Łódź,

Rek Vfl. -

Niedziela ·i7 Listo11ada 1918 r.

społeezny

Dziennik

H~ 223~

i polityezny.

Redakcja ii adminMstracja ul. Przejazd JV2 8, skrzynka

po~ztowa

54.
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.snk., kwastalnie 9 mk, m!esięcznie 3 mk. z odnoszeniem 00
domu lub prresyłl<ą pocztową.
FI J
L E: w Zgler rn, Pabj.;nicach, Łasku, Sieradzu,
Wieluniu, Zduńskiej Woli ! Kallszu.

'-"
Admin 1 ~trac.ja otwarta

od

.a....Lc:;illl

goć!'·
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O OŁO SZENIA: Nadesłane }lfZedł!kstem t w telłscfe
wiersz 1.75ieo. Nekrołogja-lmlr. Reklam·,·- 80 fen.

..Llf.J.&...11.

7 rano do 6 wieczór; ..., niedziele 1 święta do 10 rano.

R,~o.a, cia czynna od godz. a do 10 wlecz., Red 3 ktor prZyjrnuje od e do 7 wlecz
"O. Ł. • wychodzi códz. o g. 6 rano, w poniedziałki i dni poświąteczne o g. 2 po tv1ł·
.-- .

Zwyczajne (5 szpalt) - OO fen. Drt.:1nne ~~ !)Q
10 fen. za wyru. Hatde og?os;: e;;i~ najmnfej !li3 h!a.
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Cegielniana 63,
pod

dyrekcją:

Fr.

Rychłowskiego.

Dziś,

Sztuka w

w niedzielę, unia 17·go
rstopada po południu
o godzinie 3-eJ

dem!ego.

Wieczorem \~fystęp H. Larys-Pawińskiej Lekka kon;
w 3 aktach
o godzinie

4 aktach
D. Nlko·

po cenach popularnych

7.30

hadna historja

Caillavet'a
i Flers'a.
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Rydz·Smigły
oddał armję
kom. Piłeu~akiemu.

na

3-cia POLSKA

I

.LO ERJA

Warszawa,

KLASOWA

WOJE

LIDO

YC

wą

Trębacka

2.

Na 32,000 losów 16,000 i I premja wygrywaia razem

3 m11·0 „ y

a·1e

sięcy

250 mare •
1'19aj"'VViE=Gk..sza.. VQ"ygra:n.a aoo,ooo

·.„

t

Cena losu w każdej klasie 28 marek,
losu 14 mir., 'lo1 losu 7 mk., 'la losu 3 mk. 50 fen.
Ciągnienie pierwszej kla5y 30 i 31 grudnia 1918 r.
Przyjmowane są zgłoszenia o kolekty 3-ej loterji.

'/2

I

w sztuk eh po 500, 1000, 5000 i 1000 marek
Procen~y płatne zgary\ Lokata kapitału na 5 1/ł%1
Zapisy przyjmu ie

ęank

Handlowy w Warszawie

-

Oddział

w Lodzi.
szać je i

•

W palącej sprawie.
(Głos

w

doskonałej

formie

wprowadzać

Wszystkim tym, którzy z błędnym
okrzykie11:J, lub frazesem, chcą przeciw·
działać, powiem: Obejrzeć trzeba drogę,
którą się przeszło i zło wyplenić, a dobro
udoskonalać. Lecz spojrzenie poza się,
jest tylko wtedy całkowicie wart. ściowe,
kiedy po nim następuje spojrzenie . i:rzed
się, a następstwem jego: · praca i czyn,
prowadzący do celu.
Robotnicy!
Wszyscy, gdziekolwiek
pracujecie, winniście się wypowiedzieć, co
wam jest potrzebne i do czego dążycie.
Zdobędźmy się na zdrową myśl, a nie
bezmyślne zrzędzenia •.•
Są organizacje formalis'yczne o jało·
wem gadulstwie, a te siedzieć i przeciw·
działać umieją, lecz do pracy twórczej nie
są zc..olne, brak im bowiem inicjatywy.
Lecz tern nie możemy się zrażać i z wia·
rą w zwycięstwa dojdziemy wszędzie, bowiary waszej, Wola wasza,
Z woli waszej,-Czyn .wasz będzie.
/
Lemiesz

robotnika).

Przez długie wieki ucisku, przez wieki
i nędzy, przez morze krwi wyla·
nej w walce o byt jednostek i pokoleń,
· 1dzle lud roboczy ku zwyci~stwu, ku Wol·
łlyzysku

„' ności„.

W tej walce zorganizowanego ogółu
. robotniczego z kapitalizmem, - której
celem jest wyzwolenie społeczne ludu,
„robotnicy kierują się pew ą taktyką, przez
którą mogą i muszą zdobyć dla siebie
tak dogodne warunki utrzymania, by móc
prowadzić walkę ku zwycięstwu proletar·
jatu, tego czynnik~, który usu ie wszelkie
Ralki klasowe - tą gangrenę obecnych
społeczeństw.

Z zawrotną szybkością zmienia się
dziś wszystko wsteczne, utrzymujące się
ia pomocą silnej i żelaznej ręki, Wokół
się wszystko wali i miast zgniłych ś'mieci
·państw imp1>rjalistycznych, powstają,
. moc.uną dłonią robotnika powołane: Wol·
ne R~publiki Ludowe.
Na zamku król~wskim w Warszawie
powiewa dumnie sztandar, łopocząc swą
czerwienią na wsze strony. Wszędzie kia•
i&a pracująca bierz~ s„ e interesy w swoje
rece, ws?.ęd~ie powstają tady robotnicze,
w cel u obrony praw robotniczych i walki
o nie.
I u nas powstała „Rada Robotnicza
miasta Łodzi•; i w niej reprezentowana
jest ~lasa robotnicza polska, przez kie·
runk1 radykalne tych obozów
które nie
ezeka.2\, '.Jy ;prawę r:'.lbotnic;ą załatwiać
w ustro;u .:;oclali.stycznym, lecz zd"bywać
dziś t~, co utoruje drogę rozwojowi ruchu
robotniczego. I w niej robotnicy mają
>~yd1. przedstawicieli, którzy jako delega·
i· zna,Jąc potrzeby ludu, powinni poru·

w

Komendantem Legii akademickiej
jest por. Sawicki. Legja zajęła koszary
przy ul. Nowowiejskiej róg Ujazdowskiej
i składa się z 7 kompanii piechoty i
1 komp. karabinów maszynowych.
mieszczą się

Politechnikę zajęła komenda

życie.

z

biura

P. O. W.

j

Legjon akademicki. pozostający pod
rozkazami kom. Józefa Piłsudskiego,
zadecydował, że z chwilą, gdy kom.
Piłsudski uzna za odpowiednie rozwiąże
się i wstąpi do uniwersytetu.
Wczorajsza "Gazeta Poranna• donosi:
• Radjotelegram po dostarczeniu de·
peszy (W.A.T.) przestał z niewiadomych
przyczyn funkcjonować, Połączenie tele„
foniczne w dalszym ciągu przerwane . po
za gra nicami Polski.
Dzisiaj o godz. 10 rano, w kościele
metropolitalnym św. Jana odbędzie się konsekracja ks. Stanisława Galla, b-iskupa su·
fragana warszawskiego, ks. Henryka Przez·
dzieckiego, biskupa podlaskie~o. Konse•
kratorami będą: J. E. ks. arcyoiskup i
metropolita warszawski, lcs. dr. Aleksander Kakowski, J! E. ks. arc:yblskup sufra·
~an warszawski, dr. Kazimierz Ruszkiewicz
1 J. E. ks. biskup kujawsko-kaliski, dr.
Stanisław Zdzitowiecki.
Na dzisiaj zapowiedziany jest w War·
szawle wielki pochód narodowy pod ha·
słem zjedn9czenia wszystkich warstw spo•
łecznych dla wspólnej pracy, dla dobra
zjednoczonej Polski przez wojsko i skarb,
przez skupienie się -wszystkich około idei

