
·~to8ki
lWiC)lC1Uli{:v Asqmta 37, mezawlsh UOjOmSCl ,
.'..
~
.. n",,, '-"':"'" innych odcieni
robotnicza l
Zagrzeb, 30 grudnia. (PAT.) Admirał Annett,
Szerzą SIę. p~g
że .gd'b~.upierano ,się
1'1;
70.Brak starszy komisarz francuski w Konstantynopolu, l o wprowadz~nle zydó
koleje .~. ,~prganizQ~,
koalicji roz;~ zajął wszysHde niemieckie okręty. znajdujące się wany ma byc strejk
chpy kofe,atiZiY~
W portach tureckich.

l

I

!

l

.

l

I

l

I

n IFl"'LC"-'"

Zi::=;ki:;:D~

I

Targowa 86,,37

-.4
Egzaminy dla nowowstępujących kandydatów' ro:zpoczną się w dniu 7 stycznia o godz. 9-ej rano., Podania przyj~
n~uje kancelarja szkoły codziennie za l\1Yiątkiem świąt do 5
stycznia.
Dyrektor Sto PZEZDZIECKI, '

II

'«W"';;;"&MDiMI~M2M'!EMWI~fi~~

Ceny zniione!,
z Garbarni Teodora
w Łodzi. na:

<.\%,'

,~

- ' , ,.

pob9tnicy !abr~ki. nićrW Wid~~~
r~ WI~,. mają SIę· zebrać w P(;l,'"
medzlałek, dn. 50 gruqnia,o~o.

dzinie 1 po pot,
' .. 295';"~,
askaradowe kostJumy damskie
.do wynajęcia Przeiazd 14
tront ,II piętro.
521~5
urzędnik' poszukujeUme])l9·'wa"
.
,nego~pokoiu.·w poblit~,q~iel..
meble róz,'ne w dobrym stanIe nej z calkowifemtitrzymariiem.
są do :.spl"z·edania 'tamże i· Oferty w"Rózwóju-t,pDdhA ą,~
dom. Wiadomość ul. Sokola
, -*'l,
(Vi~ avis "Wene<:ji") u gospoda...
rza. .
..,
519-:2 "wynajmę s,.
. .wsk'ef
Oferty~.
'pod. "Alfa", \11

m
'.

w k o.mplecie w

k l·'Ł
0"0 lCy

:

OdZI.

Wiadomość: Łódż":"Andrzeja

Nr. 26, u .E. Sn'liefańskłego. 210:5

IIUnistranł6wl
kościele śW. Stan. Kostki
żądanie pabUczt:lości urządza

przy

na

Tow.

W' dn.

Nowe.goRoku i Trzech

I

Mer;kO~s~: 16~;r~eg~~ynie~i~: 1ad5miQllisotro~~:o:;~:;=:~

Króli o g04z. 5 po pol. i 1 wie cz. 9.

Polskie

i

298'-:':6,

Meble najtaniej moźna
'. ; w stolarni Orla 25.'

IIURCIE

Ro~~ój,

numer hipotek,i Oferty
1)15,000"
55'1.-:2

:,,:,:':'.';,

,'.

."

", ,,~.

. . ' 'Angres Zygmunt. zguj)it legitY...
o rzebna do Kalisza kobieta. \', "!ację hlebow ą. w
. '~.;,d.,.a. !1.. n;... z 18
obeznana z maszyną pończo,. reWIru.
. . '.' , . . ·,~.a:i:.;...l

P

t

kopić
"12~:~'

". . .

j'

<:.

~~~~~~ ('~~f!~~~la~~Jn,:k~l~~~;~;j·" Ci~Ch. M. a.• rcin . 'z~~~i~' p~13Zvort

~dm. ,Rozmoju:u

i

A)

I

..

518-:5

ł

umeblowany do wynajęcia i
N 14 front. n p.
PokójPrzejazd
522-:5

niemieCk:i~~nY ~26ŁOl~i
Łacz"'k Stefan zl'lubił
. le.·rli.t"m.. a..
i5
i5. J
cję chlepoWą,. wydaną'z te..
u

Meble wyprzedam: kre- - - - - - - - - - - - wiru) przy Pabjantcldej $z~sie,
deus, stół, krusła, szafy Dotrzebna panna do składu Ng6.
,','
529"'""'1.1.I otomanę, biurko, etażerki, łóżka: II
\'\l e cIUn obeznana i kt6ra
i cl1alina Kraska zagabiła kat';"
materace, l>leliiniarkęt tuslete, pracowała w tym interesie Brze- "
tę
WęgI,OW ą W9d,aną ,',"iZ,/1
lus,tra) fotel. mi<ikki, h)żeczko zit'!ska J'i! 56.
532-5
i;M 68958:
,'517-,' 1,
d2aecmne. PiOtrKowska 225 -3- ---.'
- I
. , "
- - - - - - - - - - - - - - - : . l p. front.
213 5 POSZUkUje, posady ekonoma. f' za, ginął paszport i, k",ar,'faw:ę, ~o.
lat ma11127, jestem be.zdziett1J',
Wa na imię Adolfa Bojano..
I
"
prnk~ykę n~am dobrą s:"ladec:~o
wskiego.Paszp()!'t' ';w:ydan~~,;'~
:rantO sprzedam szafy, UCZCl\VOŚCl mogę ztozyć. Wla- miasta Herdew ,Prusach
,
,Ił Mzk~, sto?y, krzesla, Zakład dom ość u p. l. KWieciJiskiego , .
"I,
, ,,':"
050-1
I stolarski l{<-;czorowskiego Ra~ naczelnika sta,c,ji Rog6W. 240-:2 'I " ' , ' , " "'" ' ~, ,=i;;f,:~
. .,,',"~
Sceny polskiej przy Stow. Czet ślue.
; dogoszcz Z,glerska 112. 520-:2
,
",
,"Z'a, ginątpaszport na l,'m,'i ę Wall!
I
'"
,ł Dzeznicza szpryca dosprzeda-..
EHrieda Krets~hmer... 5:3.4-,.5'
1t:c ,"tarek, dn. 51.XU r. b. o godz. 8 wiecz. urządza
I 1{uszerłw .NoWB:kows!a mles~.
fi Iria. Sienkiewicza 18.. 504...2·
zastinąt pas~port na ImIę Roma..
i .~a. obe(cme T.?zlelna 04. rr~Yl,: Są do sprzedania 2 wozy, pól.na BanasIak, wydany wŁOo
l mUJe od 9-12 1 od 2--6. ;:19 .20
toraki, z drabinami. 2 resor...
dZ1..
.
,,528-1 ...
ki, 1 p6Iwozik, plandeka nowa, zaginęła karta węglowa .N! 8289.
Dom murowany z betonitów pod 2 chomonta z rzemiennymipasa~
. na imię Teofila Rakowskiego.
;
dt'lchem wewnątrz niewykoń- mi. Wiadomość, Nomo-PocztoWa..
.'327-1~
dla członków
gości wpł'owadlonych~
i czony (la pokoi w Rudzie z 4 (Radogoszcz), Łada.
28.5-:2 I
. ..
T·'"
ld;;
214-t
. placem 9600 t kw. do sprzeda.1 za~l~ąt paszpo! i nI~mleC d ..
I nia 2.ii1 9600 rb. Dzielna 56 4 p, urządzenie, rzeznicze .dO sprze- .' Im1ę Jan,a R6zańsklego~1 a
m, 7 od 1 do 5.
535-:5.
dania Piotrko?Jska ,209. 505-2 . ny w ŁodZI.
~12 ,
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