Łódź,

Rok VII. -
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Dziennik

społeezny

s~rzyn

Cen.a 1o; fen.
Admin.•stracja otwarta od go~,z. 7 rano do 6 wieczór; w niedziele i święta do IO rano.
Reda <Cja czynna od godz. 5 do 10 wlecz., Redaktor przyjmuje od
do 7 w! ~ C"Z.
„G. Ł. • wychodzi codz. o g. 6 rano, w poniedz~ałkl i dni poświąteczne o g. 2 po n l.

e

F J L JE: w Zgier _u, Pabj . nicach, Łasku, Sieradzu,
Wieluniu, Zduńsk i ej Woli i Kalis.1.u •

22~.

i polityez:ny.

cja i adn inistracja ul. Przejazd N2 8,
PR • UMERATA wyr.osi: rocznie ll6 mk., póh·ucznie 18
mk., 1.wartalnic 9 r:ik. mies1ęczn · e 3 mk. z odnoszeniem do
domu lub prze~yłką pocztov. ą.

N2

a pocztowa 54.
O O Ł O S ZE N I A: Nadesłane przed fakstem ł w teksctc
wiersz 1.75 fen. Nekrologja-1 mt. Reklamy- 80 fen..
Zwyczajne (5 szpalt) - 60 fen. Drobne o-:;le.szenLa p$
10 fen. za wyraz. Katde og?oszeruo najmniej ro - '

..,r;..

Te~.g~0~•~3~ski ~,;g~~~~~:t:i~ Ill\[lflł PARY~Kł ;::,~;~
_....„ .......... -.„„„-.11m1„111.:m
pod dyrekcją: Fr. P.ychło~ski "go.

Wieczorem
o godzinie

Występ

H. Larys-Pa

ińskiej

adna istorja

7.30

ro cenach najnitsz_ych

Lekka kon,
w 3 aktach

Caillavet'a
i Flers'a.
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Jo sk Xr jw
Xas ożyczko r1a
j"ko instvturja emisyjna Kraju przyjmuje wkhdy oraz otwiera rachunki
bieżące • dO bezprocentowe. Od wkładów dotychczasowych, zarówno
erminowych, jak i w rachunku bieżącym bieg procentów przerywa si~
z dniem dzislejszyqi.
Warszawa, dn. 12 listopada 1918 r.
ZARZĄD

KASY:

Przewodniczący Stanisław Karpiński,
Zastępca

Z przełomowej chwili.
Wali s\ę w gruzy stary biurokra·
tyczny porząde~;. Militaryzm i biurokratyzm prussi złamane.
Niemieckopruska biuroi~racja opuszcza w szybkiem tempie prastary gród polski Poznań.

W poniedziałek ubiegły na Starym
Ryni u w Poznaniu odbył się gromadny
wiec, na którym poseł Seyda wy~łosił
płomienne przemówienie.
Stanowisko
nadburmistrza w Poznaniu objął adwo•
kat radca miejski Drwęski, prezydentem
policji został dr. Celichowski.
Prezes berlińsd~go Kola polskiego
poseł Trąpczyńs~i stanął na czele Komisji, przejm ującej administrację z rąk
niemieckich w polsi-ie. Przejmowanie
administrac i odbywa się w zupełnym
porządku i spokoju. W wielu miastach
prowincjonalnych mianowani zostali burmistrzami polacy.
Rzec~y, \. tóre jeszcze przed kilku

miesiącami zdawały się niepodobień·
stwem, stały się już fa-ktem dokonanym.

z.er.1ie polskie się jednoczą, otrzą
·Sając, jako pył z nóg, uciskające je
obce iywioły.
Nowe N. emcy czynią, co mogą, aby
,Europa przyjęła ie do swej rodziny.
Rząd Komisarzów ludowych ogłasza
więc nowe rrawa, z których ważniejsze
poniżej przytaczamy:
Prawo zebrań i zgromadzeń", nawet
• -zędników i robotn:ków państwowych,
. • ą podlega żadnemu ograniczeniu.
Cenzura nie istnieje. Cenzura tea·
t}aJt a zostaje znies· ona.
'
„ \.Vypowiadan~e
poglądów w słowie
i ?iśmie jest zupełnie swobodne.
Zapewniona zostaje swoboda religijna. NLkt nie może być zmuszany do
wykonywania jakichko\wiek praktyk reliQijnych.
Udzielona zostaje amnestia dla
wszystkich przestępstw poHycznych.
Rozpocięte w sprawach
tego ro dzaju
dochodzenia zostaią umorzone.
Ustawa służbowa zosta je zniesiona,
równie jak i ust3wy wy j ą t o •e prze·
ciw, o robotn ko m ?'Olnym.
Najpóźniej dn. 1 styczn:a 1919 ro' u
wejdzie w życie ustawa o 8·go dzi ri :iym
maksymalnym dniu roboczym. Rząd doloi:y wszelkich starań. abv u atwić otrzy-

Zygmunt Chamiec.

manie pracy. Opracowana została ustawa o pomQcy dla pozbawionych
pracy. Rod lada ona cię:!ar na państwo,
kraj i gminę.
Rząd strzedz będzie własności prze·
ciwko zamachom ze strony prywatnei,
oraz zapewni bezpieczeństwo i wolność
osob stą.
Wybory do Instytucji publicznych
dokonywane być mają na podstawie ró·
wnego, tajnego, bezpośredniego, powszechnego, proporcjonalnego prawa
wyborczego dla wszystkich obywateli
w wieku ldf 20 płci męskiej i żeńskiej itd.

Kwestja rozdziału tek ludowych po•
między stronnictwa chłopskie nastręczała
najwięcej trudności i przyczyniła się w
znacznym stopniu do odroczenia ostatecz·
nych decyzji. Dla polskiego stronnictw.a
ludowego z Królestwa, będącego w śc1słem porozumieniu z całym blokiem l.ewi·
cy, diarowywano 3 mandaty, dla gahcyj·
skiego zaś P. S. L. z Witosem na CLele
i ludowców Królestwa, skonsolidowanych
z tern stronnictwem, przeznaczono tylko
2 mandaty. Na taki rozdział mandatów
ludowcy galicyjscy i ich członkowie z
Królestwa zgodzić się nid chcieli.
Właściwie cały spór redukował się do
tego, że p. Witos żądał dla ~woich towarzyszów z Królestwa minimum trzech
mandatów.
Mówiono w sferach politycznych, ~e
Daszyński zgodził się uczynić zado~ć temu żądaniu.
Jako prawdopodobną, podawano nast~pującą, nie kompletną listę członków
gabinetu: Dła Poznania dwie teki, z te·
go dla p. E:lglicha. Z galicyjskiego stronnictwa ludowcp:o pp.: Witos i Tetmajer, z
P. P. S, pp.: M.Jraczewski, Ziemecki, Ar·
ciszewski i Daszyński. Zjednoczenie stron·
nictw demokratycznych: p. Supiński. Polskie stronnictwo ludowe z Królestwa (lewica): pp.1 Praus i Thuguth. Stronnictwo
niezawisłości narodowej: p. M~dard Downarowicz.

Ustąpienie

Rady Regencyjnej.
R :da Regencyjna wystosowała do Na•
caelufgo dowódcy wojsk polskich, J, P ł·

sudsk.it>go, nut9 n uiące pismo :
.Stan prze ś.iiowy polski< h władz pań
stwowych ustał d »ia 11-go listopada i nie
mo~e d11lej trwać wobeo powctania Państwa
Polskiego. Włai:lze te powinny byó jerinolite, kierując się zatem dobrem Ojozyzny,
postanawia Radą Regency1na rozwif\Zaó się
i od tej cb\\<ill obowiązki nasz~ i odpowiedzialność w~ględem narodu polskiego, panie naczelay dowódco, w twoje r~oe skła
damy do i)rzeli:az'iuia rządowi narodowemu•.

f

Aleksander Kakowskl.
Jozef Ostrowski.
Zdz. Lubomirski.

Pan Karol Rode 11 Burlina, objął stano·
wieko konsula generalnego republiki pol•
sklej w Berlinie.
Ref.>rent mioie1erjum spraw zagraniczny.eh p. Wegnerowie• wyjeżdzs do Pr11g1,
obJl\Ć

tam stanowisko sekretarza repu•

bitki polskiej.

