łloł<

Dziennik

społe~zny

PR„i'UMERATA wyaoei: rocznie a6 mk., pół.rocznie 18
mk., i\WarWnie 9 mk. mieSłęcnie 3 mk. z odnosi;eniem do

pod dyrekcj8,: Fr. f'yc.hło•n;i!< i ·ao.

ymtęp Ił,

Larys-Pawi1lsb.iej

„Ładna

republika była owocem wysiłku R walucji frlłntuskit!!j, skrystalizowanvm w formie konstytucji J 793 r. Wsrrchwładitwo
narodu było panktem ~ntralnym c::iłego
n&troju narodu, lako jedno~tki o\ltycznej,
nie etnograficrnej, jako Ggół11 mieszkań·
ców i poddaa.ycb danego kraju.
Rótnic:e soc' lu ł aare oweścio we

do ludowej neczpospo·

~

tzuwała wyrdnie, łt zbił.tają si~ jakieś
miany. jednak nie nmJała dokładnie zdać
ogólnych· choćby zarysów
obie sprawę
przyszłego pon:ędku p.ońetwowego. Dziś
na progu jego wypada zdać sobie spra•
wę z procesów zuówno polityc;r;nych, jak

f

z

J socjalnych.
Czy kwestia państwowego usho1u
Polski 10,tała Jut przes~dzona, wobec e. nuncjaCJi dawnego rządu w LubUnie ! o•
becnle w Warua:wle? Rzecz oczywista, źe
siie. Proklamowanie rzt:czpospolitej ludowej Jety w intencjach stronnictw będą
c:ycb obt:cnie 2órą, j8c!nak i zastrzeże·
Juem na rzecs konstytuanty narodowej,
która wypowie ostatnie słcwo.
Odt: zwa rzitdo, p. M.orac~~w kieqo mówi
o-ludolfym ri.ądiie R.i!pnbliki Polskiej.
Nazwa zdradza intcr.c•e rządu, skierowane do utwofzea~a pańgtwa ludowego, wre·
szcie nie pizesądza decyzji pie1w:;zego
sejmu urz:ądH1ącego.
Forma riądu republikańska jest równie stara, jak organizacja państwowa i
sama jej zasada t. j. brak pierwiastka

w

państwie
monarchistyczo~go
śniej~za od monarchji.

W jej z11aczenin,

szenie at ><i?·,

w grc: zupełnie 1esiczt ie wchodziły. Spi>łeczeństwo, dopiero co wyszła z więzów
feodalizmu, nie odczuwało istnieią :ych w

r~d lu~lski.

Rzec1posp-0Uta ludowa jest tctminem
prawnopaistwowym nieemal obcym zarówno praktyce, Jak i nauce. Wfąte &ię z
m nierozdzielnie nriendtnic1oić ludu,
ednak ole ·w pojęciu uatodowym, lecz
ocjałnym. Ustroj ludowy wychodzi z załeii supremacji klas pracuJącycb, z chwi·
wym ogtan!cze11iem, a p62niej usunię„
~~fm burłuuj~ jej przymusowym wciele•
.em ł1o JJ•Oletarjatu.
Przewrót za tał nas rupełnie prawie
#it>przygotowanymi. Opinia publiczna od·

jest

wci~·

stalonem niewzru·
wo ny ostatn ej,

łonie

Proklamowane z tryumfem ba ;ło równości wobec prawa, wolności i braterstwa, zdało się wystarczać w
rnpełności do osiągnięcia przez ludzkość
szczęścia na ziemi. Stuletnia przeszło
praktyka formy republikańskiej w ustroju
· państwowym, a 1 beral zmu w ogólnym
Ś1.1<iatopoglądzie, nie dała Jednak w rezul·
tacie oczekiwanych owoców. Pod spo•
kojną powierzchnią politycznych konstytucji, zbudowanych na pewnikach f.lozof}i
XVIIJ stulecia, nurtowały nowe prądy.
„Instytucje, powiada prd Kutrzeba, które
mają być formą dla treści życia, muszą
\ lltosować si~ do te} tteści, bo inaczei albo
je siła tego życia rozsadzi i skruszy, eh ć
muie po ciężkiej i szkodliwej walce, albo
też ta forma zbyt twarda, zbyt niepodat·
na nie dozwoli zarodkom tego tycia się
rozwinąć, zabije je lub przynajmniej wy':'
paczy•. Przez lat ~to republika bur:tnazyjna była ti gniotącą ramą, która hamowała rozwój sił ludowych.
Dziś już stała się instytucją przestarzałą. Dziś nowe na plan pierwszy wy•
suwa się hasło: nie metafizyczna jakaś
przyrodzona rówoość ludzi, lecz ocena
społecznej warto6ci cz!owieka, wedle jego
ptacy i korzyści, . jaką ogółowi przynosi.
Republika ludowa staje się widom1 for·
mą tej idei. Podnosi ona znaczenie kła·
sy pracującej, w jej intetesie sprawować
będzie władzę rząd ludowy, a choć w
przeciwstawieniu do bulszewickiej Rosji
nie. wydaje b11rtuazji na krwawy łup motłochu, odsuwa ją od steru, deklarując, it
robotnik tylko i chłt p. ten co w pocie
czoła na chleb swój pracuje, ma prawo
N.
do rządów w kraju.
swym

