~ tddi. Poniedziałek

Rok

18 Listopada 1918 r.

Dziennik

społeezny

ł'RENUMERATA wynosi: rBcznłe 36 mk„ półroczn.ic 18

kwldalule 9 mk. mleslęcimle 3 mk. z odnoszeniem

Cen.a

ao
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Wielanlll, Zduńskiej Woli i Kaliszu.
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(Ceny zwyczajne).

W wielkiej sali pałacu KroneAberga
s r ują się socjaliś...i, inteb~enci radykalni,

•h1inantwo Przem1słu i H ·ndlu podaje do wiademoiel pab1le111ej, łe B dniem
ł1 lł•top da r. b. pr<11jfło ~ szy1•k1e urzęd1, Instytucje 1 caynnoścl hyłych ~ładz oku·
0
rzepall)jay<'h dotyca„ce przemyału i h~ ·1dl11. Tem eama111 pod 11HZl\d Ml · • st ~ ntr-&
mysłu i H 'r~dh puechod•!ł, w tej dz 1edzime, W8 y t1'ie Zllfl'łd ·mr· · dot d. ne•. "Pł dil \
.okupacy)r.e Hkbdy rr1emyslewe i haadlowe, składy i megatyny, arcl:nwa, llaura, Io·
'ale i znaidu;,„ &iii w aiclł ruch'łmolei.
I} Włiłł .!ICiele lult rs1dcy dJrnów, któ·ycb lokal~ były nię~q pn.es władze oku•
\ pacyjne w j >1kiehrnlwiek oelach z ~akreau pue~ysłQ i handlu, ~1nn1 nieswłocznle H•
1
~ m1: \dllwać CY' ~m, o ile lokale \e me 1oetały obJQte przez delee:11iow Ul\du.
Nad po101\ałemi w t71 h l ohlaeb ruchomościami, do t"ZatiU ich obj'}eia prze•_ mi~
aieterstwo, włr.śaiciele lub fil'ldoy domó• winni roztoLs) ć piec1~ i b~a, odpowled1w.l1;11

aa iob

.
calośd.
il) Wuratkie przedclQbiordwa

pnomyBłowe, llandl 1we, eru wnyi1tkle WOf?Óle
o&oby prywatne, którym wł•d11e okupac~jne r•rzekazały • jakiegokolwiek tytułu sarsad
blb jakiekelwlek praw~ do m>1ruynó-.., zakładów, upasów i t. p. i t. p. winrii nłeswło•
a&11ie eameldowad o tem mrni1tersl\\ Il i bell sezwoleola mlnishrstwa nie mai Ił prawa
przedmiota•nl tarni rOllp"n~d1 ć.
Niesto101uaie sifj do ainis111ego rozporz!ld•enia poei,gnie aa sob\ n11joatnejsze
1

Kierownik Ministerstwa Przemysłu i H mdlu.

Powołując 1!ę n• powyższe zarządzeołs p. kierownłh M!nisterst•a Pr$emy1la I ffrn•
' 4lu w1ywam wuyalli:ie 01 by będące w po!liadaniu lub 11twiadywan·u wspo~n\any~h
objektt>w, aby podały dokbdne 1estswienie lub it'h op · ~ p ud ue•ih st:\ o · pn ~ed1na.ln hi-.,
aier.włooP1nie, Hi' óh.\ei do 21 \ia\opada r. b. Wyd:.1ahw1 Burow ów W „,,innych, uJ. Ce•
.
•
g\elnisua lB (~kój 19).
Osoby kłóre udośćvczyoiły jui weswaniu Kąmendą Jl 11~ła • dnia 16 b. m., doty·
eB&\4'emu 1 b 1wi1pku włdcloiell lub sarz„dów nieruchomofoi zgłoY11enia instytucji hyły~h
"Wład1 ni!:'miecki<h. Sił od powtórnege a~łasaania w biura 1 surowców wolr•e, pod\eąaJ!\
aiat.em\11.st obowią11to1vi rcu:~ooseoia pleozy nad tymi in tyłuctami (p rt tra p. 1 powyżs.ego
es-łouenia) i ogranicnlłiom aawartym w p. 2 tPgni vgtos1e11ia.

1

Komisarz Ministerstwa
Przemysłu i Handlu dla m. Łodzi i okr. łódzk.

W. Tymowski.
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r~ądu.

Dla charakterystyki przełomowej
,
chwili podajemy ponltej przebieg roko'1Wań stronnictw w sprawie utworzenia
rządu. Dotychczas brak nam konkret·
"1lych dany<lh o ostatecznym rezultacie
rokowań.

ludowcy
gaUcy\scy
Poczętkowo
stwarzali p. Daszyńskiemu, trudności
które już prawie dalo się mu przełamać,
lecz po przyje:fdzie Poznańczyków syłulcja się pogorszyła i nie było wido·
ków, aby pan Daszyński mógł skonstruowa6 gabinet.

W ostatniej chwili wysunięto kandydaturę p, Korfantego na premjera.
16 godzin s nędu z małemi przer·
wami trwały pertraktacje, namowy, tar·
Qi, aby skonstruować wreszcie oczeki~
·wany przez wszyatkich rząd koalicyjny
trójdir.ielnkowy.
Konferencje odbywały się z udziałem ludowców, aocjalistów, i poznania\ów pod znakiem obtttru.•cji w stosunku do p. Daazy1\skiego. Delegaci posprawę postawili na oatrzu
1 snańscy
· noża, twierdząc, !e nazwisko premjera
będzie czerwoną płachtll dla konserwa. tywnego społeczeństwa poznańskiego, i
'. że w tyrn kierunku delegaci mandatów
t_wych tak daleko po1uwać nie mogą.
5kłonnl hyliby nawet poinaniacy widdeó n« czel~ rządu p. Moraczewskie·
10, zd p. Daszyński mógłby figurować
J~ko Jed8fl z ministrów resortowych.
W taWei kombinecji Poznańskie daćby
mi..ao cło rzadu trzech ludzi.

P. Daszyński dla ratowania sytua•
cli oświddczył gotowo§ć arzeczenia się
prezesury, lecz nie zgodzili si~ na to
socjaliści.

I sytuacja, mimo • interwencji Pil·
sudskiego, tttóry przez godzinę blisko
:tamięt•
starał się wpływać kojąco na
ności partyjne; pozostała na punkcie, z
którego wyszła.
Socjaliści zapewniali, łe stworzą
gabinet bez Poznania w składzie 5 so•
cjalistów, 5 ludowców ł 7 fachowców,
optymistyczllie ncł·
„oseł Witos,
zaś
strojony, zapewniał, że .gahi.net docho•
·
dzi•.
trakcie dalszych narad, •przybyli
członkowie rządu lubelskiego i lewica
radykalna.
NtsStępnie stawili się delegaci po•
znańscy ludowcy.
W czasie obrad przyjechał komen·
dant PilsudsLti. Słowa jego, dość gło
śno powiedziane:
- Pols ... a nie jest §mietnikiem.
Tak się, panowie, Polski nie twQrzy, dowod?:iły, iż dyskusja była gorąca, a
rozlam partyjny zasłaniał obecnym is•
totny cel zebrania.
Gtośno zac7;ęto m6wić w kuluarach
pałacu Kronenberga, . \ż Daszyński zrzekł
się prezydentury na rzecz posła Mar•
czewskiego.
Delegaci poznańscy prosili znowu
o zwłokę.
.Kurjer Poranny tak opisuje dal1zy
przebieg narad: .Północ. Schodzta aię
których
stronnictw,
przedstawiciele
członkowie wejśó mają, do gabinetu.

w

t

przedstawiciele chłopów.
W salonie, w którym śród klombów
kwiatowych przed paru miesiącami prezes ministrów Steczkowsis:i gośćił elitę
towarzystwa warszawskiego wi dać długie
stukające buty, postac:i niedbale odziane.
mówi kt.:>ś
- Kiereńszczyzna z 1nakąsem •
Godzina 1 po północy.
Na ponsowych, jedwabnych kana•
pach tną sobie drzemkę członkowie
rządu lubelskiego w świętej zgodzie ze
swymi następcami, a nawet przeciwni·
·
kami.
- Wagon kolejowy nad ranem rzuca ktoś u\Uagę.
P. Daszyńskiego niema. Posłów po·
znańskich, traktujących z nim pp.: Seydy, Korfantego, Nowickiego także niema.
O godz. Z po północy dochodzi wia•
domo~ć. te p. Daszyński i poznańczycy
siedzą ·u kom. Piłsudskiego.
O czekiwanie.
O godz. 3 nad ranem telefon z kwa·
tery l'ilsudskiego:
- Poznańczycy proszą o zwłokę
·d o godz. 1O rano.
Wyjetdf.a kilku delegatów na ulicę
Mokotowską.