We czwartek przybyli do Warszawy
politycy :z Poznania, Galicji, Szląska i
Prus wschodnich.
Od rana do późna w nocv konfe'°wał
p. Daszyńsld z przedstawlci Ltmi stronnictw w sprawie utworzenia rządu.
W kuluarach pałacu Kronenberga in·
formowano, że p. D szyński projektuje
g a binet,
którym obok prezesa zasiadało by 14 min istrów.
Z liczby tej 4 teki
o trzymal iby sncj :d 1 ści, 5 ludowcy a 5 tek
pr zy padłoby .t.u:howcom bez róznicy przekvnania.
•

„Krakowski Kurjer Codz.• z dnia 12
listopada pisze, że do Krakowa przybyli
dwaj
oficerowie francuscy
z armji
Bałkańskiej; OIJOWiadali oni w prywatnych
rozmowach, te kierownictwo koalicyjne!
armji na Bałkanach powzlęłn decyzję, zajęcia w najbJ;ższ) eh ty •odmach: S edmio•
grodu, Galicji i Polski I(Jngresowej.
Zajęcie rua być jakoby uskutecznione
przez 80,000-czną armję.
(Informację powyższą Krakowskiego
Kur. Codz. naieży przyjąć naturalnie I
wielką rezerwą).

-Z Warszawy.

pols~ej.

We środę . konferował komendaat Pił"
sudski ze sztabem generalnym w sprawie
organ1zacil armji polsk ej, po poł. przyjął
Piłsudsld na dłuższej
Dowbor-Muśnickiego.

audjeooji

generała

L9gje akademickie.
.Monitor Polski• ogłasza:
1) W celu jaknajszybszego wyszkolenia wojskowego zgłaszającej się mło
dzieży inteligentnej
z kwalifikacjami
naukowemi jednorocznych ochotników,
przystępuje się do utworzenia „Legji
akademickich" przy pulkach okręgo
wych : warszawskim, łódzkim l piotr·
kowskim.
2) Dla przyjęcia do legji kandydaci
winni składać: a) metrykę urodzenia
i
b) świadectwo szkolne o ukoń·
czeniu przynajmniej sześciu klas uczelni
Zapisy uregulują dowódcy pułków
okręgowych, przytem mieszkańcy ol5rę
g6w:
warszawskiego,
lomżyńsHego,
siedleckiego i lubelskiego, winni zgła·
szać się do warszawskiego 'pułku ohrę
gowego, okręgów 1 włocławskiego, kaliskiego, łowickiego i łódzkiego do
łódzkiego, pozostałych zaś okręgów do piotrkowskiego pułku okręgowego.
3) W miarę napływu przyjętych
kandydatów, należy formować z nich
komponje, według etatów piechoty.
Kadry oficerów i podoficerów w
potrzeb i możności wydzieli do·
wództwo l·e! brygady, względnie wydział
personalny.
4) Pomieszczenie. strawa, służba
miarę

Odezwa do
mura~b miasta
następuiił~ej :

Na
treści

.Podaję

ludności.

rozlepiono odezw'l

do ogólnej wiadomośoi, że po•

dległe

mi oddziały otrzymały rozkaz \1 yst~·
pować jak najbezwzględniej (at do u~ycia
broni palnej przeciw wuelkim zamachom

oa

Organizacja armji

średniej.

Polscy politycy w Warszawie
i utworzenie gabinetu.

Sensacyjne donieaienie
z Krakowa.

Generalny konsul Rep. poi.
w Berlinie„

aby

Sprawy polskie.

i wyszkolenie żołnierskie.
W miar
jednak możności służbowej i odpowied·
niego umotywowania, zezwalane byd
może mieszkanie poszczególnych ochot•
n\ków poza służbll w mieszkaniach pry. .
watnych.
5) Legje akademickie podlegają
bezpośrednio dowódcy pulku okręgo
wego danego okręgo wojskowego, który
winien mieć baczenie nad prawidłowym
intensywnym tokiem zajęć Legji.
Za szefa si.tabu
(podp.) Z a g 6 r s kl podpulk~ •

poł"czenia

telefoniczne i telegraficzne.
S hwytaoi na gorlłcym uczytJku nisz-.
ot.enia przewodników, oddawani bf;ld!ł poó
sąd wojenny.
Proszę wszystkich obywateli o współ
działanie ze moą w ściganiu zbrodnic:ayob
elementów, któreby przez niszczenie pr1a0

wodników tel fonicznvch chciały utrudnid
aorganisowanie si~ O ilzyzny po us aniu
warunków okuµacvjnycb.

Minkiewicz! pułkownik.
Warszawa, d. 13 listopada 1918 r.

Czerwony sztandar na Warszawskim
Zamku.

P. P. S. na dzień 13 listopada
proklamowała strejk.
W tymże dniu w pochod-zie manifestacyjnym delegaci socjalistyczni ~a·
tknęli na Zamku Warszawskim czerwony sztandar•
Przemawiali do tłumów: Ignacy Da·
szyński, Moraczewski, Perl i Zaremba.

Rady delegat6w robotni•
ozych w Warszawie.
Dowiadujemy się z „Robotnika•, te
delegatów robotni·
czych w Warszawie przeszli (wprawdzie
w mniejszości) również i delegaci PPS
lewicy i S. D. K P. i L.
Rada delega v v robctniczych w Warszawie posiada większość członków PPS,
natomiast w Łodzi organizacja PPS lewi•
cy, S. D. K. P. i L. i Bundu na jednym
z wspólnych wieców uchwaliła nie prz~„
stępować do wspólnej akcji z PPS (frak·
cją) wychodząc z zasady, że podobne or·
ganizacje mogą powstać wyłącznie na
gruncie i deologji socjalistycznej.

w wyborach do rad

GAZETA

Roz rojenie władz okupacy!oych a~
itr;: ... !Jch nastąpiło w nocy z 9 na .10 _hstopada. Ws~rtki~ komendy austqack1e,
banki i kasa powiatowa są strzetone przez
rui!cję ludową i woj&!w polskie. Komisa•
rzem cywilnym powiatu dąbr?wskiego
mianowany został p. Kuczewski. Nowe
"<Vładze, stusownie do dekretu T. Rządu
Vufowego, wprowadziły 8 godzinny dzień
who~zy, normy żywnościowe podniesione
zostały o 75%.
W okupacji niemieckiej rozbrajanie
wojsk rozpoczęło si~ dnia 11 b. m. Kom·
panja wojska ni,mieckicgo probowała w
pomedz!ałek zrana zająć Dąbrowę, lecz
próba ta została udaremniona przez wojska o~lslde i milicję, przyczem były ofiary. Podąg opancerzony, idący do Dąbro
wy, zestal zatrzymany przez wysadzenie
tom i ostrzeliwanie; tołnierze niemieccy,
'będący w pociągu, poddali się,
W Sosnowcu nacielnik powiatu o·
·§wiadczył, te dobrnwolnie z wojskiem wycofa się za granic~, prosił o opiekę nad
~magazynami i urzędami. Zołnierze nie·
(mieccy dobrowolnie złożyli broń, zaś żan·
'!d&tmi i policja niemiecka została rozbro!jona.

Komendantem wojsk polskich na te,renie Zagłębia jest kapitan dr. Składkow

~

~ski.

Wiadomości

czcrph~my

z Warsz.
z dnia 14 Hstopada; nato·
te

'" Robotnika 11
~iast wcroraJ nadeszły do t~dzi wieści,

tzucające 7.upełnie

nowe awiatło na stan

.itzeczy w Zagłębiu. Wieści te głoszą że
+tale Zagłębie opanowane ~ostalo przez le·
•icę socialistyciną .i soc}aldemo!tratów,
& którymi połąeozyła Się cz~•ć wojska. Wy·
tworzył &ię grotny stu:i, w~bec bolszew!c„
kiego stanowiska tych ~ywtołów. Zawiadomiona o tern Warszawa, wvsłała oddział
akademików, w celu iaprowadzenia łada
i porządku w Zagłębiu.