W porozumieniu z b. Akademickim
Koro\tetem Wykonawczym i z rozkazu
Komendy Legji Akademic:kiej w War•
szawie zawiadamiamy kolegów, te dn.
17 b. m. o ~odz. 12 m. 58 po1>oł. z
narodowej.
dworca kaliskiego odejdzie transport
Wydział wykonawczy komitetu orga·
łodzian akademików ~o Legjl Akadenlzacyjnego
składają pp.: Antoni Marylski,
mickiej w Warszawie, będącej pod roz·
jak«;>
przewodnicząc}',
Józef Petrycki (sekazami komendanta Piłsudskiego. Zbiór•
kretarz,).
Wacław
Kremky
(skarbnik) oraz
ka o godz. 11 rano na placu Straty
O:;: niowej przy ul. Przejazd róg Sien· członkowie: Jan Rudnicki, St. Lipczyński,
Ratuszyóski, Boi. Olszewski, ini. Dymarkiewlcza.
ski. Piszczałkowsk;, Hahnówna, dr. Załask'31,
Stanisław M clńskl, St. Un. Warsz.
prof. Staniszkis, Thones, Lipiński, pastor
Komendant transportu.
Oloeb, mec. M. K'.Jr~ nfeld, Olszamowski,
Stefan Ołachowski, St. Un. Warsz.
prof, Starczewski, A eksander John, Rom.
Wasilewski.

Wilnie,

Na stano visko przedstawiciela Pol·
skiej Republiki w Wilnie mianowany za-stał p. Abramowicz.

przez

Wczorajszy „Robotnik" donosi, t~
nadeszła do Warszawy wiadomość, iż p'Y
wracający z rosyjskiej
niewoli żołnierz('
polskiej oarodowości zajęli Mińsk-Litewski..

800,000

jeńców,

Wedłul! relacji, dochodzących z kalis·
kiego i z Sosnowca republikański rząd
niemiecki wywiózł z Niemiec 800,000 jeń·
c6w i przez pas graniczny wyprawił ich
do Polski.
~ała ta fala głodnych nędzarzy posu„
wa się wdłui plantu 1<olejowego, siejąc
wszędzie anarchję.

Jak nowy
urzędy

- - - - ( E . '4°1"'ll''v...:eL..)

LEGJA AKADEMICKA.

Komisarz r;·"11ski w

polak6w.

Z Warszawy.

W Uniwersytecie
Legji.

dotychczas znajdowała się pod k~mendąi
.brygadiera Rydza-Smigłego, przekazać na·
czelnikowi polskiejsiły zbrojnej kom. Piłsud<
skiemu.

Mińsk-Litewski zajęty
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5°\o ob\iiiw"Sęk~;bk~l•!p~rSkiego

Rząd Lubelski postanowił całą zbioro„
powierzoną m'.1 siłę zbrojną którai

r~ąd obsadził
N.emc~ech!

w

Na mocy uchwały Rady pelnomocni..ków ludowych, urzędy państwowe obsa•
dzone zostały, jak następuje:
Urząd do spraw zagranicznych, dr~
Solf, skarbu-Schiffer, gospodarki pańswe
wej-dr. August Miiller, demob\lizacji go·
spądarczej - hr. l\oth, aprowizacji wojen"
nej-Emanuel Wurm, pracy-Bauer, woj· .
ny-Scheuch, marynarki - v. Mann, spra•
wiedliwości-dr. Krause, poczty-Rt1dlin.
Podsekretarjaty objęli: spraw zagra•
nicznych - dr. David, aprowizacji wojen·
nej - R0bert Schmidt, pracy-Giesberts.
Przydzieleni zostali do sekretarjatów·
spraw zagranicznych-Karol Kautsky, skarbu - Edward Bernstein, gospodarki pań:
stwowej, Erdmann tKolonja), demobiliza
cji gospodarczej - Biichner i. Schumanui
pracy-Noske i VcQ'therr, sprawiedliwośc·

-dr. Oskar Cohn.
Sekretarz stanu Erzberger
będzie łącznie

kierować

z sekretarjatem do spraw

zagranicznych rokowaniami poko;owemi.
W sprawie obsadzenia . sekretarjatn do
spraw wewn~trznych, toczą si~ jeszcze ro·
kowania •

O przedstawicielstwo nie•
mieckie w Rosji.
Rada robotników i tołnierzy
telegraficznie rząd komisarzy
ludowych w RosH te dotychczasowe wła·
dze niemieckie, w ich liczbie i minister·
jum spraw zagranicznych, oddały się dtt
dyspozycji rządu ludowego.
Wobec tego, doty<.bczasowe niemiec·
kie konsulaty w Moskwie i Petersburi?U
uważane być mus;.ą do dalszego rozpo·
r~ądzenia za prawowite, nietykalne władze
konsularne niemieckiego rządu ludvwego.
Akty gwałtu przeciwko nim muszą
być w każdym razie zaniechane.
Rada robotników i żołnierzy prosi w
dalszym ciągu, aby rząd komis1P"Y L · ~'
Berlin.

zawiadomiła

ŁODZKA

OAZETA
·==~-N'

przeszkM ~ g:ani~
zarówno personł"l kon~·tl 9 bW, 1ak t
• bacrde ich na wypadek, gdyby wracać
.
~mieli do ojczyzm·.
Rada zawiadamia wreszcie, fo kwest1~
"
• 2 astPpstwa interesów niemiecldch w Rosji
: ure,guloviana b~dzie pótniej.
'.,..ych wypuścił bez

~Rosji

•

•

<(

•

.1
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1młodzieiy · szkół średnicb.

W celu

młodzieży w

zu~ytkowania

sił

i

zapału

powszechnej. służbie !1arodo-

wej, organizuje naczelny mspel_doriat har-

cerski pogotowie młodzieży, mające objąć
.
catą młodzież od lat 14 ~kończonych.
Ministerjum W. R. 1 O. P. pragme
,
, w: 1ieć was wszystkich, dzielni chłopcy
~ J'll. ~v. w szeregach tego pogotowi~, a.by·
; śc e snrawn~m i rzetelnem pełmemem
wyznaczonej wam służby pomocniczej da·
··u dowód. ~e świetne tradycje młodzieży
polskiej, która zawsze czynem gorące swe
umiłowanie ojczyzny stwierdzała, w was
trwa ja.
Sprawne wszakże zorganizowanie te·
go pogotowia i uczvnienie z niego donio·
słego narzędzia utrzymania ładu, bezpie·
publicznego
czeństwa i sprawności życia
wymaga koniecznie udziału w niem i stafw
szycb chłopców. Dlatego zwracam się do
,, was, u~zniowie klas wytszych, abyście
« zajęć szicolnych nie przerywali, ale siły
: swoje do rozporządzenia pogotowia mło·
Sprawa ta jest tak ważną,
: 1 dzłeiy oddali.
• 1te nawet już zaciągnięci do służby wojs·
kowej uczniowie będą mogli być reklamo·
-: wani do służby w pogotowiu.
Abyście źadnych wątpliwości nie mie~
że jest to zadanie nietylkó władz szkol·
~
1nych, ale i czynników decydujących o
· Jzużytkowaniu wszystkich sił narodowych
· mogę wam donieść, ie komendant Piłsud·
ski upoważnił przedstawicieli inspektor"t11
harcerskiego do ogłos:zenia, że uważa służ·
·bę w pogr+towiu młodzieży za najwłaściw·
1
$Ze i najskuteczr.iejsze zużytkowanie sił i
; za pał u młodzieży szkół średnich dla dob·
( ra publicznego.
Stawcie się zatem od jutra punktual·
:
klasach i zgloście się do
i nie w waszych
• pcgotow:a, organizowanego przez katdfł
• di użynę r ar::erską dla całej młodzidy da. neJ szkoły i jej okclicy.
Warszawa, d. 12 listopada 1918 r.
Szef sekcji szkół średnich
ministerjum W. R. i O. P.
m. p. Tadeusz Łopuszański.

tu,

przełomowej chwili, gdy wypadki
wymagały natychmiastowej służby obywatelskiej ze strony żywiołów uświadomio·