Przynoszti wiadomości, te wobec
prof ektowanej zmiany na stanowisku
prezesa ministrów pp. Korfanty, Seyda
i Nowicki muszą się rozmówić ze swymi
przyjaciółmi z Poznania, k '. órych znaleź6
nie mogą. Jakkolwiek przystawali po
południu na kandydaturę p. Moraczew·
skiego, to jednak nic stanowczego w tej
chwili bez poważnego namystu powiedzieć nie mogą. Pozatem, jak słychać
ułoto y nowy klucz 1 jedna trzecia eo•
cjalistów, iedna trzecia chłopów i jedna
trzecl<i fachowców budzi pewn-a wątpłi·
wości §ród chlopów w tym sensie, aby
owi fachowcy swą przynależnością par•
tyjną klucza tego nie naruszyli.
Część obecnych wyrusza do domu
w nienajlepszy ...h humorach.
Wielu klnie.
O g. 4 wrócił od komendanta Pil·
suds iego p. Daszyńs ki i oświadczył, iż
lista gabinetu jest gotowa, oflłoszenie
zaś jej w razie zgody delegatów zaboru
pruskiego naatąpi w niedzielę.

Warszawa 18 list. (P. A. · T.).

Warszawskie dzienniki ogłaszają,
nowego gabinelistę
Prezydent
tu republiki . polski~j;
min. i minister komunikacji Andrzej
Mcraczawski, mln • .apra ~i -. ojsk. i
nacz. wódz polsk. sił zbl'. J. Pił
sudski, min. spr. wewn. St. Thugut,
min. spr. zagr. Leon Wasilewski,
min. ośw. Ksawery Trons (?) min.
sprawieol. Leon Sup i ński, kierownik
min. skarbu Władysław Byrka.
następując~

Skutkiem przerwania połączenia telefonicznego z Warszawą nie mogliśmy otrzymać pełnej listy nowego gabinetu.

Krytyczne

' Front bojowy biegnie przez ull6t
Karola Ludwika.
Ukraińcy dopuszczają się gwaft6\\\
Jeńców, pojm&nyah w walkach, wlesiai
ją; do inwalidów bezbronnych strzelaj~
artylerja .pod kierunkiem of:cerów niet
mieckich bombarduje szpital~ zabijaJ'
zbierających trupy, Idące na ulicaQt
miasta.
Znalezion-0 dokumenty, stwierdzaiłł"
be, ze zamęt i c& ~a akcja wojskow•
ukraińska Jest dzldem dewnych rządó\\
austro· niemieckie h.
Polska Komisja Likwidacyjna •wr
słała do agenaji polskiej w Lozanni~
do Komift>tu polskief:!o „. Paryżu i do
generała Francheta d'~pera'y depesZł
iskrową z prośbą o natychmiastow'
przesłanie specjalnej misji koalicji do
Kra'•owa i Lwowa, celem zepobieżeni•
dalszemu rozlewowi krwi.
-~
W sobotę przywiezione zostaly d~
Warszawy listy do prezesa ministl'6•
Daszyńskiego, dostarczone do Krakowo
aeroplanem ze Lwowa przez pułk. Sit
karskiego, z których wynika. że stronj
polska słabnie.
W razie poddania należy się obw.
wać rzeii. Lwowianie blagaj'ł o ~.
moc.

Niemcy z Ukrainy przedzie·
rJją sią silą

przez

Watszawa, 17

łistopa.

Polską.
(P. B. P.).

Pod adresem kancelarJ
Rady ministrów nadeszłd

wczoraj z Białej i IVlięd~y(
rzecza wiadomości· b. ni81'
pokąjące telegrąfują mian~
wicie, że liczna uzbrojon•

armja niemiecka z Ukraint
podąża tamtędr do Niemie&
.::>• V ąn i 'Jrąblląc po drodze„
Bia-111 i

w

Mięuzyrzecze

stoJ'ł

płomieniach.

Źywność dla P·olski.
·
.Czas" pisze1
Gazety lyońskie donoszą z Wasz9ng•
tonu, ~e w najblits.zym czasie wyjedzie I
Waszyngtonu komisja, która objedzie da•
wne ziemie aastrJacko•polskie i zbada za,.
potrzebowanie tych ziem co do środków
tywności. Dla przewozu środków tyw'
r'lości utyte będą okręty państw central!
nych, internowane w portach amerykań<,.
skich.
Wiadomości

wojskowe.:

W sobotę powrócił do Warszawy I
stawił się przed komendantem porucznilt

pułku ułanów p. Bolesław Wieniawa
Długoszewski, adjutant komendanta Pił

I

sudskiego, aresztowany i skazany swegct
czasu na śmierć przu władJe bolszewie•
.cie w Moskwie.

położenie Lwow: ~.

We Lwowie !dzielnic~ lyczakowsiiłą i
ru:sini, górna zd
część miasta i dworzec tznojdują si~ w
rei ach polaków.
przedmieścia zajmują

Po gen. Rozwadowskim stanowisko
szefa sztabu generalnego ma objąt hr.
Szeptycki, b. dowódca legionów, b. ger.
gub. lubelskJ.

OAZBTA
do Warszawy z Ołomuńca odartylerji f Olskiej, LłOźony Z 4 bate
r,ji austrjackich.
Przybył

dział

Do kobiet polskich.
opieki · nad ~olnierze m przy
zarz!łdzie naczelnym L. K. W. P. w Warszawie wydał okólnik, polecając wszystkim'
Kołom Ligi Kobiet b. Królestwa przyst11•
pienie niezwłocznie do zorganizowania akoji
pomocmiczej dla wszelkich formacji wojsk
Niepodległej Polski Lud o"' ej.
Poleca sie obejmować, w porozumieniu
z władzami wojskowemi wszystkie opusz•
ezane przez okupantów kantyny i sklepy,
Wydział

organizować zai~te prZ ' Z władze wojtłkowe

koszary, urządzać i ob•lugiwać
' brba~iarnie, zakładać szwalnie,
ł

kuchnie,
czytelnie

t. p.

Koła, .nie będąee w bezpośrednim kon·
takcie z tworząeym się wojskiem, ma.il\
.nieść µomoo pośrednią, zbierając pieniądze,
'
e1wność, blelh:nt i t. r.
Pcleca si~ powoływa6 do udsiała
w pracach jaknnjszerez.e sfffry kobiet, oraz
instytucj! kobiecych i zrzeszeń zawodowych,
akademickich i harcerskich, pragnących
11ieić pomoc kadrom Bas&aj armji.

Z Warszawy.
Pod adresem Rady regencyjnej nadez Kalisza depesza tej

'zła w sobotę
~eścł!

Przejazd do Warszawy niemoiliwy,
JM'ral&»!lf cJo Poznania. ·
Trąmpczyński, Morawski,

, Zgon literata.
W sobotę zmarł w Warszawie na za·
palenie płuc po hiszpance znany dzienni·
l!arz i literat ś. p. Wincenty Kosiakiewicz

Wiaó narodowy w Warszawie.
W. piątek, o godz. 8 wlecz. odbył się
łl sali Muzeum wiec stronnictw narodc,·
wo-demokratycznych.
Wiec był tłumny. Wejścia były tyt„
ko za biletami. Publiczność stawiła się
licznie, aby usłyszeć przemawiających
poznańczyków, t.:ycb ukochanych synów
~arodu, męczenników w okrutnej walce z
powalonem dziś prusactwem.
Przewodniczył p. Jabłoński, przema·
wiali pp.: Głąbiński (ex-minister) i Barto·
f;zewicz, przedstawiciel wscbcdnich kresów
Polski, pocz~m uchwalone rezolucję treś·
ci następującej:
utworzenia prawdziwego
1) Ządać
.Rządu Narodowego, złożonego z osób,
budzących zaufanie w całym narodzie i
dających rękojmię, że tworzenie państwa
polskiego nie będzie zdane na łaskę awanturniczych, partyjnych przedsięwzięć;
2) żądać jaknajszybszego zwołania
.ejmu ustawodawczego;
3) żądać okazania natychmiastowej
zbrojnej pomocy polakom, bohatersko wal·
c.zącym we Lwowie; 4) żądać dalszego tworzenia armji
narodowej polskiej przy bezwzględnem
wyłączeniu z niej cudzoziemców i żywio·
łów bolszewickich.

Wlec Qllelkopolsklo
W piątek odbył się również wiec
Wwlk•polski w teatr:r.e im. 5taszics. .
Na pnewodniczącego zebrania zn·
proszono p. Edwarda Mieloszyńskiego z
Ostrowa, na wice•przewo~niczącego p.
Wincentego Nowickiego · z Bydgoszczy,
na se ,retarzy-pp. Michalskiego i Mer•
~nerE, na asesOł'ów-pp. Żuromskiego i
W. Rabskiego.
Przemawiali Uczni mówcy z róż·
flYCh stanów i stron zaboru pruskiego.
Wszyscy przemawiali jednym tonem i~w
tym samym duchu.
Na wiecu przemawiali również i
posłowie: Korfanty, (ks. Pośpieoh, No·
wicki i Sosiński.
Uchwalono rezolucję treści nnstę·
~u ącej:

„Zebrani na wiecu w sali teatru
Ludowego w dniu 15.11.1918 roku Po·
lacy z byłego zaboru pruskiego, a mia•
nowicie: z WJeł opolski, Prus Królew·
skioh, Książęcych oraz Sląska w liczbie
kilkuset ośw'adczalą, iż w chwili dzh.:•
fowe~o przełomu, gdy na gruzach po•
tęg rozbiorców niespożyta moc Narodu
Polskiego d:twiga zjednoczone niepod·
skupienie i
ległe Państwo Polskie,
igodne współdziałanie wszystkich sił
jedynie zagwarantować
społecznych
może siłę oraz odporność narodu.
W tem ptzekonaniu zebrani oświad·
~aią, iż:
" 1-;
'1

l) Petistwo Polskie winno si~ oprzeć

..........