Przeiecte koleII kallskleJ.
Po obsadzeniu w da. 11 b. m. łódz·
kich dworców kolejowych przez kolejarzy

\

związkowych węzła łódzkiego i zastąpie•
cfilu personelu niemieckiego przez polski,
~o odbyło się d.ość składnie, pierwszy po:ciąg w stronę Kalisza wyruszył nu:ajutrz
dnia 12 listopada, dla obsadzenia stacji
;j)omlędzy Łodzią, a Kaliszem przez per:jonel polski. Stacje na tej przestrzeni
~były odbierane . ~d urz1dników niemie~kicb puez komtSJE; odbiorczą, w skladz1e
~astępującym: Przewodniczący p. Ku:tn.icki,
- członkowie: Tatarski, Kubacki, Jagiełło,
'oraz p. Szypser, obywatel z sieradzkiego,
' członek pols. str. Ludowego, jako tłomacz.
Tegoż dnia o godz. 7 wiecrcrem pociąg
''komisyj ll}' przybył do Szczypiorna, po
.cdebrania wszystkich stacji z Kaliszem
\vłącznie. Zanim przybyła komisja od.
biorcza urzędnicy niemieccy byli zawia'1omieni depeszą rady tołnierskiej niemieckiej, aby trwali na stanowiska a! do
t:hwili oddania koleji w ręce polskie.
1

\V trzy godziny po
le komisją do Kalisza,

pociągu

pnybyc.iu

przejechał·

do Nie-

z Warszawy z tołnłerzami
~emieckiemi w pełnym rynsztunku. Na·
>Eajutrz, 13 Jistopaaa, adał się do -Kalisza
!naczelnik ruchu, p. Gawroński, gdzie do·
Jąd bavri, regulując kwestje połączenia -ko·
~lejowego z kolejami niemieckiemi, sprawy
wymiany taboru i t. p.
Puy odbiorze Unji na stacji Opatówek
„,
omisja odbiorcza zah'zymała i nie pupociła jut do Niemiec ostatniego
ł:iąg11 niemieckiego, naładowa11ego bydłem,
1 'w którym wielu wy:l'.s1ycb urzędników nie·
i 1mleddclJ kolejowych i cywiłaycb śpiesznie
1niec

pociąg

t

~yje!dzało do ~iemiec.

Bltskortę

pocią-

i Jli rozbrojono, cały skład osobisty pacią·
odtranspo1towano w dalszą drogę do
.
emiec, zaś 35 wagonów m19ełnione by·
em wyładowano i oddano polskim orga•
~izacjom obywatelskim w Opatówku.

~

Zabrany
' Z .Aleksandrowa.
pociąg wojskowy,

.rie

pociąg.
nadeszła

wysłany

we wt.orek

11

n

powe trlłneporty.
Z· wladomiona o tem rada

żołnierska

;wol~kowa w Wai·aawie oawiadceyło, że
pvc~y ni 11tnrania, aby zabrany pocił}r ::swró„

\

·uno pol1ldm.

";;-

władsom

kolejowym.

z Sieradza.

I

.M !22.
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sk:. Rząd ten, bezu1ątpienia, stworzy
kiej doszło do walki pomiędzy polskimi
sprl!wiedliwą oi!'dynację wybor1:,ią, gdyż
obywatelami a wojskiem niemieckieru.
przyczem obywatele pozostali zwycięzca~ · dotychc2!asowa k1·:i:y\."id~ifa s1enJ!:i.ie warmi. Zdobyli oni liczny tabor wagonów Ili stwy .1połec~nt1.
Ażeby choc!.e.iby c,;ęśdm:r.o W 'i) na·
ze srodkami żywności, które Niemcy usi•
łowah wvwieść do Niemiec i któych te~ ł. grodzić to zlo !akie istnlęj·;;~ ptM.:)ci)um
prop<inuje st1.\i'oil'zeni" komisji. k!.t,rnby
zacięcie ~bronili. Liczba zabitych i rannych z obydwu stron wy nosi około 30 zebra·ll'l m11terjały w ó/O'i' <~1i 1~ t.ymczasnp
wego llzupelnienia R&dy miejgkiei pll'Z<'lZ
osób.
pn.ed&ta.wic::iell s~erokich 'l.'łlrstw spou~oczyście
nade~
się
odbył
Onegdaj
lecznych ~ w tym -:elu pc1~'1>~m:niała. się
pogrzeb 4 ofiar tl'.'j 'ttarczk1 1 sieradzan,
z rządem.
zaś zwłoki 17 zabity• h żołnierzy niemiec·
W końcu · przt:iwodn~ci.:tt·~Y nawory·
kich wywieziono do .Niemiec.
wał do ~achowania spokor~ ~ wiary O(l1
Obecnie w mieście panuje spokój.
tvch środków i 1.ar~ądzeń, M6r~ orr.:~~Zołn.ierzy niemieckich odesłano do Niesiębierze obecnie Magistr~~ w porrrn\1·
utrzymuje
miec. Porządek w mieście
I<omunikacja mieniu z Ra.dtt miejską.
mi 1 i c ja obywatelska.
Prz~m6więnle to wywołało oi~wiokolejowa pomiędzy Kaliszem a Ska!mie·
ne oklask.i, :i:t1.1•6wno z law radzieckl~h,
rzycami jest przerwana.
jak i ze strony doś'1 licl!nie zgr.omaZarówno Polacy, jak i Niemcy oba•
dzonej publi(:iności.
wiali się wysyłać pociągi poza swe gra•
Radny Rusi1ak, w imieniu frakcji ży·
nice, sądząc, it strona przeciwna za·
dowskiejj uinaje równiet dotych!:.zasową
bierze wysłany tabo11 pociągowy i nie
zwróci .go. Do tych punktów . jednak 'j)O· ordynację wyho1·czą za wadliwą j z_gadza
się w zupełności :z wnioskiem pre'.tydjdułl.).
ciągi kursują bez prztszkody, przt"~trzeń
Radny Holenderski w swojern i -ra
zaś pomiędzy Ska~mierzycami a KaHszem
Rosencwajga !mieniu, oświadcza, iż
podrózni przebywają pieszo. Dopiero na
udziału w tej komisji przyjmować nie
wysłaną depeszę, iż w Sieradzu oczekuj.e
partja 5 tysięcy żołnierzy niemieckich na . l b~dą, gdyż powstaje ona z łona Rady
pociąg dla powrotu do Niemiec, wysłano miejskiej, która byla wybrana na zasado Kalisza odpowiednią ilość wagonów. ł clzie ordynacji wyborczej, krzywdzącej
Zołnierze nii!rnie~cy wyjechali do Niemiec · szerokie masy Iudnośc!.
Radny Wołczyński uważa, iż zamiast
w_pełnym rynsztunku.

Ii wyborów

l!IP!'.:!!!!!!!!-1"'!!!;--!!!!lz!l'!ls!'!!!_r;;i!!!l!!'!!!ll!!!!!!!'!'!!!!!Sl21!1!!&2Ll11!1!!!!!!!!'!.~lH!!!!!!!l!!!!I!!!!!!!~~..,..

Stanowisko koalicji
wobec bolszewizmu.
·

uchwałę

l

J..omisji,

w spr a wie

należałoby

wpro·.vadze-nia
I szego
wyborczej i

I

możliwie

powziąć

naj szyb·

nowej ordynacji

takową przesłać rządowi.

Radny Pokorski jest zdania, że wo·

bee nowych

warunków,

jakit.~ się

wy-

z·Zachodu 1 tworzyły z powodu opuszczenia kraju
wskazują nł;l ! przez wladze okupacyjne, powinnoby się