W

'
1

nych społeczni i narodowo, społeczeń
,f two łódzkie powitało z dumą i zadowolteniem młodzież szkolną, stojącą karnie
na posterunkach.
Dziś moment przełomowy minął słu
;żbę bezpieczeństwa publicznego obejmuje
~stała milicja miejska, która zawodowo się
tej sprawie poświęci. Rozpocżyna się pra·
ca normalna we wszystkich dziedzinach.
! Instytucje państwowe wymagać będą
·szeregu ludzi o odpowiednich kwal1fika. ej ach, społeczeństwo w takiej chwili nie
mote pozostać bez dopły-wu świeżych sił
inteligentnych, a obecny zastój w szkol·
'łlictwie tym grozi.
Zgodn·e więc z wyrdoną w tej spra·
. wie opinia komendanta Piłsudskiego wzy•
•wam młodziet, aby tak jak w chwili prze
~omowej karnie stanęła do szeregów stra.ty bezpieczeństwa, tak obecnie, aby wró·
dla znowu do swej normalnej pracy.
Stosowne rozkazy w dniach najbliż·
szych będą "ydane i zwalnianie ze słutby
-.;odbyw· ć si~ będzie stopniowo, po:zyna·
: illC od wieku na1rnłodszego.
(podp.) pułkownik Jasi ń s k i.
_
1

OuRODZE IE HARODO\UE
odczyt,

Adolfa

Nowaczyńskiego.

dobrze. W 1848 roku powiewały czer..:o·
ne sztandary na B"rlińsldm zamk~ kró·
lewsVim, na Wiedeńskim Burgu, a Jednak
p6foiej wróciło wszystko do swego łoży
ska. · Pan Nowaczyński ma bezwzględne
zaufaie do :m~losaskiej rasy, o której,
jak o skałę rozbije się ta czerwona fala,
która się V.:znos·ć poczyna od wschodnie·
granicy.
Po tym wstępie przystąpił prelegent
do omówienia właściwej treści swego od·
czytu i opr)w!edział, jak to dziwnemi drogami dochodzą częstokroć narody do
o~11 Jdzeni2.
Zatrzymał się szczególnie długo nad
odrodzeniem narodowem lrlandrzvków i
Czechów, którym zd.ąwało się, sądzooem
było rozpł nąć się w otaczającem ich morzu brytańsk;em i niemieckiem, a jeda~k
w pewnvm momencie każdy z tych naroM
dów odńalazło swój zatracony · ju! język,
swoją narodowość i dzish!j stwarza samoistną państwowość. Znalazła się zawsze
jeszcT.e iskierka w ludzie, którą garstka
idealistów umiała roztarzyć i wykrzesać
gor jące ognisko kultury narodowej.
Na tych cwuch przykładach tak pła·
sly::znie przedstawił p. Nowaczyński slu.
chaczom powtarzające s:ę dzieje orho:lz,,„
nia narado ego, !e zrozumieliśmy, 1ż
Kaszubi i SJązacy nie są straceni clla poi·
skości, zarzy si~ bowiem i wśród tych
szczepów polskich iskierka narodowa, kt~
ra niezawodnie wkrótce rozpłomieni się
w wielkie ognisko.
I rosy'skiego bolszewizmu radzi nam
p. Nowaczyński się nie l~kać, bo, jak
ze
mp:ywają e
świadcz!\ informacje,
wschodu, stoi już nad Wołgą 16 dywizji
japońsko-amerykańskich, które bolszewizm
rosyj~ki zmio~ą bez śladu.
Odczyt nosił cechy naukowo-aktualne;
błyskotliwym,
styl~m
wygłoszony był
panu Nowaczyńskiemu.
właściwym
Publiczności zgromadziło się mało.

J. Gr.

KRONIKA.
- Dziśiej zo n bozeńat o.
Dziś odb dą się we wszy„tkicn 'aikościołach uroczyste nnbo·
o ~odz. 11·ej z odśn!ewnni:::m
nu Bog1.1
Te Deum, by podziękować
za Wolną, Niepodległą, Zicdnoczoną
Polskę, a także by błagać Wszechmo·
gącego o d·alszą opiekę i błogosławień
stwo dla uk0chanej Ojczyzny.

tolickich
!eństwa

*

*

Uroczystość Św. Stanisława Kostki
przypada dnia 13 I stopada, obchód zaś
tej uroczysto~·ct- rdbywa się zwykłe w
najbliższą niec.'Z ('"'• to też w dniu dzi·
siejszym w Koś.:1-eI>! św. Stanisława odprawione zosta.1ą solenne nabożeństwa,
których porządek następujący:
O godz. 6 i pół prymarja przed oł
tarzem gw. Stanisława; o godz. 8-ej
nabożeństwo na intencję chóru sumo·
wego i Związku Ministrantów, o godz.
9·ej Msza św., o !godz. 9 i pół uroczy·
ste nabożeństwo z wystawieniem Naj·
§więtszego Sakramentu dla wszystkich
szkół, podczas którego młodzie! polska
złoży hołd sw. Stanisławowi, patronowi
patronowi Polski za iście
młodzieży,
cudowne uwolnienie z n:ewoli ZjednoM
czonej Ojczyzny naszej; suma o godz.
l l·ej z wystawieniem Na,św. Sakramentu, procesją, kazaniem i odśpiewa·
niem Te Deum,
-

W~jazd łodzian akadęmlków.

Do Łodzi odkomendorowany został
wraz z ob, St. Głuchowskim St. Un.
Warsz., sierżant Stanisław Maciński, St.
Un. Warsz., do objęcia komendy nad
oddziałem żołnierzy w sile 100 ludzi z
Legji Akademickiei i przewiezienia ich
do Warśzawy.
Dzisiaj o godz. 12 m. 58 popoł.
transport łodzian akademików odjeżdża
z dworca kaliskiego. Zbiórka o godz.
11 rano na placu II oddz1alu straży
ogniowej przy ul. Przejazd.
-

pożyczkowej.

Komunikat.

-

Delegacja Ministerstwa Skarbu dla
miasta Łodzi i okręgu ł9izkiego objęła
z dniem 15 listopada 1918 roku zarząd
skarbowości, to jest kasy państwowej,
podatków bezpośrednich i pośrednich
ceł i monopoli skarbowych.
Biura Delegacji mieszczą sle w
gmachu Banku Państwowego, A eje
Ko§ciuszki Nr. 14, I pietro.
W myśl instrukcji M.nisterstwa S. ar•
bu obowiązują aż do dalszego zarzą·
dzenia w d4'iedzinie skarbowości, roz·
porządzenia byłego Generalnego Gu·
bernatorstwa Warszawskiego, ogłoszone
w Dzienniku Rozporządzeń.
Godziny urzędowe Delegacji są od godziny 8 i pół przed południem do
godziny 1·szej popołudniu.
Wobec naglącego zapotrzebowania
Skarbu Po{ski~go, jest obowąz dem katdego obywatela Rzeczypospol tej bez·
zwłocznie wpłacić tak zaległe, jak i
bieżące należytości skarbowe.
Prezes Delegacji
Pile er
Łodzi.
Żoł ierze francu Cy
pojawiecaoraj wy ołali sens1Hf
niem s ę a ojam n ulicach miasta żołnie
rze fr:rncus , y, którzy przyJecba.i do Łodzi
1e Bacr.ypiorn , gdzie przebywali jako Jeńcy.
R'lrdzo wiele osób eą ziło, że 81\ to

-

-=i-

*

Zebrani stwierdzili, !e na ogół pod·
pisy na pożyczkę w Łodzi idą słabo, co
przypisać nale:iy przeważnie dwom o•
Najprzód nieustalonej
kolicznoś.iom.
sytuacji Rządu Polskiego i powtóre
kardynalnej wadliwości, że pożyczka
podpisywaną jest tylko w markach i
koronach z pominięciem rubli. Rzecz
ta domaga się jaknaispieszniejszego wy•
jaśnienia ze strony Ministerstwa Skar•
bu i zezwolenia na podpisy w ruhlach,
o ile to wogóle leżeć b~dzie w widokach Ministerstwa.
Stwierdzono tez, ze chętnych do
podpisów nie brak, wszyscy atoli zajmuja stanowisko wyczekujące.
wszystkim obywatelom
Ponieważ
Państwa Pols iego powodzenie pierw·
szej pożyczki Polskiej leży niewątpliwie
na sercu, przeto Ministerstwo Skarbu,
wprowadzić
winno by jaknajprędzej
uzupełnienia do wydanej już instrukcji