rótnic.

ów m rę ach po skich.
Gen. bryg. Roja

za~ął

Kra~ów,

L ów,.

ponió<:łsty

klęskę, c0f 1'\ł się w
W świetnej tej
na wro_-u jedną hau-

dotkllwą

popbchu po7a Sokolniki.

Nadesz a w.adomcść, że
na
czw rte
g n„ R ja
·go pułku pie•
c le 4 i
•
kroczył do Lwo
chor.r
l,.wó
cały
rano
k
W piął
i okolice zajęła · woj .;o poi•
u ina cofają ię a
s ie.
w chód.

Walki o Lwow.
Bit a pod Kalparkowem w d. 13 b.

m. skończvta się zu pełnem zwycięstwem·
.kap. Boruty. Wo'ska ukraińskie składały
~· w cięści .z oddziałów wysłanych· 10
opada z Kołomyi i następujących od
. . 1ego . Sioła. Nie przy a ciel rozporządzał
DeWn'l hczłJą armat· Oskrzydlony i zaa-

po 6·godzinnej walce,

takowanv z f·ontu,

22 listor:ada.

l
I

'!,-.~~

;..i.w ·,"!'„ 14fK

OOŁOSZENIA: Nadesłane prtdł·~stem

Lekka kom.
w 3 autach
Caillavct' a
i Flers'a·

historja"

Polska· Republika Ludowa.
Ostatnia odezwa rządu znaluła nowe,
tym razem, zdaie się, jn.ż definitywne wyiście z kwestii obecne~o nstroju państwa
P?lskieg-g. W ciuu kilka tygodni uecy).iony był krok olbnym;-od konstytucyj·
nej monarchji aktywistów, popn:cz rtpublikę buriu11yjNt w arosumieniu Kola

,..,.,,.,.

otwarta od go1f.z. 7 rano do 6 wieczór; vr niedziele l świi;ta clo 'O r'l'fl.
Reóa .cja ciynna od godz. 5 do 10 wlecz., Redaktor przyjmuje od C do 7 wkcz.
no. Ł.. wychodzi co dz. o g. ti rano, w poniedziałki i dni poświąteczne o g. 2 po l' ł.

dn. 24 lis.to ada po pot. o
godt.inie 3-ej po cenach
popularnych

Cegielniana 63,

S„":

Admi1i.stłacja

Dziś 1

Teatr Polski

mi~dzyp.artyjnego

a,

Cen.a 15 fen..

~

domu lub prsesyłk11 pocstow~.
F I L J E: w Zi;tlttiu, P11bj nka.c\J. Lasku, Sieradzu,
Wlelwdu, Zfiuńskiej Woli i Kaliszu.

litej, proklamowanej przez

i polityezny.

ii ad.ninjistracja ul. Przejazd .N2

Redak ej

walce nasi zdobyli
bicę, dwa m otacze (22 5 cm), _dwa kara·
biny maszynJwe, jaszC?yk amunicji, wielką liczbę granatów rc:cznych i broni, Do
ni!'woli dostało się 25 żołnierzy i jeden
r f cer. Znaczniejsze siły nieprzyjacielskie,
któ e nacierały w nocy mi~dzy rogatką
wulecką a stacją kulparkowską, zostały
odparte. Por. Brzozowski w ś~iałym wy~
padzie odebrał nieprzyjacielowi karabin
maszynowy. Atak ukraiński poprowadzony wielkiemi siłami z Ho'oska Wielkiego
na Kleparów i Oórę Tracenia, odparto.
•p.irów i Zamarstynów chwilowo przez
J
ni _przyjaciela zajęte, odebrano. Rozgro•
mione oddziały ukraińskie odparto aż pod
Podzamcze. Wzięto jeńców, dużo broni i
amuaicji.