Wiadomości, nadchodzące

a zwłaszc-za z Ameryki,
cele koalicji; która po zgnieceniu państw 1~ dążyć do rozwiąz.ania Rady miejskiej
w jej obecnym składzie i natychmjasto·
centralnych, zamierza zgnieść rnsyjski
przeprowadzenfo nowych wyborów.
wego
I
bolszewizm i wszelkie inne b.llszewizmy,
do'fobkowi kulturalnemu ł Wcbec tego w komisji tej udziału rówzagrażające
Europy. W tym celu mobilizuje Ame- 1 nie;Ł przyjmować nie będzie.
Z tem też zgadza się i radny Kaf·
ryka nowe kadry, które będą powołane:: 1
fanke.
na dzień 21 b. m. pod broń w ogólne)
Pre:i.ydjum, ze swej strony, p1•opolic~bie 290 tysięcy żolnierzy.
:-adnym, którzy zawsze kładli nanuje
Pisma dodają komentarze, iż wiabraki 01·dynacj'i wyborczej i przyna
cisk
że
dowodem,
jest
powyższa
domość
jąć udział w ~;omisji, td:ehy dać moi.·
szczególnie r~ąd amerykański, pomimo
ostatecznego powalenia przeciwnika, ma ność przedstawideiom szerokich warstw
ludnośd !~l:nu~wcz~śniej p:nyjąć uazial
daisze cele, związane z kwestją pokoju
w dospccbrce miejskiej.
w Europie.
.,. Ks. Albr1.::cht uważa za możliwe po·
W tym kierunku złożył też stanow•
tvmuuowo uchwalę, ażeb~ r'z.ad
wz.iać
bał·
generalissimus
cze oświadczenie
jaknujw'c2'.e~niej wprowadził nową ordy·
kańsk.i f ranchet, a odezwa Wilsona jest
nację wyborczą.
dowodem, jak konsekwentnie
c\ęlszym
Radny dr. Konie na zaproponowaną
dzielo
przeprowadzić
Ameryka zamierza
przez prezydium !:omisję równic~ się
pacyiikącii Europy. Odnosi się to do
nie zgadza i przyłącza się do wniosku
Polski, która w my§l umiaru prezydenta
Wclczyńskiego.
radn.
sil•
i
zdt."owy
Wilsona_ ma powstać, jako
Wobec łych oświadczeń prezydium
ny organizm państwowy, dla spełnieni~
cofnęło swól wniosek.
ważnej misji poHtyczno „ gospodarcze)
Radny Kafanke ~apytuje się Magina wschodzie Europy.
strat, co czynić zamierza. ażeby zapo·
Skład nowego rządu
biedz rozkradaniu :'apas6w prod-u któw
spożywci.ych i inrr~ich towarów, znajduniemieckiego.
jących się

Członkowie 'nowego rz11du pod11ieliłi po·
między sob'-' w następujący apoeób czynno•

Eberth {niee. soc.) - sprawy wewn~·
tr1ne i wojskowe, Haa.se (lewy soc.)-spra•
wy 1agraniCz!N! i kolonje, Scheidtimann
(nlez. 1oc.)-finao1e, Dlt.tman (l1:1wy soc.)-

demobiliuoja, sprawy k<tmunikacyjne i zdro·
wie publićsne, JJ&lHlsberg (nier. soc.)-spra•
wy p1·asowe, aztuka i literatura, wreszoie
Barth (lewy aoo.)-polityka socjalna.

Rady

ez ech.
Nowy rzą.4 ogłosił odezwę ·do niemieo•
kie! ludności wiejskiej, D3Wołuj~ci& jj\ do
organizowania Rad włościańskich.

Przewóz wojska niomiec•
kiego przez

ęgry.

Berlin. Według doniesienia niemiec·
kiego oficera .łąc~ikowego w Budapes~:
cie, rząd węg1ersk1 dostarczył 11 arm11
niemieckiej oraz armji Mackensena środ·
ków transportowych w ceJu przewiezienia
Jej do Niemiec.

Z Rady

Miejskiej.

Czwartkowe posiedzenie Rady miej•
skiej było w całości poświęcone spra·
wom ogólnym.
Przewodniczący, 'dr. Rosenblatt za·
gajając posiedzenie, zunaczył, ze jest

to pierwsze posiedzenie Rady, które od•

Biat.ego Orła.
Rząd, który się obecnie organizuje, bę
dzie stał na straiy interesów całej lu-

bywa się pod opieką
dności

wolnić

Polski i będzie starał się zado·
wszystkie słuszne żiadonia szero•

kich warstw ·

szony był zwrócić się po wyjaś~ienia
do Warszawy. Jeżeli się niechce wpaść
w anarchię. należy zachować spokój i

w l\1iem•

włościańskie

społecznych.

Plerwstym

óbowiązkiem tego rzędu będzie zwołanie
oJ.m komunikują osoby, przybyłe
- „_,__ .~ ..;.,I:, g ~ai.llłejsui stacjq kolei ~alis· ~ konstyt~~mty z wszystkich dzielnic Pol-

na kolejach.

Nadburmistrz Skulski, w odpowie•
dzi na to zapytanie, zaznacza, iż Magistrat czyni wszystko co jest w jego
mocv. Z drugiej_ zaś strony, prosi przecl·
stawiciełi szerokich mas ludności at.eby
ci wpływall na swych wyborców, w celu 'uspokojenia ich co do reform, gdyż
w niektórych sprawach f'-fagistrat zmu-

śei:

wiadomoścS,

powracającymi 1 Ukrainy
_tołnierzami niemleckiemi, na przedosłainiei
tlaufł przed Aleksandrowem (w Nieazawie)
opu~wtllf niemoy 1 odjeohall nim ugraoioę,
wiłł•w umo'-ie z radą !Włnierską niemleetą,
Pfł~iltgl takle m~j!J odwoziu rozbrajouych
lliewdw tylko do pogranicza i wracać po

s War!llawy

ŁODZKA
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cierpliwość.

Radny dr. Saks uważa, iż z wielu
_spraw bieżących, jest jedna najbardziej paląca, a mianowicie:

i

sprawa zabezpieczenia ludności · w . pał.
Władze wojskowe okupacyjne po-

Łodzi ogromne składy węgla.
ilości węgla mają w swych
prywatnych mieszkaniach byli .urzędni·
siadały

w

Wielkie

cy niemieccy.

Jest to

węg : el

pierwsze·

go gatunku. jakiego ludność jui od
kilku lat nlewidziała. Należałoby poro·
zumieć się z rząde•n w sprawie zare•
kwirowania tych zapasów węgla, w celu
sprzedaży go ludności. Obecnie miasto
posiada zaledwie 5-6 wagonów wę_~la .

Dr. Konie uważa, iz węgiel władz
wojskowych niemieckich winien przejś4
na własność wl.adz wojskowych poi·
ski eh.
Dr. Saks wskazuje place Teschicha,
na których znajdują się ogromne zapa-

sy

węgla.

Burmistrz Kernbaum wyjaśnia, że
na składach Te·
schich~, należy do Starostwa dla po·

wę1:1iel znajdujący się

działu pomiędzy młyny. R~sztującą ilość

przejmie miasto.
Radny Kafanke zaznacza, 1z niewidzi różnicy pomiędzy potrzebami pań·
stwa i potrzebami miasta. Węgiel tam
powinien być dany, gdzie tego jest
wi~bza potrzebo.

Na zapytanie radnego Stypułkow•
sk!c~o. jak jesi obecnie ze sprawą wę•
gla i drzewa w mieście, nadburmistn
Skulski zapewnia, że spraw tych jest
bardzo dużo. W sprswach aprowizacji

odbędzie slę posiedzenie M lgistratu,
kt6a•y wy:;tąpi z odpowiedniemi wnios•
kami.
'

ite

'l
I
i

f

Produ.l tty tywnościo'we.

Decernent wvdziału zaprowjantowa·
nia., Kokeli daje następujące wyjaś•
nienie:
Gdyby Magistrat wydawał kaszę w

tych norrnaf:h, w jak:ch to było uskuwystarczyłoby
teczniane Jotychcz~s,
zapasu na 4 tygodnia. Są jednak dane.
iż w centrali w w~m~z.lwie snajdu·;ą slę
więks:te zapasy, wobec ciego w naj-

powięk•

bliższym czasie będzie można
szyć rocję.

Ryżu jest obecnie na ekładzi~ ok04
! lo 190,000 funtów: wvdaje się go p1·ze4
I ważnie instytucjom c!ziec!ęcym.
fi
Z ziemniakami jest znac?.nie _gorzej,
gdyż w niek\.15ryt:h mbjsc~ch jes~cze
nie ukończono robót polnych, vnbec
l czego
nie może być Ul'~chomkmy w
i dostatecznej mierze przewóz :d~rnnia•
ków do miasta wbsnemi koiimi. Te zao
zapasy, która po:tost&.ł9 po niemcach1
' ukażą się nichawl!m w spr~eddv.
Zapasy cukru na sprzedaż kontyn·
gensową wystarczy na 7-'10 dni. Dal„
sza sprzedaż zależną jest od dcstawy
z Warszawy.
rozdziału
Zarządzający komitetu
chleba i mąki dl". Grinberg d~je również
wyjaśnienie. dotycząc~ tych produk·
tów.
Wtadze olmpacy·ne, pomimo iż na
składacl~ mieis.kich mąki byJo bardzt

1

I

I

ufrudnic.lfy dostawę,
Wszelkie reklamacje nie odnioa~y poźą..:
dane~o I skutku. Wys~ilną byi'a nawet

mało, rozmy.;łnie

delegacja tlo Wars!awy. Obecnie na•
deszło '13 wa~onów mąki z 'W.-:..rszawy i
6 z Poznania.
W ccmltali zbo;~owej w Wars:-awis
są dość znaczne zttpasy mąki i zboża.
Pr6cz tego w Ł(Jdii uzyskano spora
zapasy po niemcach.