W sprawie polskir'j

poż„czki

p:tt'i-

Swietny publicysta, o l>łyskotliwym
'
stwowej.
~ylu fe' oi"nisly i autor dramatyczny,
Z inicjatywy Dyrekcji Towarzystwa
p. Adolf Nowaczyński rozpoczął swój od- I<redytowego miejscowego odbyła się
czyt „O odrodzeniu narodowem•, od na· · w dniu 15 b. m. w gmachu tegoż To·
melowa11la tła dzisiejszej Warszavy.
warzystwa konforancja przedstawicieli
na
Oto mówił p. Nowaczyński: „Na kró 1 ew Banków, przyjm<Jjących podpisy
skim zamku warszawskim od dwuch dni
Polską Pozy ... zkę Państwową (krótko' powiewa czerwony sztandar. Wywołuje
terminowe 5Mprocentowe asygnaty) .w
to zgro ę i oburzenie wś ó~ licznych rzesz spr w·e t jże poży\..z!ti.
'Stolic ; są i tacy, którym w ciągu tych
W konferencji b1 ali u<łział przed;dwucb dni włos pobielał na głowie ze
stawiciele:
zgrozy".
Towarzystwa Kredytowego, Banku
Pan Nowacz:i iiski jest optymistą i ra·
'
Handlowego Ł:5dzkiego, Banku Wardzi o ym .c:trachajłom warszawskim"
szawskiego i Towarzystwa Wzajemneeo
'!lie l~kać się, gdyż wszystko skończy się
Kredytu Przemysłowców Łódzklc;:h.

~

forpoczty armJi koalicyjnej,
Z

-

Komisji

przeglądowej

Wojsk

Polskich.

Wczorajsza komisja pod przewodnictwem por. Wąsowicza dokonała
przeglądu 102 ochotników, z po§ród
których 73 uznano za zdolnych, w tem
21 przyjęto do konnicy.
Obywatelstwo lódzkic reprezento·
wali wczoraj pp.: adwokaci przysięgli
Stożkowski i Lachmanowicz, ·właściciele
aptek G'uchowski i Cnaremza, lekarz
dr. Skalski, tudziei ta ·.sabr . ubezpie•
czeń Banaszewski z Łasku.
Następny przegląd w poniedziałek
o godz. 3 po południu.
Dar dla wojska polskiego.

-

Z komendy miasta
co

komunikują

nam

następuje:

Reprezentanci c~chu szewców łódz·
kich pp, Teodor Obr~bski, Roch Krzemiń
ski, Jakubiec i Pawlicki zawiadomili, te
na rzecz tworzącego się wojska polskiego
ofiarował cech łódzki 29 par butów, które
oddali dowódcy, formującego się bahlonu strzelców, p1>ruczni.kowi Skwarc_yń·
skiemu.
Buty te ofiarowane zostały przez maj·
strów szewckich w Łodzi.
Zbiera się tam także składki pienięż·
ne, które przeniosły już kwotE; 1000 mk.
i w najbliższych dniach .zostaną przejęte
przez Komendę Miasta,
Nastąpne posiedzenie Rady Mie!skiel odbędzie się Wćl wtore~, dnia 19
listopada, o godz. 6·ej popołudniu.
Na porządku dzien .• ym s rawy bie·
żące.

-.Po ziemniaki.
Wydział zaprowiantowania miasta wyna r-rowincję kilkadzies.iąt wozóV.: po
ziemniaki dła biur za upu i w tych dniach
rozpocznie sprzedat ćwiartkową.

słał

zór nowrch marek
polskich

ocztowych

Jest już opi'acowany y.aedług ysunków
konkursowych i rozpoczęło się już ich
drukowanie.
Na mar ach b dzie umieszczony
pośrodku orzeł polski Jagielloński; na
marce znajduje się napis .Poczta Pol·
ska.• Marki będą czterech gatunków:
5, 10, 25 · .50 fen. Narazie będą wy•
puszczone na sprzedaż dla korespon-

dencji

prywłltnej.

Na poczcie wszystkie pakiety, pn~·

znac~one. do wysłania _do Niemi.ee, uległ,),
prze1rzemu. Zawartośc, składa1uca sie :..

artykułów tvwności, a mianowicie: słoni"

ny, kiełbasy, pieczonego drobiu, masł1
i t. p. uległa konfiskacie i dostawiona z04
stała szpitc.lom, tanim kuchniom i t. p.
Otwarcie poczty ma nastąpić w po·
niedziałek.

Koleje.

-

Na kolei kalisk· ej narazle uruch011>
mione zostały nast. pociągi : nr. 25t
z Warszawy odchodzi o godz. 9 m. 2~
rano, do Łodzi przychodzi o godz. 2-ej
min. 12 po pel., do Kalisza przychodzł
god2. 5 m. 52 po pof.
N 258 z Kalisza odchodzi godz. !>
min. 8 rano, do Łodzi przychodzi o godzinie 12 m. 48 po poi., do Warszawy
przychodzi 5 m. 20 po pol.
Komunikacja pociągów towarowych
zostanie wkrótce przywrócona.
Ruch kolejowy w Polsce znajduje
sie w ręku Polskiego Związku kolejarzy,
zaś na terenie obejmującym linje kole•
iowe od stac~i Gorzkowic, a mianowicie:
Piotrków, Koluszki, oba dwClrce w Ło•
dzi i linję kaliską do Kalisza włącznie,
objt:li kolejarze węzła łódzkiego tego:Z
Związku.

Na dystansie powyższym wydział
drogowy i naprawy linii prowadzi p.
Spe-rski. Inspektorem ruchu jest p. Ga·
wroński, obecnie zaś z powodu wyjazd
p. Gawrońskiego do Kalisza, zastępuje
go w Łodzi p. Kuźnicki. Wydziałem
ekspedycyjnym kieruje p. Dy i. Wydział
mechanic:my objął p, Bycz~owski. Za·
wiadowcą stacji Łódź-K:tliska jest p. Go·
łoński, jego pomocnikami: pp. Zaorski
Miller i Czyżewski.
Na stacli I olejarzy polaków pracuje
około 60 osób. Nowi pracownicy przyj~
mowani są tylko przez Związek kole'
jarzy.
-

Zdob:rcz na kolejach,

Jak nas informują, udało się dyrek•
cji kolei uzyskać:
36 lokomotyw w Skierniewlcach, 24
Io~ omotywy w Koluszkach, 38 lokomo·
tyw w Łodzi, 24 lokomotywy w Kutnie,
101 wartonów różnego typu, 65 wago•
nów w Łodzi, 40 wagonów w Kolusz·
kach}. 2U wagonów w Kutn\e; dalej ogromny magazyn materiałów technic-i·
nych (wartości mil jonowej) w Skiernie~
wicach, połączen'a telegraficzne i telefoniczne, doskale funkcjonujące.
W Kro~niewicach objęto w posiadanie 25 lokomotyw l około 200 wago•
nów.
Telegrdy i telefony są wszędzie w
zupełnym porzatłku.
Oprócz te o rzeszły w posiadanłe
duże niemieckie maga·
władz polskie
zyny kolejowe ze zbożem w Rogowie.

-v·

zd niemc6w

*

Łodzi.

1iemieccy, p zostający w
Łodzi, wkoszarach przy ul. Leszno, ocze.
kują rozkazu z warszawy od 1ńś 11e zdania broni i cd1azdu do Ojczyzny. Celem
porozumienia się wyjeżdża delegacja nie·
miecka Rady taln.erskiej w w.usuwie.
Zołnierz~

-

Zarekwil"o•"nle drukar i,

Wczoraj w południe wtadze pań·
stwowe polskie zarekwirowat;• drukar·
nię przy ul. Piotrkowskiej 85, gdzie byto
drukowane urzędowe rpismo niemieckie
„D::utsche Lodzer Zeitung•, stanowiącą
własność prywatną rządu niemicc iego.
Wczoraj, po przejściu w ręce prywatne.
zamiast niej pori!I ~ pierwszy i ostatn\i
wyszła „Lodzer V..Jl szei tung" podpisa•
na przez Henryka l Gesela, a wydawonai
puez d-ra Eberhardta i towarzyszy.
-

Zebranie studentelr.