N'9 230.

VII. -

·

l w tebcie

wiersz L75 fen. ~ekrologja-1 mł. Reklamy-80 fen..
Zwyc:ujne ~ szpalt) - OO fen. Drobn ~~ "Ili
10 fen. za wyr11L Każde oglosie:ii• najmnfej OO ~

Wieczo~e~1

. "'\,

.

o godzm1e

7.30 wiecz.

;fil·z~ „; ''

''

Pr ze my ś i. Komunikat naczelnej komendy wojskowej we Lwowie z dnia '21
b. m., ogłoszony w „Pobudce", donosi:
Dziś o godzinie 6 rano zakończyło się
żawieszenie broni i zaczęła się akcja wo·
jenna. Zajęty został Snopków, pasieka
wiejska Pohulanka, cmentarz Łyczakowski
i dworzec Łyczakowski. Zdobyto 5 armat. Artylerja nasza ostrzeliwała skutecznie cytad~lę i wysoki zamek oraz przygotowała akcję bojową piechoty. Pf'c·ągi
pancerne uskuteczniły wydatne wypady na
Podzamcze i Stare Sioło. Lotnicy rzucili
bomby na Stare Sioło, gdzie gromadziły
się bandy ukraińskie,

Po raz 2-gl

Sztuka w
3 aktach
G. Lerou~
i Camille'a

I

'I)

z~
zaię•y

tu kurjer wojskowy
niósł, ~e

Lwów

Lwowa, który dozostał ruchem O•

skrzydlającym po zajęciu Łyczakowa.

Po wz~ęciu Lwowa.
Z Krakowa donoszą:
OJsiecz niosła miastu dawna,-pierwj
sza brygada legjonów (Piłsudczycy).
Pierwszy d" Lwowa wkroczył na cze-.
le dawnego pu 'ku Zucl:iowatych podpufk,
Tokarzewski. Artylerją dowo 1 ził kapitatt
Kownacki, zaś kawalerją, dawnymi Belinia.,.
kami r0tm. Jabłoński. Oddział karabinów
maszynowych

uzupełniał wypraw~.

Pr ze my ś I, W okolicy Niżankowa
pojawiły się oddziały ukraiń.i,kie. Wysła·
no p~zeciw. nim piechotę i artyl~rję z
Przemyśla. W nocy słyszano w Przemy·

Po wk·o~zeniu do miasta wojsk pol•
u kr a i ń cy wydele2'owali par•
skich
lamentarza podpor. Stefana R1waka, z mi.

ślu

o~n. Roja wysłał parlamentarza do
Warszawy do sztabu Kom. Piłsudskiego
w celu ustalenia tutaj punktów rozejmu.

silne detonacje.

Pr ze; rn y ś 1.
rodowej donosi:

Sekretarjat Rady naDnia 22 b. m. ~·rzybył

Dr~aniiatia M\ennań twa.
Nie nam
Gdy

wieść dziś gnuśne źycie,

się trzęsie świat

od gromów,

za młot i w zorzy świcie
Trwat!, pracowat, choć wśród złomów.
Wziąć

Sądzę, ie wyjaśnać nia t•zeba, czem
jest organ;~acja i jak wiehie rezultaty
przynosi ona w !yoiu zbiol'O wem,
Wszysoy wid1imy 11 obeJnej wojny, że
tylko te P"ństwa I te epoleczeńetwa, które
były dobrze 1organizowane, mogły jedne
tąk dlugo wytrwać a drugie zwyciężać,
gdiie była natomiast słaba organizacja, lolJ
bm, gdzie prawie jej nie było (np. Rosja)
Wszyscy o tem
musiał nastąpić npadak.
dobrs?. wiemy, wszyscy to rozumiemy,
ws~veey o tern mówimy, lecz za mało czynimy,
ażeby po~rawić naszą osobistit, a głów·lie
Jeet to karygodne
narodow1 sytuącię.
niedbalstwo, próżniactwu, rys dziwnej apatJi,
gr-.ninząoej z biernością niewolniCZfl.
Łącimik narodowy musi si~· 11kładać
B przedstawicielstwa rozmaitych grup spo·
ze sob:\ w
ju~
etanowych,
łecznycb
d1·obuieiezych CZfJŚt!iach zespolunycb.
Jakże może nastąpić podotioe zaspo·
lenie, gdy której C?.ęśoi zabraknie, gdy ta
wprost nie istnieje ?
Otoż taki wypadek spostrzeg;amy dzisiaj w naszym narodzie. Stan ziemiań~ki,
wielki, średn\ i m .ty szybko ei~ org"uizuje,
zorganizowane, robotn1oy
duchowieństwo
również są silnie zo1g1rnizowani, tylko ci,
którzy, zu< wałoby aię, winni być mózgiem
społecznym, wyrazicielami potrzeb mieis•
kich, przodownikami w org"ninc i nic nie
c'!lyn1ą, narzekajlłC równocześnie na brak