ŁODZKA

na współpracy wszystkich klas społe·
.mych, równouprawnionych co do praw
zgodnem wspól•
1 obowiązków, Oraz
życiu z ludami sąsiedzkimi;
2) Państwo Polskie winno stac!: się
orądownikiem sprawiedliwości narodo·
wej, oraz społecznej, energicznie wstę·
pując na drogę rozważanyt:h reform
społecznych i politycznych;
3) ustrój Państwa Polskiego, roz·
ciągłość jego granic, oraz stosunek do
narodów ościennych ustali Sejm Kon•
stytucyjny, zwołany na podstawie pię·
cioprzymiotnikowego prawa wyborcze·
go w terminie jaknajrychlejszym;
4) armja Narodowa winna być tworzona natychmiast na drodze powszech•
nej powinności wojs~owej, jako niezbęd·
ny czynnils niezależności zewnętrznej,
oraz równowagi wewnętrznej;
5} Tymczasowy Rząd Narodowy
wyłoniony być winien jaknajśpieszniej
ze zgodą konsolidacji wszystkich zabo•
rów, oraz wszystkich obywatelskich
stronnictw politycznych - i nie powi•
nien nosić cech dyktatury jednej partji
lub jednego kierunku. Istnienie jego
skończy się z chwilą zwołania 1.Konsty•
tuanty.
Oś~iadczając powyższe, wiec zwra•
ca się do komendanta Piłsuds . ·i ego. w
którym widzi trwałego gtosidela oraz
bojownika haseł Zjednoczenia i Niepo„
dległości, z wyrazami czci i zaufania, i
wyraża wiarę, iz wysunięty przez bieg
wypadków i własne olbrzymie zasługi
na czoło Narodu dzisiejszy spadkobier·
ca Naczelnika Kościuszki niezachwianie
dążyć będzie do osiągnięcia oraz utrwa·
łen1a zgody narodowej, na tym funda·
mencie budując szczęśliwszą przyszłość
wyzwolonej i zjednoczonej Polski.
W myśl powyższego zebrani na
wiecu w pełnej gotowości oddania sił
swoich do pracy obywatelskiej, oświad•
czają, iż poddają s· . rozkazom Rządu
Narodowego w Warsz wie; byli wojsko„
wi armii niemieckiej wzywają naczeln4
Komendę Wqjsk Pols .~i ch do przydzie·
lenia ich do istniejących formacji wol·
skowych, zaś byli urzędnicy wojs'~owi
oddają się do dyspoLy.:ji Rządu, prag•
nąc pracować przy organizowaniu ad•
ministracji i gospodarki krajowej na
wszelkich wyznaczonych im posterun·
kach•.

na

Rewelacje
o „Godzinie Polski."
• Kurjer Poranny• przyta ·za za „Robotnikiem • garść faktów, świadczących,
że to wydawnici.WO bylo załoźone za
niemieckie pieniądze.
Dokumentem najbardziej mial'oaaj·
nym są wyjątt-.i z pamiętnika d·ra fe·
liksa Meinera gMwnego dyrektora i bu·
chaltera wydawnictw pp. Zawiłowskie6!o
i Napieralskiego.
Pod datą 21 paźdz. 1915 p. Me.iner
pisza: •Wrócił p. C!einow i zwrocił się
do mnie o prowadzenie ksiąg. (Tu p. Me1•
ner podaje zasadniczą treść umowy):
Gdy Napieralski wyszedł, ja W$Za·
dlem l w obecności kapitana fischera
umówiliśmy si~ : Ja daję, jako cichy
wspólnik, 200 y „ięcy marek, które sto·
sownie do listu !\ries'a (Fis<:her go wi•
dział) pozostają do rozporządzenia Clei·
nowa, ale pod tym warunkiem, że nie•
pożądane plany polityczne N. i Zaw.lowskiego w !iaidej chwili mogą być
odrzucone przez powołanie · się na pod·
stawy finansowe.•
Pomiędzy innemi „Kur. Por.• pisze,
z jakich to ulg korzystało wydawnictwo
„ Godziny Polski." I tak; 1) w czasie,
gdy inne pisma gnębione były przez
rząd niemiecki, z.:irówno pod względem
politycznym, jak i technicznym, .Oo·
dzina" otrzymywała możność rozpo·
wszechnienia swojego wydawnictwa w
całym kraju, na t. zw. etapach, Litwie
el ostatnio i na U ,,rai nie.
2) Ody inne pisma ograniczane były
pod wzalędem papieru - .Godzina" codziennie papierem tym szafowała roz•
rzutnie.
3) Ody inne p'.sma płacić musiały
za jeden kg. papieru kontyngensowego
1,75 mk. - ;,Godzina• ten sam papier
miala od niemców po 1.05 mk. za kilo·
gram" itd. (Ta różnica n cenie dawała
wydawcom kilkadziesiąt tysięcy marek
zys ku).
Echem tych rewelacji są dwa listy
b. wsp6łpracownik6w .Godziny," htó.-e
poniżej przytaczamy :
.Nie dając wiary gołosłownym twier•
dzeniom i pogłosl om; r1ie podzieła1ąc
bez zastrzeżeń politycznego ak yw~zmu,
lecz nie kwest;onujqc jego dobrej wlary;

C>g~oszen.ie.
Nlniefszym pod11Je do publicznej wiadomości, żo zostałem mianowany Komisarzem
na obwód Łód1ki.
Jak dotychczas, tak i nadal pr2y sprawowania rząidów jedyaie dobro Iodneści będQ
miał na wzglediie.
powierzoDyll
Bedę dążył wsirelkieilli rozporl!l\dzalnemi środkami do utrzymania
mi obwodsia ładu, spokoju i beapieczeństYJa publicznago.
\Yzywam wazyetk\eh mie, 1kuńców obwodu do oka.zywani11 mi w tym lwzglod~
poparcia.
Łódź, w dn. 15 listopąda 1918 r.
Rządowym

rw

Komisarz

rz~dowy

Adolf
się na rzeczowych wyjaśnie•
niach, tudzież na stanowczych · zape•
wnieniach, ze dziennik pp. Napieralskiego
i Zawilowskiego jest przedsiębiorstwem
prywatnem, zacząłem w połowie wrześ·
nia r. b. pracować w „Godzinie Pols~i,"
jako kierownik działu teatralnego i lite·
ratury zagranicznej.
Dziś, gdy okazało się, że pismo
było jednak zalożone za pieniądze rzą·
dowe niemieckie, nie chcę nawet w naj·
dalszej z niemi pozostawać styczności.
Z kasy .Godziny Polski" otrzymałem
od 15 września ogółem za pracę moją
11286 marek. Składam je, stosownie do
mego oświadczenia w aRobotniku• na
potrzeby polskiego skarbu państwowego
za pośrednictwem -redakcji sKurjera
Warszawskiego".
Czesław Jank.Jwski. •
opierając

„Wobec zjawien1a się w .Robotni"ku•
z dn.15-go b. m. wykrytych obecnie dJ·

Zbratanie ludó\v.
Odezwa niemiecka.
się

z

Rada robotników i żołnierzy zwróciła
do ludów Francji, Anglii i Ameryici

i'Jastępu;ącą odenrą międzynarodową:

Przez 4 lata wojna światowa dzieliła
Judv na dwa wrogie obozy. Minony jestestw ludzkich poległy, niezmierzone
dobra kultutalne uległy zniszczeniu.
Wszystkie narody otywione są gorącą
tęsku0tą ia noko:em
W Niemczech. kasta wojskowa i pa·
nujące w!adze by'y temi, którzy pchali
do wojny i którzy w nienasyconej żądiy
zaborczej nic wiedzieć nie chcie~i o po·
kaja.
Dyktatura woienna skuwała nar•~d
niemiecki telazną obr~czą•
. Wśród niewypowiedzianych ofiar i re·
presji cierpieć musieli ci, którzy walkę
o pokój i wolność wypisali na sztandav
rach swo eh.
Pycha i ządza panowania kół rzą
dzących groziła ludowi niemieckiemu zupełnem zaprzepaszczeniem.
W ostat11iej chwili zerwał się i zrzucił z siebie jarzmo nieznośne.
Robotnicy i żołnierze by i tymi, któ·
rzy w ciągu kilku dni p')łoiyli kres pr.ze· ,
pan')waniu Hohenzoilernów i
kl~temu
całym dynastycznym Niemcom.
Robotnicy i .żołnierze t.yli tymi, którzy
zdruzgotali dyktaturę woi~k wą l usunęli
rząd, i onoszący odpowiedzialność za poli·
tykę wojenną Niemiec.
Robotnicy i tołnierze pragną gorąco
poko~u.