Dzi~,

Z Rad:r Miejskiej.

-

Z poczty.

-

t. j. dnia 17 listopada w lokal11
pensji f· Ra·sklej, przy ul. Sienkiewicza 37,
o godr. 6 wieczorem odbędz e sit zebr~1ni11
studentek,

na

które H nsszem

pośredni•

zaprasan s!ę w~zystkie stodentki
warszawskiego, lubelskiego i krakowskieg~
uniwersytetów o przybycie w celu poroau.
miania ei~ w sprawach akademicki~b.
a em

- Ze Stow.

nauc~yoieli chrzes~ijan

Zupowiedziane na wczoraj ogóln~ zebrani
Sto • nauc1ycieli chrz. w sprawie zapro.
wat1ze Jia podzl!!lU m· ·(\tku zHkwldowaneg111
Stowar.6)Szeni11, z powodu nied• statec:mel
liczby ob<'"~ ·' eh pu inna byó po Jow1:1 ogólo
nej liczby stow3rzy1:izonych t. j. 220, przya
byb zaś ino) nie doszło do skutku. Od•
będ?.ie się ono w drugim terminie, dn. 2!
Us np&rl1t, o god7'. 6·ej wieuzorem i będait
ważne

bez

wzgl~du

oa

liczbę

obecnycb. .

Zamiast zapowiedr;ianego odbylo sit
zebranie informaoyjoe, dotyczflC& przyh1•
en 1ia Stow. do Zrzeszenia nauc1yt1elf
azkół

POCll\tko wych.
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-

Po omówieniu sprawy w ogólnych za•
„ ryuch, sebraoi jednom}ślnie wyr~zil~ go·
4
towo!ć natychmiastowego pr1ystąp1eua d~
' : Zrzea11enfa na zasadach pnawidzianych
ustawą z zastrzeżeniami eo do niektórych

-:: p~ragra.fów.
Prawidłowa ekapedy_.,ja

-

-

poczta•

rozpocznie się od wtorku, Dotychczas !la
przeszkodzie stai brak w urzędach prowm·

cjonałoych wozów, worków i innych uten•.
·syljów a główoie z powodu nieustalonego
pociągów.

Z Rady robotnioz•i-.
Wcsoraj wieeaorem przy ul. Ewimgie•
- fioki ej 17, odbyło si~ zebranie pracow_n!kow
-komitetu rozdzti.łtt chleba i mąki.
-

Przedsta\Viciel Rady robotniczej p. Za.o
głoba sprecyzował cele l zadani3 Rady ~o·
botnic1ej, uraz stosunek jej do rz!ldu, ktory
: Rada ma p-0pierać, Drugie zebranie, na
którem mają być przeprowadzone wybory
• delegatów do Rady robotnic:.1ej. będrle zwo•
- łane na wtorek.
Wiec robotniczr.

~
;...~

Pracownicy kolejowi na dworou wareza.wskim w ŁQdzi z czasów okupacji zWO•
':-_: łojll w poniedziałek, dn. 18 h. m. o godz.
;.- - 3 po południu wiec robotnicsy w celu wyborów deleg~łów do Rady Robotnio-zej.
'._ - W 'ee l}db~dzie BifJ w lokali.i Rady R-0botni·
, cze1, przy ul. E'1fangielick.iej M 17.

f-

-

Wiec.

Dilś, o gQd1.

4·ej po południu, w lokalu przy ul. AndrHja J'ł 4: odbęd.zie się
· wieo nauczycielstwa elementarnego w sprawie "'yborów do konstytuanty.
Zebra1tie

-

1

sźewc6w

i_ lram~szni•

,ków.

Dziś, w niedziPlę, o godzinie. 9 rano,
'w lokalu pny ni. Pu~tej lla. Zanąd zw.
zaw. szewców i kr maszników zwołuje

·

2-gle zebranie
wszyetkich pracowników
azewckich w celu wyborów delegatów do
\ł&dy Robo•nfozej,
Zwią% "

-

Uu\w w

zaw. szewców I kamasz•

Łodzi.

Przysyła

list wyjaśniający, źe
szewców i kamaszni·
ków do Rady Robotniczej nikogo ze swego składu nie delegował, lecz przeciwnie
przez sekri:tarza związlc11 ośw.adczonem
zostało, ~e zarząd zwhz u .szewców i ka

zarząd

nam

zw. zawod.

4

mas:rników udziału swego, w Radzie Robotniczej nie weźmie, uważając, że Rada
Delegatów Robotniczych
inrra powstać
na zasadzie wolnych wyborów, które w
tym czasie już si~ po fabryka.<:h i innych

uhładach p.rzemysłowych odbywały.
Zarząd miasta stwierdza nadutycie

mandatu przez pana W. Rżewskiego, który
samowolni~. wbrew postanowieniu zarzą·
du, mia11ował się delegatem związku. List
podpisali: pp. Juda, Hajek, Kuraszewski,
. Libich i Neve.
-

r
f

Z tramwaj6w miejskich.

Termin ostatecznego załatwienia zatargu ekonomicznego pomiędzy pracownikami tramwajowemi a dyrekcją odroczo
no d) poniedziałku wieczorem, poniewat
wskutek nieobecności kilku członków Ra·
dy nadzorczej nie odbyło się zebranie
teit('.
4

Zalew

bolszewfokl

zagraża

Polsce.

Podług doniesień,

Loterja na lnwal1d6w wojen.

1 klasy polskiej Loterii
klasowej na inwalidów wojennych odby•
wać się będzie w dn. 30 i 31 6{rudnia r.
b. Cena losu wynosić będzie 28 ma·

•ski agitatorów b)lszewickich z lewych
. maksymalistycznych partii socjalistycznych
- Jednakże u nas znajdują oni tak znikomfi liczb~ swycb zwolenników, it dla uiyskania jakiegoś ośrodka dla swej niepopulatnej agitacji, nawiązali zbliżenie i
zhn'.e się w jedną dwóch skraj • ych partji socjalistycznych a mianowicl.. lewicy
. P. P. S. i S. D. K. P. i L.

-

Krynicki, IV kap. Popławski, V pułkow.
Betcher, VI por. Pisar:>ki. VII kap. Jobs.
Godziny przyjęć w biurze milicji na
Zachodniej 57 ustanowiono następujące:
od 8 i pół rano do 1 i pół, i od 3 do 6

po

poł.

-

Rezerwą

milicji•

Na posiedzeniu komisarzy utworzo•
n& została rezerwa milicji, w sile 128
osób. Komisarzem re~erwy jest kapi·
tan Swięcicki, pomocnikiem jego p. Nikonorow. Lokal kom'sarjatu re:terwy
mieści się przy ul. Przejazd w gmachu
li oddziału straiy ogniowej ochotni·
Ila

rżecz

Ze

związku Minisłttant6w.

Związ e k

Ministrantów, zwyczajem
lat ubiegłych, urządza dziś w sali „Do•
mu Ludowego" o godz. 6 i pół, wiecż6r
artystyczno~dramat.yczny ku czci świę•
tego Stanisława Kostki. Bilety dziś do
nabycia w kasie teatru od godz. 5·ej
popoi.
Z batru dla dzieci.

-

Z powodu nagłego zachorowania
kilku małoletnich wykonawczyń ról w
„Kopciuszku" na hiszpankę, przedsta·
wienie d'lisiejsze popołudniowe w Domu
Ludowym zostaj_e odwalane. Bilety na~
byte mogą słuiyć na przedstawienie w
niedzielę, d. 24 b. m. lub też są do o•
debren~.s za nie pieniądze w ksi~g;irr.i
Urbanowicza.
-

U adek z tramwaju.

Na ul. Cmentarnej wypadła z tramwaju w biegu Sara Dereczyaska, oG usz~c
ciężkie obrażenia ciała. Pomocy udzielił
lekarz pogotowia.
-

Zbłąłcaną kufą.