Umchomlenie m!yn6w.
Uruchomiono

już

dwa

mlyn~·.

a

niebawem będzie u-ruchor1~iony jes~-=~
jeden nl~yn, wobec c~~30 je:.t n~~2:ie~n,
łe w „aiblil!szym czasie, P..'.> ZC!tJ:kowar.iu shrych zapasów mt1ki, b.-chie MO•
Żllll wypiekać chleb
tychc7.as ~atunku.

lepszego,

nlż

Jo•

Tymczaso'-Vych zapasów, przy tejtenormie, wyshrczy na 4 tygodnie.

nie

O il~
b~d:de

ruch kolejowy

obawy braku

Powięl·s:zenie

się
mąki,

unormujei,-

racji chleba.

Proiekt podwyk!Fenia racii mąki i
chleba '!est w oprzcowaniu i będzi~ za·
stosowany !ec!noc1eśn'e z Warnzswą. .
Na zapylanie radn. Hercu, dr. Grnz•
berg wyjaśn}a, te- mąka jisl cbec·
nie przygol•Jwywaną 96%, gdyZ tak SI\
urządz()ne młyny.

_

poruszył
kwestię opałową, poczem rojc'ał krytyce
chleba
rozdzi2łu
działalność komitet1.1
i mąki. Warszawa m:i w wielkich ilościach
nie po·
biały chleb i bałki, cz~go Ł5dt

Radny dr. Saks jeszcze raz

siada.
W odpowledii na te zarzuty dr. Ginz·
gatunek chleba
te
stwierdza,
berg
ulegnie zmianie nn Jepszy, lecz rezultaty ·
b~dq

widoczne dopiero za kilka dni.

Aprowizacja miasta.
Radny Faterrn!'rn, od nowiednio m0tv·
wując, przedstawia wn!o5 k następ:.sjący:
Itada Miefska v:zywa Magistrat, &by
na" następnym p)siedz~niu Rady przed·

na
plan aprowizac;i u1•~ h
okres najbliższy. Jedno~2c:hi'~ Radl.I
Miejeka wzywa Magistr t, aby przed
sięwziął odpowiednie kroki w celu i:o·
większenia rac:ji chleba, mąki i cukru.
oraz polepszenia gatunku pie::zywa"·
Na zapytanie ks. Albrechta, decernent
wydziału zaprowiantowania !<ok<:!.li o~wis~d·
cza Ze miejska suszarma z1emnrnkow
ot~orzona j~st w Lućmierzu i wymaga
nieznacznego tylko r 0 rnontu. Uruchom io·
ną będzie w najbliżs?:ym czasie. . Do su·
szarni tej póidą ziemniaki z okolic Ozor·
•
.
kowa, Poddębic i Łęczycy.
Dr. I<onic jeszcze raz stwierdza, 1!
zapasy wi:gla, zna j dujące sit; na stacjach
kolejowych. w pierwsz m rzędzie win ny
być przeznaczone- dla koleji, gdy! bez
t!!go bardzo łatwo mote dojść do unicru·
cb.omienia kohji. Zapasów tych bez py•
tania brać nie nale:ty.
Po zapisaniu się do głosu j~szcze
kilku radnych, listę mówców zamknięto.
stawił

Dalej przemawiali radny dr. Saki

CTAZE.TJl.
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1i

odpowiadał

Cf'go polskiego klubu m!eszc1ań.skiego 1 do
której weszli radny Szybiłło, Marjan Ba·
WB.raki, Jasiak, Graliński, Ostrowski, Jaku•
biec, Sumiera, Zdanikowski, Woźniak", Przy„

mu w porus:wnycl1 jut spra·

K~rnbaum.
Sr.ybiłło zaznaczył,

wadi burmistrz

pa

Radny

it dawniej

tądanie okupanta obzwatele i wrośte
jattf~ znajdowali zdądane prndukty tta
.czas i nie wymawiali się brakiem koni
do dostaw, dziś zaś napotykamy się z
oporem. Należy wynaleźć środki, aby
.zmusić ich do dostaw, Jeteli niemą za.
przęgu i brak jest środków lokomacji kolejowej, mo~na uruchomić brygady robocze, któreby mo~ły w wagona~h na
do
Jinji kolejowej dowieźć ziemniaki

łlysz i

inni.
W tych dniach

organizaćyjny

to

do

przejdzie na

większości

!pretensje

etwa Ochrony Pracy.
Czyllności we wspomnianych Binrach
w dn!u 18 b. m: zoitaną wanowione. Waywa Bii~ robotników, któriy znajdujl\ ai~
w Łodzi na urlopie, lub tyrh ktłrzy 11biogli
z Niemiec, aby 1glaH1rnll siQ do Biura po
edbiór paszportów i wskazaH, g1Jzle i u ko·
g11 fl~granicą złotyli kaue)~ w celu wyje•
dnama zwrotu takowei
'~ypłata pieni!łd~y pneeyłanych przez
robotników polakich pracujących zagranicą,
za pośrednictwem Biura Pracy, odbywać
się h-Qdzie eod~ieonie od godz. 10 do 1 po
p_oludniu".

własność

miasta,
produktów tych ma

państwo.

Składnicy tytu iowi wpłacili jt1ż pie·
ttiądze za papierosy, lecz obecnie nie
otrzymać

mogą

towaru. Ateby

Pr11cy
pny Alei

Kościuszki (Spacer~wej) ~ 26, not!tttły ot:~
cialnie objęte w du. U b, m. pnez poiskie
Biuro Opieki nad wyehodźcP.mi Minister'-

sumę około
te wszy·

unikuąć

krzywdy, winien Magistrat zają~ się tą
sprawą i postarać się wydać im zapłacony
już towar, tem bardziej, iz monopol sta- Dom dla po racającyoh ·z Nie•
nowi własność prywatnego towarzystwa.
mhc i Rosji żo.łnierzJ i robotników.
Burmistrz Kernbaum dziwi się, ie
•adość pilnej rotrzebie, Magi•
p. Praszker wziął tak do serca sprawę pa- l11 strat,Czynil\C
po porozumieniu :aię 1 władzami woj·
pierosów. W ce ie. papierosów jest około
skowemi i powiatowemi, organiimje echrn45% akcyzy, która prze ·ież teraz nie mote
niako dla powracających 1 Niemieu i Rosji
1

1

być płaconą rządowi
wlęc jest, it na

nem

niemieckiemu.

położyły

tem

Słusz
rękę

państwowe.

· wtadze

1

Straty z tego r.:owodu mogą być do' chodzone przez osoby zainteresowane od

1rz~du

~ołuierzy

niemieckiego.

Wnioski radnych.
Następnie poddano pod

głosowanie

wnioski radnych: 1} Pokorskiego- o na. tychmiastowe rozwiązanie Rady; 2) dr.
. Saksa - o natychmiastowe oddanie do
dyspozycji wydziału opałowego pozosta·
wione przez władze niemieckie zapasy
w(gla; 3) Wołczyńskiego - o zwrócenie
slę do rządu centralnego o przyspieszenie
wydania c rdyaacji wyborczej do władz
Jcomunalnycb, oparte na zasadzie 5-cio
przymiotnikowego prawa wyborczego i 4)
p<ldany już wyżej wniosek radnego Fatereona. uzupełniony pr.zez radnego Saksa w

nafty.
Wszystkie te wnioski z wyjątkiem
osku radnego Pokorskiego przyjęto.
Posi~dleaie zakończono o godz. 9
wiecz.