Inne lućy nie maj;'\ p"wodu do obaw
ze strony w Jlnycb Niem •ec.
M.i' itaryzm niemiecki nigdy jut nie
powinien podnieść gło" y.
narnc!ów i
współt:ycie
Pokojowe
o ,ocne s osunki ekono11icz11'", na trwa:ym
pokoju i istotnej wolncś i zbudowany
oto cele niemieckich
związek narodów robotników i

żołnierzy.

Odrodzenie jednak z tysiqca ran
krwawiących Niemiec, o~nowienie · ich
życia gospodarcze!lO i państwowelto. wybawienie ludów od głodu, nędzy 1 innych
nieszczęść, nie mog~ być jedn~k urzeczywistnione, o ile im rządy t"al cii narzucą
broni
niemożliwe warunki zawieszt!nrn
i po''oju.
Apeluiemy więc do poc. ucia sprawiedli ości i sol darno~ci wr g eh nam
dotąd ludów i pojajemy im prz.z ol\o, y
dłoti bratnią.

Prosimy je, by ·pr„wały na r:~dy
swoje, żeby naród niemiecki .:ie zJstał
skazany na śmierć głodową i nicmcc polityczną.

Prosimy przeto narody, by t:i ·ły
wszelkich sił, ż by przys zły po ·ój był
po~ o·em b atc-ts'.deg<' po;ozumie~ ·a b z
In, .:tór"
WSZ lk.cb an~ks.i i UCIS r ,
pr· yz. aJc ppa u L·
każdemu narodu I.fi
mookreśleaia i swobodnego roz 'O„ u,

Wy, robotnii;y Francji, Anglji,

Wł Jch

Bnińskl.

kumentów, dowodzących niezbicie, ie
110odzina Pol ki." powołana była do łf„
cia za rządowe pieniądze niemieckie~
niżel podpisani1 wszyscy ciłonkowie b,
redakcji tego piuna, o§wiulca•ją, że nla
znajdują wyrazów doś6 silnych dla na~
piętnowania obłudy, z jaką ze strony
naczelnego redaktora~wydawcy "O<>dziny
Polski" wprowadzeni byli w błąd wykll"
zywaniem, te wydawnictwo „Qodzln'
PQlski" założone bylo wyłącznie i Pl'Y'
watnych funduszów wydawców. Wsp6J,.
pracownicy padli ofiarą fałszu, nieprek„
tykowanego dotych~~s w stoeunka.dr
prasowych polskioh.
W imieniu i z upoważnienia wszyst„
kich członków redakcii "Godziny Polski•:
Leo Belmont. Edward Dutlinger, Czesław
Jankowski, Henryk Michałowski, Jerzy
Plewiński, Jan Sokolicz-Wroczyńshi. •
Jak pisze 11 Kur. Poranny" p. Zawi„
lows;\i znikł z Warszawy, podniósłszy
uprzednio z banku 70 tysięcy marek.

zaptwni~llście nieraz, :!e pokól
taki jest celem waszym.
Urzeczywistnijcie dziś przyrzeczenia
wasze.
Postarajcie sł~. aby nastał pokój,

i t. d.

który 11możliwi bu 1o wę nowego szcześli·
wego i spokojniejszego świata, pokóJ,

który uniemożliwi dalsze mordy narodów.
J3ko r.rzedstawiciele Rady wykonaw•
czei Rad robotniczych i żołnietskich,
zabieramy głos i prosimy was, byście z.a•
pobiegli, że ·1y naród niemiecki przez fZll~
dy wasze nie został skazany na .tywo\.
niewolniczy.
Wywalczyliśmy sobie wolno&ć nasz._
'
wewnętrzną i chr..emy na przyszłość w
radzie ludów zasiadać, jako równoupraw.w~ p Słprncownicy.

nieni

Niech

~yje

Niech

:żyje wolnośćl

pokój!

Niech żyje międzynarodowy śoc}alimt

'
rewolucyjny!
1
Komitet wykonawczy Rady ro-botnikew
i tołnierzy.
Ryszard Mlllklł
Mohlkenburg.
~n~.-viedź Branłinga.

O

Na telegram obu stronnictw socjald.mokratycznych do znane~O przywódcy SQof
cjal „ demokratów szwedzkich, Branting"
nadeszła na fęce niezaJetnego socjal• de.r
mokraty, .Berns.zteina odpowiedt następll*
jącs:

.

• Telegram towarzyszy niemieckich zakomunikowany został niezwłocznie z nafg)rętszem poleceniem Hen<!e;sonowi, Ca·
chinowi i Vanderveldemu. Jestem pewny,
ie nastąpi przeciwdziałanie nietylko na-.
szvch towarzys:y1 al• 1. całej opinji pu ...
b'Lznej w krajach ko.ditji przeciwko cię•
żkiemu gwałtowi wigl~dem

rewolucyjnych

,
.
Niemiec.
Telegramy dzienników donoszą dziś,,
że Wilson, a nawet Clemenceau oświad•:
czyli s i ę przeciwko wszelldm nieludzkitll
środkom. Akc•1 ich umocni jeszcze prąd
pojednawczy. Dziękuję serdecznie za wai2
telegra iµ•.

Niemcy zwracają &ię do
papieża„

Katolicy niemieccy 2wr6cili się z

o....

dezwą do papieża. w której proszą o poJ

w celu złagodzenia surowyct
warunków zawieszenia broni.

średnictwo

ilhelm. pr;: d sądew.

„Vorwae

·:;• d·n10.si z Berna, te an-

2:iel~ka 'wmi:.ja państwowa dla

sformuło·

wania os!tarzenia przeciw członkom armji
n;err„eck"ej o naruszenie prawa między„
narodowego i zwycza}ów wojennych tą„
d z ć będzie v.·ydania Wilhelma, aby go
postawić przed sąd~m.
Komisia ~J· !dada się z przedstawi·
i: minis1er;um wojny, admiralicji, mi•
: t~r,um srraw zagranicznych, kilku pro~
: ..>rów prawił. mi~d.zynarodowego i dzien-,
{ 0

ms.arz.v~

ŁÓDZKA

OAŻETA

, Internowanie b.
tronu.

następcy

' Według doniesień dzienników bolendtrskich następca tronu niemieckiego internowany b~dzie na zamku hr. Metternicha koło Smadron.

Anglicy żądają ydania ex•
cesarza Wilhelma•
Jak donoei .Algemeen· Handelsblad ~
w Anglji se eiron nawet b. umiarkowa.ayr.b wuiesiooo energiezny protest przeo!•
wko pobytowi Wilhelma w Holandji; ogól·
nem jest żądaniem wydania 1:x·ceearza
koalicji.

Na miejsce pobytu dla b. cesarza
prr:eznaczono zamek Amerangen.

Z Kijowa donoszą; że układy biało·
taska „ ukraińskie są zerwane.

,

Z Lublina nadchodzą wieści, że- Ukra·
iń_y zagratają Lublinowi, rozbrajają wo~
c;ko polskie i rabują magazyny wojskowe.

Ponieważ

mo~ności i adres zarz!łdoy przymu•
sowego, o ile ten~e znajduje si~ jeszc1e
w kraju. W każdym wypadku, gdv 1ajdzie
tego potrzeba, władza. są_dowa zarzl\dai are•
sztowaoie winnego.

'

._______________________...............

właścicieli

Do

nie-

rucbomości 'm. bod~i.
Powstajlłea Poleka

raądn\ i silną być

swe wielki$ posłannictwo
w szeregu wolnyoh ludów Europy.
spełnić

Salachetoy

sapał

wu:ystkie stany i w chwili
:właścicieli
1

ożywia

patrjotyczny

nieruchomości,

łączy
rzemieślników,

obecnej

robotników i kupców w pracy nad od budo"'Ił Kraju.
nie wystarczy
sam zapał
Lecz
um do stworzenia podwalin budującego
· s ę Pańatwa. Nie11hędnemi l!fli podstawy fi·
Dansowe, które zapewnió może tylko Pol•
si.a Pożyczka Państwowa,
Dlatego te.t, wpatrzeni w promienne
~ i~&ały Dekl:er~e. i Kołłątaja, zwracamy ei~
-4 oo Was, ob-ywatele-, » -.,.ezwaniem do zapi·
eów nu I-:izą Polską PGżyczlię, które przyj·
mu e Kesa naszego Stowanyszenla przy
1