Wczoraj na ul. Leszno róg Konstan•

tynowskiej, zbłąkaną kulą, odbitą rykoszetem o mur, raniony został 25-letni murarz
milicjant Stefan Michalski, zamieszkały
przy ul. Leszno 17. Pomo:y rannemu !1·
dzielił lekarz pogotowia ratunkowego.
-

Napad w Rudzie Pabjanickiejll

W czwartek wieczorem do p. Stefań•
skiego, właściciela parku w Rudzie Pabj 1nick1ej, przyszło kilku uzurojonycb ll&pastoików i, groiąe śmierci11i, aaiądali wyda•
nia pieniędzy. Pan Stefański, przerażony
postawą bandytów, wydał im 3,000 marelr,
poc2em oapaetnicy oddalili si~.

Dziś.

~miego p.

odbył

ei~ tu w D()m~ Lu:

dowym wiec rzerrieślniozy, w celo zorga·
nizow!inia rzemieślników, wyboru Rady rzf„
mieś' uiczej,
n,bo1n ciej,

oraz

2·ch lielęg,atów do Rady

Pr wodniczył na wiecu pan Nyas.
Przem1p iali pr.: M. Bawarski, Gr&l1ńd;i
i SzyłJHło - wazysey trzej z Łodzi, z Pia·
bjank p. Wojta:1r&lilk.
W P c1 b~anioach rządy nad miastem
objęh R d 1 rohntni"z",
rozwia,zująe Radę

'Ił

Lekarz powiatowy

'

powrócił.

li

.
Przyimu1e:
Panow
P111le
8'1 Q-1 i6-8• .. _ od~~dz. 5-6.

2

P. E. B. na Skarb Narodowy
srebrne medai~.

tó~zka krnnitm vJalutowa.
ruch

Obroty walutowe rosyjskie nieduż'.
wstrzemi~źliwy. Korony bez zmiany,
Ruble w odcin:-ach 500 rb.
178 - 183.

Ruble w olcinkach setnych.
185 -

190.

Ruble w odcinJ,ach drobnych.
183 - 186.
Ruble. Kierenskiego ( 1000 rb. 250 rb.l
153 - 155.
Kieren;;kiego drobne (40 rb. i 20 rb.1
130 -

135.

6% o_!:'.i2acje m. Łodzi.
85-87. (za nomin. -Mk. 100).

Bony

m. Łodzi.

Korony

170 - 175.
59-59,50,

jaknajdokładniejsze
wytąpieni~
wszy i
gnid we włosach i na odzieży osób izo·
Iowanych oraz na obserwację, czy ktoś z
nich nie zapadnie w ciągu tych dni kilku
na t) fos plamisty, statystyka bowiem wykazała, że zachorowania na dur osutkowy
· 1vśród otoczenia chorych zdarzają się naJcz~ściej w ciągu pierwszych paru dni.
Po spędzeniu 4 dni w do_mu izoiacyjnym, rodziny chorych na tyfus plamis-

będą podlegały dalszym ograniczeobowiązkowym staw:eniem się
codzień do badan~a przez kontrolerki Ea·
nitarne we własnym mieszkaniu o pewnej
stałej naprzód oznaczonej godzinie w c ią

ty nie

niom, poz.a

od chwiii dokonania

nadal musi być ,dokoaywan~.
Dodatnie wyniki tego sposobu walki z
tvfu.sem, o iągnięte w Lublinit! i Warszawie, każą przypuszczać, że i w naszym
mh~ście nie zawiodą, naturalnie pod w„„
runkiem, że rodziny- chorych będą się sto·
sowaly ściśle do zmlenioaycb obecnie
przepisów

1 wymagań.

PRZEOSTAWICIEL

E. Tuwim, Warszawa, Leszno lt

~rr O~IENNY

Nieodzownym wa-

(pokostowy)

runkiem jest natychmiastowe meldowanie
o każdym zachorowaniu, mii"ące na celu
wczesne o. p0manie c~oroby, szy'ilc"e
•

2'.A~ADZl\A I, róg Plotrkows11:ie1
Przy1mu1e od 9-2 ł 4 - 8, P3nle 5-6.

IG ACY E GEL,
Piotrkowska 175.

a„. medycyny

PrybUlSkl JA N HE
•.

Z

b. asystent ryrrif. H~rffa w BazvleJskfeJ
uniwersytetsk;ei kob ecej klinice i b główny ordynator w sanatorjum dla płucuycn
chorych -. Ja!ck.
Cho r?bY ko!:i1ecc, płuc, FC1ca l akuszerja.
n~
11-1 i 4-5.

Widzewska

13tod

W•WMA

Pierw5za

I

skła<ł

pamiątkowe

czasie zasadnicze
zmiany. Rodziny te dotychczas, jak wiadomo, nfegały odosobnieniu na przeciąg
3 tygodni w d ~ mach izolacyjnych, pon ie•
wat zachorowania na tyfus plamisty zdarzają się wśród nich dość często. Wykluczalo to, rzecz naturalna, szerzenie
przez nie choroby.
Niedogo rir-ści i przykrości, jakie wynil· ały dla wielu o ,ób z tego przymusowego o dosobnte , spowodowały, że niedawno środek teu złagodzono w Warszawie
wzorem Lubłin!l, paro:niesięczne zaś do·
świadczenie przekonało, że i na tej dro„
dze w walce z tyfJsem rlami$tym motna
osiągną<; dobre wy iki,
Zmiaaa polega na tern, te odtąd rodziny chory-h na tyfus pla1d,ty będą u„
mieszczane w domu izolacyjnym na dni 4,
nie zaś jak bj·ło dotychczas na 3 tygodnie. Czas te.u bę'izie przeznaczony na

U•ayaa Ceny st;de

choroby skórne, weneryr.zne
\ n:emoc płciow1,
Choroby mkórne 5 weneryoz.
Konsta~ły~o~&s ....::1 ~ 12 .. '"lle; przyjmuje od 8 do 12 rano i

przesyła

najb.1ż5zym

choroby skórne, włosów, wenerja i niemoc płciowa

r. S. Le k wicz Dr. H. R żaner

~

0

twem rodzm os. !• dotkniętych tą chorobą

w

sprzętó\

222 mk. 75 fen.
Na najbiedniejszych robotników
Łodzi do dyspozycji R.ady Opiekuńczej
222 mk. 75 fen.

nam następujące wyjaśnienie, w sprawie irni<m,
jakie będą dokonane w zakresie zapobie·
gania szerzeniu się tyfusu plamistego, lud
dność zaś sama winna dla własnego dobra i bezpieczeństwa przestrzegać tych
przepisów.
„W sposobach :zapobiegania szerzeniu się ł)'fusu p'.a;ni<;teg o za poś ednic·
zajdą

wa·rsztatach

Na Skarb Narodowy

i in.

z tyfusem

łka

fil

Łódzkier.

1\

ską, Źbikowską, Bendą, Siemaszką, Tatą_r•
Wiśniewskim

wypłacie w

Przy

rolach głównych.
Wieczorem doskonała komed· a Caiłla
vet'a i Fleurs'a p. t. ._Ładna h 'st rja•, z
pp.: Vuys Pawińską, W1erze1ską, Waciń

kiewiczem,

w Adm. „Gazety

wiadomościowycb b. f.:1 bryki Widzew rQ.I
botnicy złożyli dobrowolne składki w o.
becnośd pp.: I. Szwarca, Lubif1skiego 1
Orussy, Br. Zielińskiego i p. Nowackiej

1

Specjalista

ną Klfientetę, o:~~~~!~ Dr• L.

ubrania 1 na palta, balowych 1 załobnyc l towarów, a takze tr~ o~
tai!:y, chustek i innJ eh towarów, który przez 8 rr.ie;;1ęcy był' zaruknię·
ty jest znowu czynny. Cegielniana 43, w podwórzu 4 dom od

złożone

t. „Niewolnicy zmysłów" (Reki·
r.ny) z pp.: Arkawia, Sac.hnowsl{ą, Wiśma
}'rowską, Żbikowską oraz z po.: Bendą, Bo·
'gusławskim, R.adwanem i W1śniewskim w

odkażania w mieszkaniu chorE'go. Zrozumiałą jest bowiem rzeczą ze odkażanie i

Z Pabjanic.
piątek

Ofiary,

o godz. 3 po poł. po cenach
sztuka w 4 akt. D. Nikode·

I,..popularnych

gu trzech tygodni

W

został~

a z nimi i tylusu plamistego".

teatru.

policji miejskiej •.