ezy nu.
Mówię

tu

o

mieszc~ań~t\vi~.

Stan

tworzyd winny rozmaite z 11•
wo y wyzwolone i objeta ustawami pół·
państwo •01111, jak napniykbd cechy ; zą.
wody wyzwolone, a nawet i nie wpiwo1ooe,
lqOZft się z własnej inicjatywy w korporac1e,
bo fQZUmieją poaytdk or11anizacj1, tworz!li
rozm •lte zbiorowiska grup zawodowych,
n omia.st nie mogl} stwor~yć łącznej grupy
właści" ego stanu mie>ze11~ńskiego.
Roiumie,ą dobrze potrzeb~ tego i jedno„
oześuie cz~eto walczą, z sobą w imię inte·
reeow ciasnych klasowych, uoiemożliwają·
cych spełnienie witilkiego zadania narodozgropowanh siQ,
wego i społe•!znago zuapolenia w jedną, całość - stanow11i.
rnier.zozt•ński

sją pr~prowadzenia rokowań.

Na tern

oczywiście

kolosalnie

kohys~

tai!\ ob y, ten stan rzeczy podtr..iymili1't!
i to jest z pora pierwsza.
Drugą zapor11i jeszcze EJzkodl1 wszą jes •
chorobl1wie wyczu'ona ambic1a, a nawet,
właściwie tego ambioią nazwać nie możaa,
bo to jest tylko pycha, wygórowąae poj~ciu

miłości własnej.
Jednoistl;i nią

zakażone,

a

posiadająca

w sobie whw j od innych sprytu, energji
i przebiegłości, używaj• tyeh ujemnie sto•
eownych darów natory z całlli premedytacjlł
w celu niedopu~zc„enia do przewodnictwa
i pracy bodaj najbąrd~iej uspołec11nio11ycll
jednostek w obawie, aby one nie wysunełJ
się !'O nad nieb.
Radziby połkn d wszystlde tytuły, zjeść
wszystkie m:indat;, uia spełniając ani w
11Ptnei części prsy•Ji1zanyoh il nirh oboczę~." n:1rlużywa•
wiągków, przeciwnie jąc władzy dla oaob styoh amb\tnyeh ko„
rzyści.
Stoją jak mamra posągi, jak pawi~
nadęci na piedestałach pójęó o ~..,,ej wiei.
troskliwie t1 szystld!t
ząałaoiają
kośoł i
otwory, przez które móglhy ktoś · rn BPQ•

<'J i po11
widnokręgi dali Św 1 et
po•
wię ... <'J prowodyro~twa,
sobą drtH? c • A w 1•oż wów•
1:1iągają
czas ob1·óciłaby si~ ich wielkośó '?
sił to kacyki nowożytni kapłani naj-