,

t

nl. Krótkiej 1'E 9, codziennie od god11iny 9
do 1 rano i oli 5 do 7 po południu.
Aby dać możności mniej 1amożnym o·
byVl"atelom waiecia ud11iału w 1:1ubskrypuji,
Zarztld Stowanyązenia na posiedzeniu swo•

poaianowił
prsyjmować również •apisy i mniejsze niź
100 marek, które następnie ł11cizone b~d~
L w JOO·markowe udziały pożyc11kowe.
celu zasilenia Skarbu
Jednocaeśnie,
1_
P0Jtkiego, prosimy członków o składania
w biurze naszem wobec dyżurujących człon·
ków Zarządu w powyższych godzinach biu•

jem, w

dri. 11 b.

m.

odby&em,

w

ro~y~h wszelkich koatłOWDQŚCi, monet, me•
-tall 1 t. p.
Jel!teśmy prsekonani, że powyższe Wt•
zwanie nasze nie przejdzie bez echa po-

naszych Stowauy ezony b do
nierucbomodci miasta
Łodzi i Skarb Polski otrz,-ma -o-d tychże
· powatoy z:.ailek pod postaci~ pożyczki
•
złota i różnych metali.
Zarz!ld
przez szeregi

wszyełkich właścicieli

Stowarzyszenia

Właścicieli nieruchomości
~.

m Łodzi, ul. Krótka N2
Podpisali:

Pre.zeei Gustaw Klukow.
Członkowie z~r~ądu: M. Pinkus, Lud,
Neugebauer, J. Pogonowski, Teodor Frie·
. drich, M. Suligowskt, Fr. Szymański Cz.
lę
M. Majorowicz,
1 Wojci~chows~i,
< &zycki, O. Klikar, St. Majewicz W. Mar~ k11Sf1ld, Jul. Palmer, A. Holcgreber F.
ł Drozdowski, Wilh. R.eicher i A. Pres~.

st:

Dyrektor biura.:

Artur Credo.

O zarządy prz:rmusowe.

stępuje:

Zarząd, przymueowy jest zam chem
na włllsnoś~ p_r.Y;wa~ną, przez Konwencj~
IJiaeką byna1mnie1 ole prz:yj~tym i dlutego

1 1~ bezprawie mmaoy być mu~i. z ,reąd ta•
,1:1 upada asm pucz si<;i z chwilą ustania
"~a~zy okupanb, Z chw llł t" każdy wła·

prawem

obejmu1e

. - Ze Związku :zawodowego &troiy
domow7oh j fabrycznych.

Łodzi prz)·bvl z Warszawy delegat
sprąw w~'~ u~trzuych if,ż, J~tkie icz,

D-o
mif',

przejęcia urz!łdzeń

w celu

Wezoraj o godz. 2 i pół popoł. w
sali wiedeńskiej przy ul. Południowej 36

ell'lktrowni przez

przy udziale 500 członków pod prnewod·
nictwem p. Kopańskiego odbyło się zebranie członków Związku zawo<towego
słróży domowych i fc,bry<.'l:nycb.
Wystawiono szereg żądań między in·
nemi podwyższenie płacy od 50 do 100%,
lekar. kiej i
lep~zych mieszkań, pomocy
aptecznej na koszt gospodarza itp.
W razie nie zadośćuczynienia tada·
niom do 24 b. m. uchwalono ;rnprzestać
·
pracy.
W końcu wybrano 11 delegatów do
Rady delegatów w Łodzi i okolicy (Pusta

miasto.
-

Z Tow.

L-ełtars"'iego.

Posiedzenie Tow. Lekarskiego odbę
dzie się w dniu 20 b. m. o godz. 7-ej
wieczorem.
.Grypa, objny
Porządek dzienny:
kliniczne obecnej pa odemji 11 •
-

Tow r:r. Bada6

ad Dzioeć

i.

Dn. 22 b. m. (w piątek)w lokalu To·
warzystwa (Dzielna 4 1) odb~dzie się posiedzenie naukowe. Na porządku dzien•
nvm referat dr. A. Mikulskie~o na temat
„Rozwój psy:>hiczny dziecka do lat 3·ch •.
Prócz członków mają wstęp wolny na
posied2enie wprowadzeni goście.
Początek posie<!zenia o godz. 8 i 9ół
·
wieczorem.
-

11-a).

Zebranie studeatek.
wtorek, t. j. jutro, o godz.

4-ej
po poł. w lokalu gimnazjum im. Elizy
Orzeszkowej ul. Aleje Kościuszki 21 (III
pię_trc.) odbędzie się z .,ranie informacyjno-organizacyj11e Łódziuego l(oła Akade.
miczek.
Uprasza się słuchaczki wszystkich
polskich wyższych uczelni o jaknajliczniej·
sze przybycie.
Zażegnany atrejłr.

D1i~k.i pci!r.ednictwu radnego Wołc-zyń·

skieg!J, wybranego przez komitet etrejlrnwy
praeowników sieoi tramwajowych łódzkich,
rada nads1lrc11a akcjoaa-rjuszt\w I dyrekcja
tramwajów zaakceptowała w1tzyt1lkie .łąda
nia ekonomiczne pracowników, a mianowicie: podwyłkę płacy o 100% Calr, ii nowowsti:pujący kondn-ktor pobiarać b~dzie po
10 mir. dzienm-e plus dodatek drożyzniany.

1

Dalej podwyżki za wyałnżone lała
słn~by, wypłacen e gratyfikaoji w wy11oko·
śei mieaiocsnej pe-nsji, ośmio-goózinny dzień
roboczy, trzymiesięczne W) mówienie pracy
ze stron obu, nadetatowe godziny płatne,

Bośego
świ!lt
daiEń
pierwszy
rodzenia i Wi lk ei Nocy tramwaje

puez

niaeaynne

poczęcia
jłik

rzeoz

1V pos1adan1e„ bez .{lohzeby .zwracania

si~

ż

Na•
będl}

-

miasta~

zapewnienie

1egają

-

i,

bydła ć0 UuUJU <'bee ie
krępowar·e, jedynie skóry

spral'.'i

Z

Wydziału

Po

n G:eni

społeczno·oświato

zaprowiantowania

zarrow1antowania miasta obni·

nie
pod-

broni.

Komendant m:a:Sta oglasza, iź pra•
wo posiadania broni mają tylko osoby
wo;s~owe i milicja.
Osoby cywili e zaś, które posiada·
.
Ją broń, winny zgłosić się w ciagu dni~

przyjażrlz1

Kokelego i p.

. rannego

Grynberga z Wars1.awy, racja artyl.:ułów
b~·
ko uty ngeuBOWj eh
żywnośoiO ?. ych
podwyższona.
dzie
1

f

-

Za,hcie f.lji .Godziny•.

Włocławka donoszą dnia 13 b. m.
wieczur m komt:ndant u kręga P. 0. W. p.
St. Pąrczyńsk1, i ajął lokal redakcji • Goń
ca Kujawskiego", kiury cd marca 1917 r.
był wydawany w Wł0cławlrn 11rzez. wyda·
wnictwo Nap1eralsk:1 Zaw11owski. P1smo
oddane zostało do dyspozycji z.-.rządu
Stron. .ezaw1s_;o:.;} Naroctqwej i wycllo·

Z

o.z1 ako „Ziem a

ł\Ujawska".

VII Koncept symfoniczny.
o godzinie S·ej wieca:.re„i w sali
koncertowej odb~dzie si~ VII koncert a;._._-

ir

Dziś

-

,...

.~

·

W programie : Symfonją Racbmanino„
wa, koncert Wienla we kiego i Zigeunel'-ai
•
weisen" Saraaatego.
Bilety od godz. 6·ej

certowej,

w h\ile

sali kon-

Teat11 dla dzi~cia
rzędu przedstawienie

-

Drugie z

dla

w Domu Ludowym) Przejazd 34) b~
dz10 tak Ramo bogałe w piękną, treśó i U•

dz~eci

Joisma cenia, jak i
dllklamacji

i szcza paru

ubi~głej

powięksraony

niedzieli.

b~dzie

Dz.ał

o udział

małych recybtorelr. .Kopciu·
wypaść - jeszcze lepiej 11ia na
p1erwnem przedstawieniu, gdyż wykonaw·
c~ynle . na~yły. wprawy i śrn!ąłości, a pe·
zb.1 h s1e meun1kuionej na pot1zątek tremy.

s~ek" winien

_.

zakońazenia

Na.

będzie
odtańciony
mołydi tancarzy

dz1arsk1 krakowiak pr!ell
co b'}dzia

stanowić cotądaną nowość. Chod

sprzedaż biletów dopiero w czwartek rano
się rozpoczQła, jedosk w środę jnlii poozyn ono sporo zamówiań. Kto zatem eh-ce
zapewnić sobie rniej?ca wygodne, a tanie

niech Bi': pospieszy 11 zakupem bilet?~
w księgarni Urbanowicza (Przej!lzd t 6).
Na następne, a więc drugie z rzę·
du przedstawienie teatru dla dzieci dn.
24 b. m. dyrekcja przygotowała czaru•
}ącą l;>aśń „Snieżkę" w 2 obrnach Al·
ArJ, oraz 1 aktową prześliczną komeL
dy1~~ę dl.a dorastającej młodzieży L
Sw;dersk1ego p. t. .Potegnanie•. Pr6c~
tycn dwuch- pierwszorzędnych nowośó
przygotowuje się popis najmniejszycf\.
deklamacjach orat
wykonawczyń w
dziarski krakowiak, tańczony w 4 pary
Niewątpliwie
starszych dziewczątek.
zabraknie znów biletów na to przed·
stawien~e dlatego radzimy zaopatrzy~
się w me zawczasu.
Z ło\dzkiego Koła Kaszubsko-Pa

-

morsidego.