W Kom. M. L. P. P. S. na rzecz
policji miejskiej złożyli pp. Wajnb0rg
12 mrk., Etuan 25 m. Sildenberg 20
mrk.
-

lllgę, gdyby

%

czej.
-

obecną

stwierdzone, te ludność niedosć i;ciśle sto-:
6uje się do niniejszych przepisów, gdya
wtedy walka nasza z zarazą nie mogłab)'I
dać upragnionego wyniku wytępienia wszy

Na stanowi~ka komisarzy milicji łódz
kiej zostali mianowani: Cyrkułu I chor.
Szutenbacb, Il chorąży Jezierski, 111 por.

;
Mam zaszczyt
mo Szanov.
· mój r?ż~ych RESZTEK w-:ł~. i bawełn. na męskie_ i damskie

-

łoby cofnąć

nieruchomości.

cieli

Komisarze milicji.

Resztki Cegieln"ana 43
Piotrkowskiei·.

przewiezienie chore50 do szpitala i doko„
nanie odkażania w mieszkaniu.
W tych razach, gdy zostanie stwiellfj
dzone, 1 że otoczenie cbcrcgo nie zameltij
dowalo w czasie właściwym o zachorowaO!
niu, 3 tygodniowe umieszczeuie w dom,;
izolacyjnym będzie przeprowadzone z eaf/
łą bezwzględnością. Tak samo wypada•

rek.

z obawy przed bol· -

szewikami wielu polaków z powiatów lewelskiego i okolic Połocka ucieka do Kró·restwa, nietylko zamożniejsi lee.z nawet
biedne klasy luaaości.
„
Coraz więcej przenika w granice Por-

zawiadomić ą

władze magistrackie i dawniejszą
- W m!e~ch~ panuje spokój i porząi•
dek. W skład R11dy robotniozej weszło po
2·ch delegatów fi każdego stronnictwa pali„
tycznego, kooperatywy i zwilłzku zawodowe•
go, równie~ zwiqzek nauczycieli miejsco•
wych i zwifłZek Budowy Państwa Polskiego
przył(\czyl ei~ do Rady robotniczej,
która
natomiast odmówiła przyjęcia do nowego
grona delegatów od Siowauyezenia właści
miUcję.

Ciągnienie

- wa gazet

krqtenia

miejską,

Filja masarni. J.ana &;jaka

przy ul. Piotrkowskiej Nr. 69, za mknię•
ta dawniej z polecenia monopolistów
. mięsnych, braci Frankowskich. wczoraj
otwarta zostafa ponownie.

t[hflei[iiańtka l2[lDirnt

I
oryginalna chińska w cen~
mk. 44, 50, 60 za funt dost~
w tkfopie firmy L. Gliick i S-ke
Piotrkowska 98.

Dr. med. Sz. Eiger

chorób zębów i jamy us 1ej

Długa

Sienkiewicza Ns 83,
od S- B wiecz Panie od 4 ._5 --Najlepsze ZĘBY sztuczne i plomby.
•
•
Leczenieb<>meopatyczne. Od 10-5.
~lna_M 9.

powróciła

46 (róg Zielonej)
i

wznowiła

chorych od 4-6 po

pr zyjęcia
poł.

Choroby kobiece i akusteria.

Jutro, dnia 18-go 11sh1p~da.;
jako w dzień pcświąt~cz1'
„Gazeta Łódzka" wyjdzie pt
południu.

\

ŁÓDZKA

CJAZI!TA

4.

M 223.

-==-=-"""""=="""'""""""=====-=====-====-==-:::::<================-====~===================~======================:som======~======-======-===~=============-.

•

TEATR WIELKI

Część

Pierwszy raz. -

W

•

dochodu na Polski Skarb narodowg.

niedzielę,

d. 17 listopada. r. b. o godz. 3 po

poł. -

Ceng mfelsc od 1 marki do 5-d 1

Pierwszy raz.

Bilety wcześniej nabywać możne
w cukierni W-go Gostomskiego,
a w dniu przedstawienia w kasi•
Teatru Wielkiego od godzin}
IO rano. ,

PORUCZ•IK I!!!! PULK·u

Konstantynowska 16.

Polskie towarzystwo nrtgstów

Sduka ze ~plewami w B-ch aktach z wojny obecnej.
Akt I Ucieczka# akt Il Na froncie, akt Ili W a <: d Leg onów do Warszawy.

dramatuczngch pod kierunkiem

hJJd wika Szejera.

Zarząd

Gazówni miejskich

Dyrekcja l(oncertów ATjeda Straucha.
ŁÓDZKA ORKIESTRA SYMFONICZNA.

warunkacn:

Sfthfl KOl1CfKC:O\ilfł.
ru. 15 w eczorem

Stllltl ROUCER"COIDfl

niniejszem podaje do wiadomości,wła$oici~L9o_mó~ ! fabryk, ~e rozpoczyna sprze·
daż smoły na następujących
Reflektanci (właściciele domów i fabryk) zechcą składać w gazowni przy ulicy
Targowej ~g 34 (pocztą) deklaracje, w których należy wyszczególnić wielkość po·
wierzchni dachów, wymagających reperac.jł, i w związku z tem przypuszczalną
ilość ~centnarów potrzebnej „smoły" poczem Zarząd Gazowni, po dokonanym przez
siebie skontrolowaniu podanych cyfr, zawiadomi piśmiennie o tern, ile i kiedy na.
Jety dostarczyć pró~nych beczek (w dobrym stanie) do gazowni.
Obec;na cena smoły za 100 fontów polskich wynosi 30 marek loco gazownia

Poniedziałek,

. . ·- .

dnia 18 listopada r. b, o godz. 8

7-my Koncert Symfoniczny

,

SOLISTA

as F

I

{Sł(~ZYPCE

Dyrygent Bronisław Szu~.;.
W programie: Rachmaninow-Symfonia. Wieniawski-Koncert,
Sarasate-. Zigeunerweisen•.
Bilety od mk. 2.- u Alfreda Straucha, Dzielna 1?,

"VV'zór dek.l..aracji.

Towarzysze Szewcy!

Zawiadamiam Zarząd 0Rzowni Miejskich w Lodzi, że powierzchnia mofoh dachów, krytych tekturą smołowcową, przy ul•.______,_N1.1______ .... wynosi...- ...łokci kwa.
.dralowych l proszę o przesłanie ml_____.....centnarów po.Iskich smoły pogazowej, która
jest mi wyłącznie potrzebną do konserwacji tych•e dachów.

DzL~.

w

niedzielę

Za""ząd Zw.

dn. 17 b. m. o godz. 9 rano, w bl· ~iu

Zaw. Szewcó~ i

przy uL Pustej 111

,-.~masznik 6~

zwołuje 2-gli~ zebranie wszystkich pracowników szewckich w
Rob~ t niczej .
Biorący udział w zebraniu d.

gatów d o Ra d „

Łódź, d·----·-····-·---1918.

15-go nie

będą

mieli prawa

celu wytorów del•
głosu.

Z AR Z

·

Ą

D.