KRONIKA.
-<3zajf!Ć

W:a:nowienie
•
lklasach.

w

W)'ŻSzych

_

Kierownicy średnich szkół męskich m.
lodzi i okolic podają do wiadomości, ~e
•w myśl tyczeń K01I1endanta PHsudskiego,
aby uc:miowie klas wy1lszych ukoły śre·
dniej nie przerywali nauki, normalue zajęcia we wszystkich klasach rozpoczną się
w ponieddałeic dnia 18 b. m.
Z komisji

-

prz~głądowyt.h

W. P.

\'loiu-wcżorajszym po raz pierwszy
stanęli do przeglądu w znaczniejszej .iicz·
bie akademicy łódzcy, z których ma być

W

utworzona esobaa legJa akademicka.
Na 17 zgłoszonych €łdpadfo 1ylko 4
1 powodu niezdolności fb:yctnej, reszta w
no:owie kizie do piechoty, w połowie do
formującego się w Łodzi szwadronu 2
_ p1:1łku ułanów (białych),

którego prv.!dsta-

rołmistrz

Jasiewicz i porucznik
' Ha\iełd z!Siadali w komisji i z pośród 60
ocłlotnłków uznanych za zdolnych, wybra·
• li 26 do konniev.
Z grona prii:dstawicieli społeczeństwa
'łódtkier:o brali udział w komisji pp.: Aot~
czai~r w.:: ki, Zóltowskf, Głuchowski, Jas1alc
~ i s~dz" a Oe1rojc.
N11 d • ś fe11t zapowiedziany wi~kszy
'

w1ciele:

1

napływ

c<:hotuików.

d1 dla leśnłkólllf'.
~t ·i· --r.c.i"'u ioln,ctwa i dóbr klil"tHI·

-

ł"<3;ii'

n: ob, 111eli,ej11 lasów, wobec przeJmownnia
l1ltó" od ~hid.z okupacyjoycll, v.zywa
wszyst!.dcb ! ii. !i:ów - le~n ;kó.? do ~łużby
.. leime.. \V,,tJO':Y i~wodowi k.i(•fCJwniey Ie. śn . cł~ ,,,inni niezw :>..;:11n e zameldować się
u doJ.;;g;atów w ni~tv.itW3 w Czq1:tl:chowie,
' „ V1 ieluniu, 1rerku, Lipni~. V.'łocławku, Wi:.rOstrowiu
Oatrolęce
G1a.j0wie,
szawie,
: w ~'liZkOWie, ł.f.1dij, :bOWiCZU, I s;edlUl\eh'.
Łomt.v,

-.

,

Radzym:t.ie.

.Uełeg:lci bedą wy&fani z War zawy 14.
O lokalu dow ądzieć s:ę · należy u wluuz
k~~una!nycb,. ew?n tu~lu1e prciesa mieject1•

. 1HJ

Rad,y Op1ekuncieJ.

·

Poloki klub mieś.zez ~ństii'.
ill-IS'.'.'·C~» n~b~fa
Bfety ri!i.'m'esmiczd
wył-0ni;y 1rnmi.J1iJ or.,.,aniz~~C.'1'/D-11 - p~wst ;:ją•
-

I Nbotników 111.1lsltich.

i kierownictwo tego sobroniska powiersono p. L. Chwalbińskiemu, który energi•
oznie zakrzątnął się około zorganizowania
tego, hk niezbQdnego w obecnej chwili,
acbroniska. Lokal już wynaj'ito przy ulicy
Milsza 1-e 51.
Wkrótce b~~ ro11klejone w mieście
i okolicznych gminrłch p!akaty, obwieszcza·
j!lce o otW!łf~iu dom!.I dla. powracających.
Nietylko wipófozucie, ale dobrze pojęty interes społeczno-narodowy nakazywał rozto•
cz'ć OJJiekę nad tą rieSllł powraeają,cyeh,

naleiy ~~ wiqc uznanie tym, którzy, nie
ro1prawia;11c dl ugo, jęli się czynu j schronllłlro to w azybkiem t~mpie iw orzą.
Ob~i>~a gospoda dla n·)hcdźców przy
u.I. Dłag1e1. 72 z dniem dzisie szl m przenie·
s1ona &ostaJa na ul. M·lazs ól.

-- Opieka n.md

ż:ełnierzem

polskim.

Wczoraj wiecz. w gmachu Siemensa

przy. ul. Piotrkowskiej %, odby"o s!~ ze·
brame grona osób, organizuj„cych Komi·
tet O_Pieki nad żołnierzem polskim i jego
rodzi_ną przy Radach Opiekuńczych m.
t.olli1, pod przewodnictwem ks. prałata
Tymi~td~~kiego. W zrozurni~n;u palącej
p<:rlTi~by 7.0tganizuwania b~dącej w me·
wit; opit!'~i na ,ufeiytą skalę. Rady opie·
hwcz~ ofiarują ~iodki materjalne, pragnąc
zgodme ze ~połcczeństwem skonsolidować
dotychczasowe samorzutne pocz},aaaia w

tym kiernnku.
W toku dyskusji uznano, it nie tworzy się w danym razie odrębna instytucja,
gdyż dotycllczas c~yane było i niosło po~oc materjal~ą

mstó~! ob~cme

pod

Kter.

KS.

Kolo pomocy dla legjozaś

żo~nierzy

Popławskiego.

polskich,

Wyłoniono

zatem komisję. złożoną z inż. Geriicza,
d·ra Brzozowskiego, mec. Wyganowskiej
inż .. Sulowskiego dla ojnośnego wy praco:

wania dalszego planu wspólnego działania.
P?dkreślono, it cele. zami~rzane nie mają

me wspólnego z

pohtyką 1 pożądana

jest

najszerzej pojęta praca faktyczna, aby zaradzić potrzeb.om chwili.
-

Konfi•kata masła.

kaliskiej władze polskie
21,000 kilo masła, przeznaczonego na wywóz do Niemiec, do Konisbu.te przez niejakiego Szternberga.
~a kolei
.
skonfiskowały

-

b. m.

W sprawie sfrejku tramw8jarzy.

pracowników
l\omit.et streikowy
sieci łódzki-0h tramwajów miej5kich na
rozjemcę zaprosił radnego J. Wołczyń
skiego, który prowadził w imieniu pra•
cownik6w pertraktacj·e z dyrekcją tram·
wai6w, co do przyznania pracownikom
tądanych u~tępstw ekonomicznych.

Z 21 punktów, na 18 dyrekcja tram·
si1 zgodiiła, na trzy żądania
proponując ditlr:-ko idące ustępstwa, a
mianowicie r.a :l'danie podwyżki o 100
proc. zglldzając s;ę na 65. Nie chciano
zmienić :z.:n:any te~:.~inu upf'zedzenia
przy wymaW'ianiu sluihy z 1 na 3 mie. siące, or<iz cułkowitej przerwy ruchu
tramwajów w pierwsza święta Wielkiej
waj6w

Sprostowanie.

-

Potl odezwą Rady Robotniczej, po·
mieszczona w numerze wczora1szym 1 • zo· ·
stało opuszczone przez pomyłkę nazwisko
Błażeja Pokorskiego.
Pogadanka

-

na tC!lmat wypadków

chwili obecnej.

Siow. Pol. Kupoów i Priemysłowców
Łodzi, prosi nsa o przypomnienie P. P.
Członkiniom i Członkom, ae w loka.lu wła·

w

Btowarzygsenia

snym

Al. Koiciuszki 17,

w nadchodzącą niedzielę, dnia 17-go b. m.
o godz. 10 i pót przed p:>łudniem odbędzie
tti~

Dostać można u katdego instalatora i odprze··

wypadkó cwbwili

pogadank" na temat

obeonej.

dawcy.

Od9branle 200 karabinow.

-

Stra~y bezpieczeustwa publicznego udało ei~ wpaść na ślad akładu broni; którą

w Warszawie i wykrycie olbrzymidJ s!da·
dów papierosów, paskarstwo poniosło
dotkliwą stratę walczy wilie by ją powetować
obecnie.
Wyobratamy sobie, do jakich ce11
doszłyby wkrótce p!lpierosy, gdyby magi•
strat poszedł w kierunku wskazanym

w nooy z 18 ua 14 b. m. odeb1·ano niepc„
wołanym OIObnlkom,
Zgr<lmadzenia tak znacznej i!cści broni
wskazuje ns nl~zbyt- pokojowe zamiary pewnych żywiołów w naszem mieście.
Forpoczty boiszewizmu.