W dn. 21 b. m. (w czwartek) punk•
tuaJnie o godz. 9 wiecz., w lokalu Tow·
Krajoznawczego, Aleje Kościuszki 17
inż. Fr. B kowski z Warszawy wygłosi
odczyt .O stanie sprawy ·polskiej na
Pomorzu polsitiem".
Ze' względu na aktualność sprawy
pożądany jest liczny udział publicznoścl
polskiej.

ów.

ceny w stosunku następującym : kapo·
sta 2 i pół mi1rl<i nud, m a rchew i buraki
po 3. 75 za pud, bru ie w 3 mk. pud, zie·
mniaki 6 mk. ćwiarth, mado 7 mi<, funt,
słonin~ podwyhz•1no do 10 mk. faut.

I

nadal r kw.z:,1;;J'•
~

działal n ośći

Wydaiał

h dniach znacznie zwiększa
bitego w rz~źni byd'a,

l'upno
jest n.cz m

urzęctini

żył

W ustnt
:się ilość

dla

rozszerzenie czyteln', utworzenie
bibljoteki, zorganizowanie odczytów na
tematy społeczno-komunalne itp.

U uo· omieoie piekarni.

- Z rz

atołowrni

wej,

t. p.

aprowi1acji i

-

dzień cały,

Ze

-

W piątek w stołowni dla urzędników
przy ul. Piotrkowskiej 53 odbyło się ógól•
ne zebranie delegatów urzęd.ników i nau·
czycieli.
Po zagajeniu przez prezesa p. Droz·
dowskiego, na przewodniczącego powoła·
no p. Hałaszki ewicza. Sprawozdanie ad·
ministracyjne odczytał p. Pth!rski, f:nan•
sowe skarbnik Lucjan Dąbrowski, gospo·
darcze p. MaI'szewsid.
Stołownia liczy 1,400 członków, obia·
dów Yi ostatnim kwartale wydano 98 ty;.,
przec1~tnie wydaje się dziennie dot ysiąca
obiadów.
Otwarto czytelnię pism i rozpoczęto
wydawanie wieczorem gorących kolacji.
Do zarządu przeprowadzono wybory
uzupełniające, przyczem wes,;L r• p. Zys,
Zasadzki, Sznaider i Oo~rne, do komisji
T2rczyński i
rewizyjnej Dzieniakowski,
Djoniziak, jako członkowie Wawrzecki
Tempelhof i Zdrój zastępcy.
Ponadto uchwalono sz~reg wniosków,
dotyczących polepszenia jakości 1b:adów,
polepszenia bytu pracownic kuchni i roz·

We

-

mieście.

Na ostatniem posiedzenia ~miny ży·
dowskiej zajmowano si~ sp r awą fałszy·
wycb pogłosek, kursujących pomi4dzy lud·
nością _polską, jakoby przy rewizji, doko·
nanej w noc.v z czwartku na piątek t!bie·
gł-ego tygcćn:a w synagodze żydowskiej
na starem mieśde, znaleziono sporą ilość
broni.
Postanowiono zwrócić się do naczelnika '11ilicji gen. Suryn·Masa!skiego z
prośbą o wydanie ogłosze u ia, iż podczas
tej rewizji broni nie znaleziono i te, osoby, które rozsiewają podobne fałszywe
pogłoski, będą pociągane do odpowiedział·
n ości,
W sprawie tej postanowiono równiet
wyd2ć w języku polskim odezwy do pu„
bliczności i rozdawać takowe na ulicach.

nędza wśróa

Chleb b;.,:a ka tek kosztować będaie
od 1 mk. 30 fou. za funt, pieczywo pszen•
ne ukoło a ..,k,

W sprawie ~ar zl\dów przymusovi.>cb
1estanowionych w łioznych wypadk:>ch prz1:1;
: władze ok'upacyjne uiemieilkie Lrz<!d Pau„
:stwo~y i Strat Wojeunyoll wy" śnia co na-

swojrm

starem

Przejęcie ełekt:-ow:::ni.

-

.Lodzer
_

F ał szywe pogłoog:..i w spl"awie
Pewizji w żydow:skiej syna§cdze na

dzieci warszawskich nie ustaje, a obo·
wiązki ogólnokrajowej natury ofiarowa·,;a
zmniejszyły
na cel ratown:ctwa dzieci
do minjmalnych granic.
Teraz śmiało rzec mo~emy, ze wspo·
magając dzieci nasze, czynimy to dla
przyszłości naszej woln~j Ojczyzny, gdzie
nędza wśród dzieci istnieć nie powinna,
gdzie powstać musi silny, zdrowy i od·
porny na przeciwności losu naród.

w jednrj piekarili.

-:=;--

1lc.1c1el,. sam.

wojny

~argonowy

tem

-

Na posiedzeniu cechu maj~trów piokar•
skich postanowiono uruchomić piekarnie
_prywatne. Zti W•giedu na drożyzn~ opalu,
piekana będ wypiekać pieczywo po kilku

KRONIKA.
-

Donosi o
Tageblatt".

Nie mogąc z powodu zbytniej odle·
głości od Warszawy i trudności transpor•
towych ofiarować w naturze mleko Komisji
Rato\Vania Dzieci w Warszawie, ziemianie
z Kaliskiego zebrali między sobą na ten
cel Mk. 14,416.-, które wpłacili za poprzy
średnictwem Komisji Hodowlanej
Centralnem Towarz ystwie Rolniczem do
Komisii Ratowania Dzieci.
Nie wątpi \\le r iękn ten odruch zie·
naśladowców
mian kaliskich znajdzie
wśród ziemian innych okolic kraju, gdyż

Obywatele!
mui;i, aby

wyszli.

Ziemianie dzieciom.

Jako soliih
wystl\pi ll·letni llkrzypak wiriuo11 - Adaś
Frydmao, któ. y .na ostatnim kooceroie po•
połud?iowym był entuzjaetyc~ni-e przyjmo•
foniczny pod dyr. Br. Szulea.

wany.

Wczoraj wieczorem do cukierni B iał„
kina, przy ul. Cegielniauei, wkroczyło kil·
ku wojskowych uzbrojonych w karab iny,
którzy, rozkazawszy obecnym podnieść
ręce do góry, zamierzali dokonać rewizji.
Po zwróceniu im uwagi, że na prze·
prowadzenie rewizji, winni O:ii posiadać
odpowiednie upowatnienie, · wojskowi ci

a wedle

kończącej się

Rewizja w cukierni.

-

śledceego z proŚbfł o l!larządzenie śle_dztwa.
Naleźy przytem wskazać imię i nazwisko,

pomimo
i gro!ą wy•
.łodzeniem całej ludności polskiej robotniczej w razie niewydania kopalni. Po. iacy postanowili bronić kopalni, lecz Zą
. .dają pomocy z Krakowa.
Borysław

Rusini otoc:tyli

dzisiejszego do komendantury przy ul.
Benedykta N9 6, gdzie będą wydawane
odpowiedni" pozwolenia.

władz o pozwolenie.
w wielu wypadkach stwierdzono
ze strony zal'Ządców przymusowych czyny
natnry kryminalnej, przeto w każdym po·
dobnym wypadku właściciel winien 1wróclć
się do właściwego prokaratora lub sędziego

do fakichkohvlekb11dź

-

3.