stne<h1
dązvć

bez
za

bardziej spotęgowanego 1m 1m "ja", ząpory
zaciemniajl.loe
organizacyjne, parawany światła powołania człowie lu, ·ludzie, jedni
z nąjszkodliws~ych w epofo.~zeństw1e.
Tacy mogą si~ pl n ó i rozrn"tać również jedynie wśród i!fer bezmyślo c\ zdeprawowanych, lub niezdecydowa. 1:; oo, bez•
silnych, a przedewszysttdem demnych, nie
umi1:'jflcycb nawet sob!\ kierować.
Wielkości wso mniane~o rodzaju spa•
tykamy we wszystkich stąnach, ale w zyst·
kie stany organizojl\ się, za wyjątltiem
stanu mieez::zańskiego. Dla czego ta• jest?
I tu musimy od;;łllnió pnyczyn~ trzeoią
bodaj naj więki!zą.
Miasto J1kupiło w sobie dzisiaj wsBysł•
kie stany, a ponieważ one nie odróż!l aj14
się obecme od siebie zasadniczo prawnie,
jak to dawniej bywało, gdy 'łtyrażnie były
dzielone - na szlachtę, mieszczaństwo i lud
niewoLy, pr eto nastąpiła mieszanin&, w
którAj trut.tno rozgraniczyć jednycll od
drugich •
Weamy naprzykład nasze ~ycie lokalne.
Najliczniejsza gr,upa mieszc~ąn, t. J. rzemieślM
nicy i cale rzesze właścioll drobnych handli
i przemysłu, nie jes' 1oorg1rnizowaną, w
jedno ,wiehie zrzeszeoie mieszczańakie,

•

..

.,

O A Z ~

a prze.a t:> jest

bezsilną.

•est i

szczegóły

bgzwolną

2„alll\, którą różni powolaui i me powołani
~cłt6plocatow11ll dls swych whtrnych o,lów

.i u1bicjl, a obecnie
et ~·i tyci

i stnieją

rr:akm1y ekaplo·
bie•uyoh a tak li cznyoh m:1 " w

eelaon partyjnycll w wyborach do Sejmu.
Ale w·emy, ~e ta robota się nie uda.
łó d zki i drobnomieszezanin
Rzemięślnik
etrworzyć 1wo e c;rganizaoje wspóhe,
reprAzeetuiit •e j ao potrzeby i interesy.

musi

musi etrworzyó i t tny stan m·eszczańskl,
a pn.tiz eo spełni wielkie ud i: .e. włożone
.
aa jego barki.
Aby w~zakze ten stan stworźył się,
musi kałdy rzemieślnik i drobnomleesczanio
rozum1eó,. ie eodność osobista jest wyższą
ponad wilZystko, nie powinien mu impono·
wać bilet wizytowy z mitrą lub z piooiopałkową koroaą nlbo te~ z innem! tytułami.
ale jednoczP,śnie 11ie powinna go razió
czarrw, spracowana dłoń robotnika.
My. rzemieśluicy i drohnomieHczaństwo

winniśmy być pomostem nad przepaścią,
w którlł już raz ei' stexizyb. wolnośó narodu, a d1iś gdy O czy:rna nasza jest 11jednoczoną i wolną, nie w•lno nam pozostać

obojętnymi i ap,atyozuymi na to, co 111~
dzieje i służyć dla drugich mierzwą i pozwolić się eksploatować.

mąż, winni dążyć
plar.ówki mieszczańskiej,

WBzysoy, jak jeden

·do stworzenia
I w !ej pracy wspierać s:ę, znosić cegiełki,
budowaó gmaeh świetlany szczęsnej przyułości i miły, bron ó go od wrogich napaści
etrzedz
ł zakusów, przedewlłzystkiem 1&.ś ducha od ekaże11ia i pawiej pychy.
Przekreślmy

staoy, lecz wpierw po-

je w11yetki1t do życia, albowiem
or2snizaoja narodvwa musi powet.ć z orrówni ~
ganizacji wszystkich stanów wołajmy

woln~mi •••
kółka wstrzyma prawi·
dłową działalność cała maszynerja,-którlł
awiemy Państwem.
A na.m brak jednego z najwaźniejazycłi
1organizowanego mieezozaństwa.
kółek -

równ-.mi, wolni z
Bez jednego

więo czuja w aobie serce polskie,
r:ragnfe istotnie służyć swej matce

Kto
Uo

()jcByimte, niech weźmie młot dobrej woli
w dłoni~ i kuje - ał do skutku.
Spieszmy wi~o d1isi11j wszyscy na Wiec
rzemieślniczo-mieszczański, gd~ prsez ten
&tworzyć placówkę m1es.11czańską,

chcemy

kółko. którego było bardzo
.mecłia.olżmie państ.wowym.

to

brak w naezem

Marjan Bawarskt.
Siły

P. 0111 W.

Warszawa, 23 listopada.
Organizacji
Mobilizacja Polskiej
Wojskowej jest już na ukończeniu. Na·
czelnik tej organizacji oblicza siły dotychczas zgromadzone na 30,000 Judzi.