-

Organitia·

ej~

ptosunku

wnego pertraktowania z dyłekcją i Radą
nadzorc:t:~ akcjonarjuszy, z os•atecznym
terminem do północy z dnia 15 na 16

Pośrednictwa

(Arbeitsamt i Arlleitssentralie)

Zdawałoby się,

~tko
~fłCZ

ned - wychodźoaml•

nN:emieckie Biura

Radny Praszker stwierdza, iź po
bicupantach pozostały w Łodzi znaczne zg„
ił>asy manufaktury, obuwia, ołowiu i palpier.osów. Tych ostatnich zwłaszc:i:a jest
na

klubu.

Biuro opieki

-

t.odzi.

skłacfaie m-:incpolu
na6.000.000
mk.

komisja 11wolaje wlec

Ostatecznie, nie zgadzając się jesz·
cze na iądania dyrekcji, postanowiono
jednak do etrejku nie' przystępować, a
upowainió p. Wołczyńskiego do pono~

Wcz0raj

około

przez rad. Praszkera, gdyż obecnie z p'.l•
wodu niez:.tpdn!e je.szc1e rozwiniętej dzla•

wieczorem

godziny 6

kilkunastu uzbrojonych ludzi wtargnęło
do zabudowa11. fabryki Kajlicha i Goldy
przy ul. W6lczal\skiej, gdzie obecnie znajdują się składy niemieckie wojskowe bielizny obsadzone przez posterunki wojsko·
we polskie.
Napastnicy zatądali od warty zło:te·
nia broni, grożąc rozlewem krwi i zmusiprzewagą

li swą
pienia.

warty polskie do

łalności n0woz 1.Hg1rnizowanej milicji, po
nominah~~} na tynku nie pokazała•

cenie
by

ustą•

nile paryski• z
łowej p·ą

bronią

wykonawczynią

roli tytu....

M. Sokolsk~.

Wieczorem zaś odegraną będzie

po·

budują z matccjału prostegC\, a bo.r<lz.o in•

wakomict.e potęgo•
eiei<ty, obudzom1 z same~o porząlkl!
ciekawość widia uzy:n1(~ w ro:mąccm na...

teresującego, umieją

wać

prę~L'niu do

i

usiłowaniu

raniony ·został

„

raz drugi .Ł11dna historia" CgilJavet'a i
Fleurs'a. Autor7.y tej wybitnej sztu\J:i są
prawdziwymi majstrami w swoim hchu:

rabunku magazynów
na dworcu wars„awskim 16·letni Józef
Maiowaaiec, z ul. Łagiewnickiej 34, bez
zajęcia

&2/±:!!ł!!!h!.

- Dziś o godr. 4 po poł. po <..enaclt
najniższych dla młodzieży szkolnej "Ulicz„

Wypad'd.

Przy

ani jedna paczka papierosów.

zteatru.

· Rzecz charakterystyczna. iż napastnicy mówili po rosyjslul. Następnie na
gmachu fabrycznym wywieszono czerwony
s,;tandar.
Na wieść o napaści z rezerwy milicji
pomoc i
wysłano oddział wojskowy na
opanowano z powrotem składy, ujmując
trzech 0 bolszewików~.
Ujętych dostawiono do komendy miasta, która wdrożyła energiczne śledztwo
co do istoty zajścia.
-

się

E!E-KEZE!ZL1

·

ko11ca.
U nas dzięld wytworne]

doskonałej

grze p. H.

ioscenizacj~

Larys-Pawińskiek.

Wierzejskiej oraz J)p. Bandy, Tatarkiewie'.
cza i Siemaszki w głównych rolach, szlilf'
ka podobała si~ niezwykle.

wartownika

w prawq nogę, pomocy udzielił mu le·
karz pogotowia.
W nocy ua piątek przy u1. Konstantynowskiej prled białemi koszarami 27 letni Bere.k Altman, przy rozp~dzaniu tłumu
uległ złamaniu prawej nogi wskutek uderzenia kolbą.

z sqdu.
Za psie figlie.
sprawę 18·111
tn!ego Leona Guziaka, robotnika, oskarża•
nPgo o zadauie lekkich obrażai'1. 11-letniema
Sąd okręgowy rozwahł

Nh'enLergowi.
Dnia 11 lipca r. b. Nirenberg, ojoiao
policję, ~e Gu11ia" pobił łlel:V
zem jego syna tak dotkli w.ie, źs miął spu~
Sprawę skierowano do sądu,
chuięty bok.
Oodaem uwagi, na ostatniem pasieprzycz~m przedstawiono obdukcj~ spisana
dzeniu Rady Miejskiej było przemówienie
przez dr. Łaski~g ".
·
radnego Praszkera.
Osk11rż1JO,Y nie przyznał eię do winy.
Radny ten stwierdził radość jaka_.za- 1
Swiadek A. Pvhńczyk, konduktor, z~
panowała w mieście, z powodu ustąpienia
że Nirenberg czepiał się trnm waju.
znał,
władz okupacyjnych, lecz z drugiej strony
gdy Guziak zrobił ruch r~ką jakby miał gt

W obronie paska.

nadmienił, iż radość ta była krótkotrwałą
z powodu .•. }>!'Zejścia na własność paf1stwa pozostawionych przez okupantów to·

warów.
szczególności zasmuca p. Praszke·
po'ożenia ręki przez wtadze państ
na składach monopolu papieroso-

W

ra fakt
' wowe

wego.
„Obecnie do Ł')dzi pn:yjecbali kupcy
-- mówi p. Praszker ·- którzy wcześniej
poczynili zamówienia na p~. pierosy i za
nie już zapłacili. Należy więc im je wy·
lcm bardziej, że monopol był włas
prywatnego towarzystwa, a nie
niemieckiego. Zaspokojeniem tych
pretensji winił!n :;ię zająć ma::iistrat•.
Pan Praszker kof1czy pair y zni-:
.Pallstwo poiske ni.e może 1ozpnczy.
nać swej dziafa.lności od krzywdy ludz·
kiej" .

dać,

nością
rządu

. Wiadomo ogólnie jaki sy tem p oi:}k•
0

Nocy i Bożego Narodzenia, proponując,
aby trnmwaje w dni fe wyjechały ze·

miast o 12 w p<lłudnie, jak dotychczas,
ro o 3 pop. i z jedną zmianą

d~pi

siUżhy.

był

stosowany przy rozdziale papierosów; wiarlo:uo ież wszystldm, .że daw·
niej iluttown1cy, p) ofrzyman\u papicrosó~, ad monopJ'.11, bo·J(by p1 z~z jede11
dZit!fl p01Jr0W3h Spneclaź ro Cenie 110!•
m~lr.cj, resz~ę za~ :o waru liprz: dawano w
handlu pasicarskim, tak iż cl!na GO fen.
paczki dochodziła pny niektórych gatun·
ka~t1 do 1 m, 16 f., obecnie zaś sprzeda·
1 marce 40 fenigów za
wane są po

cyjuy

O rezultatach pertraktacji radny
Wolczyflslti zaw· adomił pi•acowników
h•amwaiowych, htóry~h zgromadził oko• I paczkt:.
fo IJ(JI) osób.
Przez aresztowanie
ł

I

bandy

paskarzy

zawiadomił

Ił

schwytać,

tenże

upadł.

Inni

świadkowi&

zeznali na koriyśó Guziaka.
S!\d po nar11dzie akaz~ł Guziaka na 1
dni aresztu.

tó~ika krnnika

walutowa.

Warszawie w dalszym ciąg'
wobec czego waluta rublow1
i koron niema odpo;vkdniego nregulatoraGiełda w

zamknięta,

kursów.

Pomi~dzy kupnem i sprzedażą waluty rublowej i koron, wobec powyższeg~
zachodzą więk ze różnice. Obroty niedu'
że, ruch słaby.

Ru ble w odcinkach 500 rb.

172 - 182.
Ruble w odcinka.eh setnych.
180 - 190.
Ruble w odcinkach drobnych •
175 - 185.
Ruble Kierenskiego (1000 rb. 250 rb.}
150 - 160.
Kierenskiego drobne ( 40 rb. i 20 rb.).
135 - 140.

Bony m. Lodzi.

.a

165 - 170•
6% obligacje m. Łodzi.
85-87. (za no min. -Mk. 100).

ŁÓDZKA

GAZETA

~

222.