Szanowny Panie Redaktorze I
. Pozw~lam so~ie najuprzejmiej prosił
Ct~ o unuesaczeme w Twojem poczytnena
piśmie tych kilku dów.
R0k temu, po powrocie moim z obo.
zu jeńców '!I Niemczech, przesłano mi det
Wa~szawy a~res flDWi alny opatrzony sze.ą
reg1em podpisow-.
Wszystkim, kt5rzy w t n sposób dal~
mi dowoj swoj .!j iyc1tliwości i uznania
składam z gł~bi serca p:>dziękę.
Stanisław Findeisen
dnia 17 listopada 1918 r.

zcoIecu nauczycłelsktego. ptzewodnic-twem p.
Wczoraj pod
Dra barka odbyło si~ zebranie oadzwy"' ·
czajne członków , Zrzeszenia nau ~z yciell
·
łódzkich szkół początkowvch.
Wiec zae;aił prez"s Zrzeszenia nau.1
czycielstwa p. Papis, przyczem w dłut~
szem przemówieniu za! .:rn czył, iż w d)bia
dzisiejsi~j, kiedy trony się walą, kiedy
Polska wstaje wolna, a ludy zrzucaj'
z sieble iar7mo . kap'talizipu, zdobywaj'
prawa czł J w1eka J obywatela, 1auczyciel.i
stwo ludowe, którego celem e~t szerzenie
ośw~aty i kultur~ w ma„aclt I.udowych•
pow·nno zgodnie z po-;tępem 1 du · hem
czasu iść z ludem ku tym celom.
Przed rozpo:zęciem obrad polityczJ
nyeh i zawodowo-nauczycielsk;ch, wpłynął
wniosek, aby niezwłocznie wobec kry•
tycznego materjalnego położenia nauczy•
cielstwa, wysłać delegację do władz miej•
skich z tądanlem zapomogi w wysokośck
2-u miesi~c7.llej pensji. Wniosek przyjętl'l
jednogłośnie, a w sprawie tej upowatnio•
no zwró ci ć się Pf.'• \\'o;akowskiego, Mu„
siatowicza, ~ t in~iew'cia, Brojerskiego I
Papisa. .
Na"tępuie przystąpiono do om!'łwfania
spraw, zn(dujących si~ na pomtdkn dzien'
nym wiecu. Rderat w sprawie zasadnit
czycb wniosków, uchwalonych na dwud
zjazd:ich delegatów Zrzeszenia nauc:zya
polsk. szkół poct., odLytycb w Warszawie'-'
prov:adził p. Wasilewski wszystkie wnio·
ski z pewnemi p::>prawkami i uzupełnie•
niami komisji, ad hoc w tym celu wyło„
n'ouej, a z pp. Wasilewskiego, Papisa
Unieszowskjego i Czajkowskiego si~ skła?

·- -

-

.

-

-~~ ~

f.
· ~ 'ttaJąeeł.
l "· 'przyszłej

r·: „ „~skoły

Ct-edo

politykł

uhandlOfOCftflJ PDISklcb.

nauciyclel&lwa
wolnej

powstałej obowiązkowej,

polskiej, przy]ęt.o jednogłośni~.
Ucltwalono ponadto wniosek pp.: Puto
t Stankiewicza, aby Państwo Polski~ jak·
(
najprędzej przystąpiło do zorganizo-..ania
, r• Ueci szkół zawodowych a upadstwowiw·
~„,,... „zy skoły! średnie, umot\iwlło wstęp do
1Jicb1 jak i do wytszych zakładówt dzfo„
ci.orni niezamotnych warstw społeczeń
stwa, jak ludu pracujl\cego i pracującej
\ntellgencji, pzez zniesienie opłat.
Oorące debaty przeplatane były nie,nniemie, watnemł l charakterystyeznemi
' głosami wskazującemJ na zdecydowane
· ~tanowi sko, jakle nauczycielstwo zająć
-&amierza w dzisłef szych epokowych ciasach. „Bwiat się dzieli na dwa obozy:
prótniaCZfl bnr*uazję i ludzi pracy•.
. 11 Skończy~
z prośbami, z półśrodkami:
łączyć się z pertjami demokratycznemf,
.fewicowemi, w celu zdobyeia wolnej, pows:technej szkoły i popr.awy bytu nauczycielskfego".

• r

A

W

w celu

myśl tych głosów wiec postanawia
nawiązania kontakt-. ze stron-

i

nictwami

grupującemi

dewokratycznemi
powstającej w Łodti

partjami
ęię

w

Radzie robotniczej, wybrać drogą tajne~c;i
głosowania czterech delegatów od 350

{

1

I
I

ŁÓDZKA

OAZ ETA

~i_auce:vcieli

pols-kich szkół poaątkowycil.
Na delegatów z praw,m gł.osu od nauczy·

cielstwa "ybrano pp.: Papisa, WHilewPieuchlewskiego i Wł. Jezłer·

łkiego,

~iego.

Na tym wiec n1uc2ycielski w

Jb idy

zakończył.

Łodzi

Wczoraj wieczorem w lokalu

3)

miał

następujących:

Celem Rady robotniczej jest wyzwolenie społeczne klasy pracującej, pro.wadzone w wolnej zjednoczonej ojczyznie.

przy jej tworzeniu.

za

tą rezolucją.

tniczej •

zteatru.
Jutro,

sklepó ł1

Piękne

po-

za g-idz. 6 wlecz., nie licząc się z wyni!tą ·} ąceg@ :ńą~ pogorszenja jut uzyskanych
mi ri11~~.~w J?'l&C'f · sub iektów sklepowych,
zehrtni1 ogólne p1 ętnuje antispołeczne 'JO"Stępowanie takich właścicieli sklepów i

..• •

IS!ll...

R. G. O.

Kantor Wymiany

po kursie

od 1895 r.

A. D. Goldberga
na

ulicę

przeniesiony z· ulicy Cegielnianej N2 23

:J?io1;r~o-vvsk.ą

GG,

w którym znajduje się \I i elki wybór obuwia najnowszych fasonów, po
cenach przystępnych, oraz wykonywa się wszelkie obstalunki.

Dr. medycyny

JAN HERTZ
•

o ziś ł

dtU. nast ępnyc h

b· . asysten t pro f. Herf fa w Bazylejskiej
uniwersytetsk!cj kob iecej klinice I b. główny ordynator w sanatorjum dla płucuych
chorych w Jałcie. .
.
Chor!'by kobiece, płuc, serca 1 akuszeria
od 11-1 i 4-5.

Resztki Cegielniana 43 pod:irm
zawiadomić mo j ą Szanowną Klijentelę,
mój różnych RESZTEK wełn. i bawełn. na męskie i
u brania i na palta, balowych i iafobnyc1 towarów, a także
1· inn eh towaro·w. który przez 8 m1·es1"ęcy był
taży' Chu st~k
-

Mam zaszczyt

U11dzewskJI na 18,

<

W~l~~HA[~

1lAHIAiY~IY

~

Przyimuje:
d 9Pa~ów 8
Panie
o
I 6- •
· od godz. 5-6.

li

Dr. H. Rożaner

Pierwsza łódzka parowa

farbuje wszelkiego rodzaju garderobę, oraz
iedwabie, a'ksamity, plusze, płótna. przęd z ę; przyjmuje się równiet wszelkiego ro·
dzaju resztki po far bo wania i apreturo·
wania. Specjaln· farbia r nia f J ter:
skunksy, sobole, mardery, kamczackie bobry i t. d. Dopr owadza się ta '< owe do stanu nowego podług najnowszej metody,
Ceny przystępne.
Fabryka mieści się przy ulicy

Lutomierskiej N~ 9(w podwórzu)

damskie

try kozamkn1·„„
"'

Ir

Il

j(erbata ·
oryginalna

chińska

MUZYKA
i SCEftA
,,, SZKOLE=

=

Losy loterjl na

R
l I.

li)

mI'·'·
przez

•

J::

ll ll \..

RRl I

zycznych.

jJ.'

Cena 60 fen. egz.

44, 5o, 60 za runt dostdć
w tkl „pie firmy L.Oliick i S-ka
Piotrkowska 98.

Choroby zębów i jamy ustn ej.
,, jm und :::.tach, ul. lą ,o wa li:l, .t i;: ublł
Przyjmuje o d godz. 10-2 i 4-7.
książeczk ~ legitymacyjną na chleb, dla
PIOTRKOWSKA 50.
4-ch osób.

l

Dl 1'l listopad,
?>reanh~i· N{! -10~

skradJicmo 2 konie: jeden ogief
lat 4, maści karej, z gwiazdką n•
czole, drugi wał eh maści gniadeł
lat 6. Kto by wiedział gdzie się znaj.
dują proszony jest o zawiadomie.i
nie za powyższą nagrodą uiice
Srednia 105, M. Szlamowicz•.

Ogłoszenia

drobne.

A. A. Jl. \ Polecam ::~::

ty k 11rakułowe, futra mę z kie I damkJe na
opcsa :h !;angorach, skórki białe augorowe,
lisy niebieskie. Wielki wybór garderoby
męzkiej i damskiej, nowej l utywanej.
Ble.tzn4 ciepła. halki clep'e i iedwabne,
bluzki, chustki, pledy, obuwie. Skarpetki
i rękawiczki ciepłe. Dywany' c{lpdnik~
portiery, firauki. Szale koronkowe. Wózki
dziecinne łóźka, sz:eslongi. Obrazy. roboty
ręczne. KoronkJ czarne. Przyjmuje powytsze ł do sprzedania. Sk:lep komisowy Władysława Łunkiewicz&, Slenkiewlcza )Miko..
67

nM•tlri.~~.i~:·~::;.,t,f:
·

Wli.61
dziecmne. Sztuczki
:a m!zelkl I reszt ki na spodnie, burki, SU·
kn!e, bluzki, fartuchy serdak i l rózne
aksamity. gotowe halki zimowe i
chustk1, 1tai •e piej !ił• fł k up uj e , ~·5 otrAr o„,• s k.,. 34, fr ont, 2-g1e~pietrom. 5.
I

łatwo prędko, gruntownie na Samouczkach,
Reussnera po angielsku, francusku, nie·
miecku, rosyjsku. Adres autora Złota 6
Wa rszawa. Cennik bezołatnle.
znąl~ziona na U J.
Prze1 azd torebka
damska. w Adm. ~G. Ł." Przefazd Nil 8.
.l ę aiiarat kincm~togra ficrny z 7;
łem urządzemem oraz z gazo·
wem oświetleniem. Oferty proszę składa6
w Arlm. G Ł. pod ~ Aoa r at•.
poszl'.kuie lekcji j ęz~
lub hteratury w zakła
dach nankowy.ch. Oferty sub. „B. K. • w
O• L.
we.niaoe w róinych ~
tunkach i kolorach po
·enach najnit •z:ych poleca Bruno Rosen•
b ~r g Plotrko \v5 ka N2 103.
ra 1:llszek Szauc, zgubił paszport n1e.1.ieckl , wydany w Ło 1zl.fl
1\1 ,c;.i. a! Lamczek, zg, ub 1ł piszport. wyuac
ny w Ł o dzi.
.
_
a g inęła t ar a węglowa wyd ana n« fu.
męl.Kuchmistrz PolskJ• Pio!rkowska 6'

Kup

.Sta
Polonl
'Jl.