-------------------------------------------------O GŁOS ZE N Q E.
~m
- • STOVIARZYSZENIE HANDLO \/LÓW POLSKlCH
v ZJS?b

Podpis_·-··-··-----

4 po

Niniejszym zawiadamiamy, ~e w niedzielę , 17 b. m. o godzinii
poł. w lokalu naszym (Piotrkov.ska 108) odbędzie się

nadlWJrlaine ~góJne lurnma~zen\e l1\lln~ów uowarzJ!l~nia

z

~. . "

dziennym:
Zagaj!!nie.
2) Wyb&r Prezydjum.
_
3) Omówienie poioźeniaobecnego pracowników handlowycC
4) Wybór Zarządu.
'
5) Wnioski.
Ze względu na powagę chwili oraz spraw związanych z nią upra.
srnmy ~ szystkicb członków Stowarzyszenia o niezawodne i punkt&
1)

Towarz. Akcyjna

B~OWA~U PA~OWEGO

SS~ K. ANSTADTA
w lodzi, ul. Srednia NQ 34.
fłajwięks~y

alne przybycte.
Uwaga. Osobne zaprpszenia

a„owar w miejscu.

poleca powszechnie· uznane, pierwszorzędne:

nB
•

,

r

A

PILZENSKIE
łl
BAWARSKIE
I
MONACHIJSKIE
Uprasza się przy kupnie o zwrócenie uwagi na ety~i~ty i korki stemplowane i żąda·
nie dostawy z bro\' aru Akcyjnego przy ulicy ?redmei M 84.

s*W&m

1

po

moźliwle

będą.

ZARZĄD.

•w e
Sprzedaż

nie

Garderoby
tanich cen!loh.

Palta damskie od mk. 150.- do 450.Pluszowe palta ostatni fason 690.-

~~.nt '1Q:.~r~ :ErlklM"~'&3':1-mM.Il[ 1'm:.W

okazja

Switr, wełniane mk. 75.Szmechel i Rosner,

Kantor Wymiany Pieniędzy

JAłłA

rozsyłane

.

Fabrykacja chemicznie czystego płynnego kwasu
węglanego v:r cylindraćh stalowych po 20 i IO kilo

p

następującym porlądkiem

Lódź,

Piotrkowska 100.

HAftEMAftA

w Łodzi, ul. Piotrkowska Hl,
kupuje f sprzedaje BUBLE
po kursie g~łdowym.
stałe

Losy loterji na

i "dniówki•.

Willi

laflid ~arnwni MiITT~~ir~ wto~1i

ur f!l<i-..ą swych Szan. spożywców o bardzo oszczędn9 ko. ·r '8 l ,ie z gazu dla oswietlenia i celow opałowych , gdyż

Pierwsz.a

~głosz~~I~ dro~n~s

Bazp łat ni e

łódzka parowa

far~iarnia [~~miuna
Wilhelma SzeJnmana wtodti

r·r!rnciwnym razie, wskutek ograniczonego !7.apasu węgla,
b:}dzie zmuszonym do obniżenia ciśnienia tak dalece, że

forbuje wszelkiego rodzaju ~a rderobę, oraz
jedwabie, aksam Hy, plusze, płótna, przę
d7-~ przyjmuje się f6wnle:t wszelkiego rodzaju resztki po fi!r bowanla i apreturobędzie
wania. · Specjalna farbi arnia fa,ł<i;r:
skunksy, sobole, mardery, kamczackie bobry i t. d. Dopr owadza się ta .,owe do stauniemożliwione.
nu newego podług najnowszej metody,
Ceny przystępne.
.._E'..!~~~f~~~~~~~~~~l~~~~~~~~~I~~~~
Fabryka mieści się przy ulicy
.\'!.„

gotowanie na kuchenkach

Egzystują„y

Lutomierskiej N~ 9 (w podwórzu)

od 1895 r.

gg

Magazyn obuwia Lampki klzszonnoC1Je
da.leko
A. D. ,Oo~dberga :BAT~:R.JE
świecące

rna

został przeniesirrnv z ulicy Cegielrii2nej M 23

ulicę

:E>iotr~C>'VVS.k.ą

66, A

,. 11.tórym znajduje się ielki wybór obuwia najnowszych fasonów, po
"'
eenach przystępnych, oraz wykonywa się wst:eLie obstalunki.
~edakt4lr

i wydawca Jan Grodek.

u

świeże

ró~

R

i dobre

Pfotrkowska 146,

E ·:\' angeli ckiej.

bo. bez n auctyc~
nauczy się każdy sam
łatwo prędko, gruntownie na S:imouczkach,
Reussnera po angielsku, francusku, niemiecku, rosyjs:rn. Adres autora Złota 6
Warszawa. Cenni k bcuiłatnle.
.
Ml ©I
llllj1euona na Ul.
O O uńebrt!l
a Hk\
Prtl!lr.rn torebki!
damsk>it. w Adtti •• G. t." Prze iazd J.k 8.
ł.ySkR nieh.ie,sklł sprzeu1m1. No;
y Ce ·· 1e 1)~ ,a 27 m. 9
cl1łopicL z ~-wu kl . >wy·
kHtałceiilem, do zawodu. Wfadomollć w Adm .• o. L"
t'ln~(O~ 1 umeblow1n"; ć.v. wynajęcia ut;
1 t,1 I
~ !"r m zr1 M 1 l 1 ,1 • fr ·•nt.
sq mudde starzy, ko·
bl@t'{ ! di'iCtl', Zgłaszać
się w poniedziałek od 4-' ej do 7 wlecz,
Nawrot Jl\ 8 front, czwart1.: piętro, .Szkoła
rvsunkowa.
wato! r.y (czy 0
wełnia.na

D
Ko.

Potrzebny

Pot rze bn1".
. esztki
R
1

tu

t1,ana wttta) •ak

rówmeż

resztki na damsl.le, mąslde • dzl~cinne ubra!
nia I okrycia. l3ostooy, sz wiaty we u1·y,
jedwabie na bluzki. Różne we'nlqne resztki, cajgi, barchany i flanele. Łód:t, Widzewska Ni 40 m, 10, front, Il p. na prawo
· · ę degancko K<1stjum.
·
r.~
o.i ma1e
35, palta 20, suk i· 10. .r~wiec damski Rnd t kL Pi 'lr"ows1;,_ J\i! ł7
Na zamówienie fasony pap1cro.we.

\)ZYJ

Sprzedam i:oiyskę
tetazn~
'zu!aa . 34 m. 15
Watoliny tunkach
we.niane .w r0źn.ch !!. .
kolorach
Iłi

1

cenach nainiższych poleca Bruno I{o sc~
berg Piotrkow ska M 103.

Ważne d.„

can.! Specjalny krłt
wiec dam~ki powrócił do tł,
dsl i mieszka prz; ul. Sienkiewicza JllJ
f
ront, I piętro.
powodu kryzvsu przy
muje wi;zelkle ob<:talun\\i za bezcen .

.

Bolesław Dumatow1~z, uJ. Ro,dcińsK.a l i
zgubiła ksłąt~czkę legitymacyjną n}

chleb, dla 3 eh osób.
Emlłp K1eiet1, u.. l{okicu1ska 10, , gub$?
la książeczkę legitymacyjną na chle\.
dln 2-rh o•ób.
"""E...
1e-o-no_1_a"!"W,_o..,jt-u-n,-u...
l·..,0!!!"'1...
ów
_n_a_o_
·~-.-Z-ku""'b-,łj
książeczkę legitymacyjną na chleb, rilw
5-du osóh •
!!!E!'"'m"!'il"!"ja-B~1-en_i...
ec-a-a,-u""!"l.-L""a-.~ąt...
n""a-"2~8~,-zg-u~1Ji•
ła Ics!ążeczkę legitymacyjną na chleh.
dla 4-ch o~ób.
"'"L_e_·p-o~td~K!!"'ry-g-ie_r_u..,1....1!!!"·11-rg_u_w-a""5'1"l'O-Lgiibr
k~rte we1:1!11wą.

,
~~Teresz Meldn~r. Szosa Ko1,1ctI1ska .,,,i 'J".
zgubih książeczkę legitymacyjną n
chleb' dla 1 o~dhv.
wo1dech

zgub ' ł

Zieliński,

chlf'b
· • dla 2 o•óh.

I

\j\Jla.

31

ul. Zarzewsr.a :w,

ksiażeczkę leg1tymacsJn~

sł~1·. Wil1<.ows~1, u.

ni

~-

ąua 8, zglll'

':b ił k~1ąże.czhę leg1tymac;oną na c . Ieą
ola 6 osob.

W \\.oczni Jana Grodka, Łódź, Prza}a7.d 8,

'