=z===-=:==-=-==-=============,= ======···,=====„,,..··-====~=====-===-

TEATR WIELKI

•

Część dochodu na Polski Skarb narodomg.
Pierwszy raz. - W niedzielę, d. 17 l!stopada r. b. o godz. 3 po poł. -

p

Kon1tantynowska 16•.
~ohtflt '((}-warzgstwo ortgstóm
drnmatMczngch pcd lderun.tkm

o R u cz N I K
śpiewami

Szfaka ze
.. l

lmdwlkn Szejera.

Pierwszy raz.

w 6-ch aktach z wojny obacnej.

Akt I Ucieczka, akt Il Na froncie, akt

'
;L zarn1•ecJIIa GJora

lłl

Wja;d Leg ionów do Warsza wy.

...
„„„„„„„1m11......-.1111111.__.„._„„.,••
Uzdrowisko leino·ufinkie, 3 wiorsty ań St. łłiekłań na

...

••

&łMtlmn~~--~'mm„••--1m11„

~

~-

~twarta cały

1 m:n!ti do 5-ch

IRll!!l„._mam1mTilllla.wo..iw~,»~••~~~1••-x:..-.

oam-.-a~za1...a»M.-...

lłnli

Holuukt--Sknrtgsirn

Wspaniałe w:u-unki ldimatyczne. Zdrowa, obfita i smac.r:na kuchn!a. Meni\ przcdwojcn:ie pozo
s1a10 nic-zmi"nione. Dje.tetyka, wodołec:mictwo, kąpiele słoneczne pod szklem i wszelkie 2abie"
gi. Dzienny koszt pobytu jednej osoby od m1<. 25 do 30 wraz z catkowitcm utrzyp ainiern i !,uracjfl!!

.·

l"'-

'r1

Bilety wcześniej nabywać można
w cukierni W-go Gostomskiego,
a w dniu przedstawienia w kasie
Teatru Wielkiego od god„in~
10 rano.

u L Ku

p

IGO

Ceny miejsc

1=-

rok.

Ordynuje

Dr. St. Zamecki.

Czarnieck11 Góra, obwód Hoftik, okup. Aus!r. Weu.

Adres:

O

GŁ

O ·SZENIE.

STOWARZYSZENIE HĄNDLOYłCOW POLSKICH
Niniejszym zawiadamiamy, że w niedzh~ir1 , 17 b. m. o godzinie
poł. w lokalu naszym (Piotrko'.rska 108) odbędzie się

4 po

tta~iwyriajne OoóJne lurnma~zenie rzłunkńw !tfrfi arlyuenia
następującym porządkiem

z

dziennym:

1)

Zagajenie.

2)
3)
4)
5)

~ł
Wybór Prezydjum.
Omówienie poleżenia obecnego pracowników handlowych
Wybór Zarządu.

!".-·i

Wnioski.
Ze względu na powagę chwili oraz spraw związanych z nią upra•
S'amy wszystkich członków Slowarzysienia o niezawodne i piuikta·
alne przybycte.

nie

rozsyłane

Uwaga. Osobne zaproszenia

będą.
ZARZĄD.

LEKARZ-DENTYSTA

B. 'PAarkus-Nusbaumowa
Piotrkowska · 69.

w Łod7.i, ul. Piotrkowska S2,

Godz. przyjęć: od 10-1 i 4-7.

kupuje i sprzedaje RUBLE
po kursie giełdowym.

Doktór Chvlewski
Jl

Główna

Chn;ooby

51, róg Widzewsk1ej.

wewnętrzne i

kobiece.

Przyjmuje od 4-6 po

poł.

Dr. medycyny

JAN HERTZ
"

„

"

n

"

poczęścl na poakła.<lach :stalowych, poczęści zaś n!e zmontowanycl1, oraz

l..00

'7Vagon.ik.ć>'VV

ZA WIADOMlENIE.

--

i

h

fjodzi, z następuiąc) m por.tądkiem dziennym:
Odc:~ytante protoku.łu

z poprzeeniego Zebrania
Sprawozdanie.
3) Sytuaeja o ''ecna w zawodzi& slrózów.
4) Wolne wnioski.
Prosimy Towarzyszy członków o punktualne i

1)

2)

.

,bycie.

ee•

S'B

Syndyk maaey upadłc1foi M1,ez.
Rogozińskiego zawiadami& wie·

po

możliwie

Garderoby
tanich cenach.

dams~ie

od mk. 150.- do 450.Pluszowe palt:fll ostatni faso n t9U. -

Palta

okazja
Switry wełniane mk. 75.Szmeche• i Rosne~,
Łódt,

!e

min osłateczoy do UZ!Jpełnlenia donieodzown·e przy- tycbcsaa
' l 1· d
wyc"
Z A R Z Ą D.
u r;rocu re t o masss
o
wyznaczony został DB 4-go grud-

M

Piotrkowska 100.

Wobec togo wzywa sit wierzydel i massy do zgłosoonia si~ w
powyższy111 teroołnle oS-Obiś ~ia albo
d i · 1
tk
ł
. przez pa IlCIIDOCn !l O go Z nie 1
rrrno do pokoju nr. 40 w gmachu
Sądo Okręgowego " Łodzi (P<> ń•
ska 115) gd ele odbywać się b~dzie
sprawdzenie I rzaz n!Aej po .~ p 'sa oego
syndyka w obecności p. Sodziego
Komisarza upadłośoł pre~eneji wiei l k
. Wf
arzyc e· e, tórzy w porzyc i e II,

zaw_ladomlć n;,o:ą Szanowną K ijentelę, ~e skład
RESZTEK weł-.~ ' bawełn. na męskie i damskie

r?„nych
ubrama I na palta, balowych i żałobny•,. towarów a także tryk 0 •
"Q:a~y, chustek i in n , eh towarów, który prz.ez 8 O:iesięcy był zamkn ię-;~·· icst zn_a~u czynny. C-::gielniana 43, w podwórzu, 4 dom od
Uwage1 Cen,- stałe
~ ;.itr.wwsl\.1eJ.
ITT OJ

·-----------fl.~daktor wvda•1l!:a
I

Jan Grod;;:----·

l~n~[J
u
166.

tymcaasowy
A. Byczkowski.

,
h b kó
oro y S rne, włosow, wenerja i niemoc płciowa.

C

ZAWADZKA I

Pi

k

i .

p·
•erwsza

sta.nl przy ul. Srednb i N!2 105,

I

··

·

·

'

ne. _

pizyi~
Maria
Akuszerka muje
Piotrkowska 199
1\tu.i1c •-a

I

lfJi

__
m. l.J.
t{or i~1· mnu:: ti<: Ka;:c1:u:J Ul) t "l! dCb~
K wr~ono·-1·ane Jł!K przedwo!enne
i
Obstalunki po·.Hu;,: i'llary oraz drz~wÓ ker·

k.owe, odp.!!dll:I etc. z. poy \I clcń<.t-w~rn . n•
vrywo~ pole~a foor} k~ . kor ko w M. Bry·
lani. Srecfm:i 8 (di;wnlf'! S·Pd:a~ 2l.

i.tc.~:;, k~
sfnl?~cle
b;ety •dziec'. zi;łasza\l

się w poniedziałek od 4-tei do 'i w!erz
Nawrot N; 8 front. czwarte Vi,tro, Szkot~

Sienkiewicza M 83,
Najlepsze ZĘBY sztuczne i plomby.
Leczeniehomeopatyczne. Od 10-5.

rysunkowa.

;

1$G!

fćJT

Il

n•--~-

OIl' JENNY
~

I\

Watohny

bił:i brtę wę 1 Lwą..

IGNACY E GEL,
Piotrkowska 175.

elegancko J<ost)umy od ma~e'k
35, palta 20, sukr.L~ JO. KraJ
wiec damski. Rnd.ikl. Piotrkowska J'f!! 17
N~ zamówienie fasony p'lpierow~.
weiriir<ae\v r'ótii'ych~
tunkacll l kolorach pca
renach nainlższych pnleca Bru no Rcseu.
berg Plotr1<011•ska NQ 103.
'I Ber•a 1.'..ander, ul: U~ 1 1rowska 21-a z~

Szyj·ę

(pokostowy)

.·
.erba a

-

'

..

lj1ówn·1 'Id, zgu „ ił
ks1ąte::zkę legnymacyjną na chleb, dia

JóLc~ Mllciejew-;~<_i, ul.

-;-!""ch-os_ó..,h._ _ _ _ _ _ _ _ __
)---Wl~4
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