Dntflnhn
J (hłnni·
[
ru
IJU
uUp n
~

I Watoll·ny

lub dziewczynka

do roznoszenia gazet.
V\ iadomość .wadm. „O.

dnia 11

Do odebrania

•

Do nabycia w administracji
Gazety Łódzkiej, ul. Przejazd 8,
w księgarni .Czytaj•, Piotrkowska 93 i w ks i ę g arni Urbanowi·
cza, ul. Prze}azd 16.

z

ze st.ani pny u\.

Bezpłatnie ~~ucz~e~lę ~:~~i~~~a

nauczyc:lela ~auk społecznych
Vł szkołach handlowych
prof. teorji muzyki
w szkołach mu·

.Ił..

i „dniówki" •

ll 'l

jako czynniki wychowawcze
woli i fantazji
..,.

..,.

W nocy

I

~

w

giełdowym.
stałe

1,0~0 marek nauodJ.
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powrócił.

-Sensacyjny dramat w 5-ciu Choroby skórne i wenerycz·
ne; przyj muje od 8 do 12 rano i
cztoiach; w roli głównej słyn od 5-8 wlecz. Panie oJ 4-5.
-Dz i eln~ Ne ·e.
ny amerykauski aktor

, i,,,..i h t.ir i w1dawca Jao Grodek,

skład

u •:«g~ 1 C f' ny „t:..JJ' 0

:~reg~~:~j am:ykańs!:J~:~:J.~ {) r. s. Lewkowie-z far~iarnia rn~miuH
'
• World"
choroby skórne, weneryczne
U1Hhelm11 SzeJnmnna \11 łodzi
i niemoc płciowa,
Konstantvnows..,,. 3 ](g li.

te

ty, jest znowu czynny. Cegielniana 43, w podwórzu, 4 dom od
piotrkows kiej.

Pieniędzy

JAnA HAnEMAftA

Magazyn obuwia ·
został

doskonale

w Łodzi, ul. Piotrkowska 12,
kupuje i sprzedaje RUBLE

,

Egzytusjący

wyreiyserowal

W poniedziałek „Ml\Ż idealny• O. Wit.

"VV"ie1k.a ~ygra:n.a pC>J: mi1jo:n.a rnarek.. . . . .

...

dzieło

de oraz 9 Alzacja •, a;ituka nader aktu.alna.

L<>&y V klasy już są w sprzedaży. Ostatni termin wymiany lo3ów up .ywa iT listopada r. b.
: R~prezentacjA Loterji khsycznej R„ G. O: w Warszawie na Łodz i okrPg Łódzki: Antoni Dobrucki, Lodź, Piotrkowska 96.
„„„„„„„„„„

•

to

ra1 jeszcze wspanial~
Paycbe" Żllławek!ega

biato1·ja".

i~-,!
~~" to!~
wy~~:vch 6 'miljonó w 440 t s· ęcy mare
IUasycżna

się

p. K. T.łtarkiewiez, w deko-racje wyposatył
)• B. Lechowski, a talentami aktorskiemt
ożywiU pp. Arkawin, Sachnowska, Ryd ie·h' Ski, Banda,
Tatarkiewicz, Woskowsk~
B emassko i inni Najwięk s za wr ażenie wr
woł11je obram z ~asów rewolucji fM.aca·
ekiej p. t . •Przea krew•.
We środlł po raz 4-ty ładny „łladm

przy-czem wezwano .~ nteresowanych
do zwirócenia aię do wydziału prawnego
przy stow. Dalej w sprawie opóiniania
przez niesolidnych kupców ze względów
1

konkurencyjnych zamykama

ukaże

wysławiany „Eros ł

cen~

2) Rada robotnicza: a) aznaje rząd
polski demokratyczny i ludowy, ,prganizowany przez Piłsudskiel[O: b) ż ·da jaknaj·
szybszego zwołania jednoizbowego sejmu
ustawodawczego, na podstawie pięcloprzy·
miotnikowego prawa głosowania: c) do·
maga się jaknajszybszeg'J . zwołani.!l Rady
miejskiej na podstawie 5-cioprzymiotn1kowego prawa głosowania.

LOT ERJ A

pracownicy jut korzyetafq. Wice „ prezea
p. Kaf!anke t>znajmił zebranym, iż dotychczasowy zarzl\d, wob~ zdekompletowania
i nie widząc należytego poparcia swydJ
zamierzeń ze strony Członków zrzeka sł~
swych mandatów. Wobec tego przep ra.
wadzono nowe wybory, wskutek których
do zarządu weszlit Wacław Kaffanke, 80..:
lesław Kotl!owskl, P. Waszkiewicz, Ju
Dąbrowski, Seweryn Pfeifet, Wł. Penczalr,
Słomski, J~~od:z:idski, H1bzer, Drutyck·„
Jabłkowski l Weiss, oraz jako zastępc}')
Brykalski, Ką inowski, Zalewski, Fabi·
szewski, Kukulalc i panna Gąssowska. No•
wy zarząd upowatniono do wyb rania 2
pośród siebie 2 delegatów do R<1df robv·.

z.

takt z radł\ r'°tc•tu'cz~ miast;} Łodzi, celem wybrania delegatów, któn:yby wzięll
udział w pracach Rzdy, opartych na ta-

p.~ł:o~

głos

poszanowania warunków pracy, z Jakie\

Dalej zebranie potwierdzają~ rezolucję z dnia 10 lipca r. b. u~bwala, ie grtt•
powanie handlowców przy polskim zwląz·
ku pracy rozbija jedno~ć pracowników
bandlowycll ! ?.ebranie uwiih, że członko·
wie stow. liiorqc udział VJ formowaniu se~
kcjł prac. handl. przy P.
P. i wogóle
w innych instyt. działają na szkodę na•
szego stow., przeciwko czemu zebranie
protestuje. Dalej w myśl tejie rezolucji
zebranie iądi) aby przy obejmowaniu ad.mfoistracji prz~ · wfadze polskie stanowiska z odpowiednich dziedzin były ob·
sadzone w pierwszej lłnji przez kandydatów pol. stow. p7ac. handl.
Dalej omawiaao sprawę pretensji, pra·
cujących w warunkach ob n iżenia pe nsji
J'fZ~z pracodawców do 30 l więcej pro-

dloWoCów, referowanego przez p. Kaffanke,
pDczem wywiązała ·si ę o~ywiona dyskusja,
w rezultacie któr~I ogólne zebranie upow
ważniło zarząd ~ t w. du wejkia w kon-

Polska Krajowa

jednakowy

głosowali

przystąpiono do omówienia obecnego poło~enia ekonomicznego i społeczn@go han·

sadacb
1)

wyra!a z tego powodu publi~ny stanow•
czy protest, wzywając zarząd do przedai.,.
wzięcia ewentualnych kroków u władz komunalnych, celem zmuszenia kupców de

polskiej

Na 237 obecnyr:h 4 wstrzym:'l łn się· o«\
głosowaniit, wszyscv zatem jednogłośnia

protokołu,

Po odcv.:ytaniu

instytucją

reprezentantką
miasta Łodzi.

4) Rada robotnicza składa się z przedstawicieli ludu pracującego w Łodzi, wy•
branych tak, aby katdy z pracowników

przy ut Piotrkowskiej 108 odbyło się nadzwyczajne ogół 1e zebranie Stow. wzaj.
pomocy polskich pracowników handlowych
Zagaił włce prezes radny p. Wacław Kaffn~tre, stwierdzając, it jest to pierwsze ze-branie w w-0lnej, niepodległej i zjedDoczo•
nej Polsce.
Na jego w'niosek zebrani oddali hołd
pow-staniem z miejsc pamięci Wieszczów i
bohaterów Polski.
„
Na przewodniczą-cee:o powołano p. F.
w~~ki.ewicza.

Rada robotnicza jest

opinio<lawczą i
klasy pracującej

własnym
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W tłoczni Jana Orodka, tócit, Przeja,;d S.