Mianowanie w wojsku
Polski em.
Komendant Piłsudski
mianował generałem podporucznikiem puł
kowników: Kazimierza $osnkowskiego IE·
dmunda Rydzego-Smigłego1 intendantem
pułkownika
generałem.;. podporucznikiem
intendanta Jana Zawziil, lekarzem generałem-podporucznikiem d-ra Bronisława Ma·
lewskiego.
W ars z a w a.

Polacy z dywizji austr.

wę

gierskiej p-.wracają z froh•
tu zachodniego.
Polski attacbe wojskowy w Wiedniu
!lowiaduje się, że 106 austro-węgierska
dywizja dokonała dnia 5 listopada od·
~rotu z frontu zachodniego i podzieliła
$lę na grupy narodowościowe. Najliczniejsza jest grupa polska, maszerująca
przez Alzację do Saarbruecken i Franklurtu. Zołnierze otrzymali żywność zaledwie do 15 b. m. Wojska te znajdują
~ię ~ clężkieł_U połoteuiu. Bez tywności
przez choroby,
1 odz1etr dz1e~1ątkowani
ma~zeraJą lłołmerze polscy, nie wypoczy.
wa1ąc, bez dachu nad głową.

Zamordowanie komisarza
polskiego w Orszy.
V{ ars z a w a. nKurjer Warsawski•
donosi: ~czoraj w nocy . nadeszła do War·
Bz~wy .w1adomo~ć, te w Orszy, gdzie znaj·
duje su: posterunek reemigracyjny rządu
połskłego, bandy bolszewickie zamordowa ty kom:sar~a pols~iego wraz z persope~em, składaJc\cym się z 10 urzędników.
Bh~szycb szczegółów brak.

Poza granice

aństwa.

Według doniesień z Wiednia policja
praska nakazała przedstaw~cfelowi Rady
rosyjskich . komis~rzy ludowych opuśc;ć
uiez~łoc~me granice państwa czecho-sio·
..-ackieg;o.

•
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A
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przebiegu r2(1)0JucJI Cll Berlinie.

komunikacji z Berlinem nie
pozw lił dotycl-iczas na zdai;tie sobie
sprawy z przebiei:?u rewolucji w stolicy
Niemiec. Dziś dopiero możemy podzie•
lić się z czytelnikami bezpośredniemi
Brak

wrażeniami.

Pr:~ygo towartia

przeci'l.U rewolucji.

W piątek wieczorem-jak opow'.ada
naoczny ~wiadek wydarzeń - jeszcze
spozierał ze wszech stron military.i:m
pruski. Po gl6wnych' arterjach miasta
uwijafy się samochody, nai;,Jowan
wojskiem, co do którego wierno§c(
niktby nie wątpił. Późną godziną za·
częto sprowadzać kartaczownice !i ar·
maty. Po_zty, urzędy l ministeria zamieniano pośpier.znie w obozy wojsko·
we. W ministerjuM wojny przy uf. lip·
ski!>j utworzono barykady z miechów,
napełnionych piaskiem, a u wylotów tu
We
drzwi ustawiono kartaczownice.
wszystkich ubikacjach ·dolnego i górnego piętra rozstawiono żołnierzy, uibro·
jonych od stóp do głowy. Nie dosyć
na tem. Przy Poczdamskim placu, tuż
Poczdamskiego;
naprz"'ciwko rlworca
zai~to hotel FUrstenhof, kawiarnię tej
samej nazwy i przyległe budyn'd, a na
dachach porozstawiano karabiny ma·
szynowe, któremi zam erzono rozpędzić
gromadzące się tłumy. Plac Poczdam·
ski stanowi 11łćwną arterię ruchu pieszego i kołoweO'o, Tu skupia się kon·
centruje cały Berlin, tu zbiega się kil ·a
najbardziej ożywio·
najważniejszych i
nych ulic, tu też tłumiono rozruchy i
rozpędzano zbiegowiska, tu wreszcie
aresztowano kilkanaście miesięcy temu
Karola Liebknechta. Jakże te wszystkie
zarz{Jdzenia i przygotowania przyporni•
nają rozkazy rosyj kiego ministra Pro·
topopowal
W piątek wieczorem o g. 10 rzecz
niesłychana, dluaie szeregi wojska w
pełnym rynsztunku nadciągały od Ha·
lickiej Bramy przez Konigrab:erstrasse
ku dworcowi Poczdamskiemu z muzyką
na czele. Żołnierze uzbrojeni w karabiny i stalowe hełmy, sunące się za
nimi karabiny maszynowe i armaty,
dalej cały tabor i buchająca para, kuch·
nie polowe, dawały pole do r6żny~h
komentarzy. Zapytani przez.;;mnie żoł·
nierze, dokąd zmierzają i gdzie wyru·
odpowiedzi.
szają, dawali mi różne
Jedni dowodzili, że idą do B!warl, in·
ni byli zdania, ie mają „za"ąć• B rli 1,
inni wreszcie, jakoby bardziej domyślni,
utrzymywali, że idą zabezpieczyć głów •
ne drogi wiodące do Berlina, i że opa•
nować mają dworzec oraz llnje kole·
jowe.

Aresztowanie marynarzy. _
U wszystkich rogów ulic stanęły
wzmocnione posterunki wojskowo·poli·
Policjanci uzbrojeni d wniej
cyjne.
tylko w browningi, mieli pozawieszane
na ramionach karabiny. W restauracjach
i kawiarniach wojskowe patrole zaczeły
wyszukiwać i aresztować marynarzy. Tu
i owdzie przychodziło do ostrej wymia·
ny zdań a nawet do czynnego ~niewa
żan: a, tu i owdzie zaczęła publiczność
ujmować się za aresz.towanych. Ogó·
łem aresztowano w mieście 206 mary·
narzy, pr7.ybyłych z Kolonji, Bremeny l
Wilhelmsha fen.
Zewsząd

dolatywały

niepokołąće

i pytania: Co dalej? Co b~dziemy
jedli? Co się z nami stanie?-Najlekko·
myślniejsi zatrwożyli się o jutro.-Czy
do f1.H"t. Berlina dobija widmo czerw0ne~
go terroru?
gło&y

O D Z R ·A

Pochody.
rano w mieście ten sam

W sobotę
obraz. Posterunki wojskowe u wylotów
głównych ulic, gęste patrolki, pędzące mo·
tocykle i wlekące się leniwie cię~arowe
samochody, na któ1ycb w czworobok ustawieni tołnlerze z wojsk, sprowadzonych
w nocy z piątku na sobotę do Ber!ina
celem stłumienia rewolucji, której naogół
jeszcze się nie spodziewano.
Około godziny 10 zaczęły krąfyć
wieści, te za kilka godzin ustanie we
wszystkich warsztatach i zakładach przemysłowych praca, i ze proletarjat berliń·
ski wylegnie na ulice:. Tysiące robotni·
ków, nie czekając na umówione hasło,
porzuciło pracę ju~ przed godz. 10-tą.
Tłum wzrastał, przybi:rał coraz groźniej
policyjne i woj·
Władze
szą postawę.
skowe potraciły głowy i wydawały co godzinę inne rozkazy.
Wieść, podana przez • Vorwa.rtsa •, nie
liczącego sit: z iakaz&mi cenzury, te w
Hanowerze, Kolo ji, Monacbjum, Bi:un·
szwiku, Magdebargu i Oldenburgu mary·
narze„ robotnicy i tołnierze staj~ sie. pa-

nami sytuacji, rozbudziła w masach tłu
mione dotąd instvnkt . .Ze qpi~•x·em mię·
dzynarodówki potocz)'ła si~ fala ludzka od
strony Ackc:rstrasse 1 Szcz cir'iskiego dwor·
ca. Do t!umów przyląn; : ł·y· się tfu my.
Spiewy nagle ucichły. ust~pujqc miejsca
groźn•m okrzvkom:
Procz :z ces"'rzeml
: _ 0 re z 7. wojną!
Niech :żyje międzynarodówka! Niech tyje
Liebknecht!
Ponad tłumem powiewały czerwone
sztand"ry.

Zdobvcle koszar gwardji pieszej.
Pierwsze trupy.
Mimo -zaró•. sta1JVil1nvch przez oddziakonnej i p'eszej policli, tł11m dot:?rł a~
do koszar pułku izwardji riechotv przy
ulicy Mfillera i zaiądał p·zy'n~zenia się
do rewolt1cyjnego pochodu. Stojący na
straty oficerowie w otocz~niu skautów
niemieckich przybrali grotną postawę.
Błysnęły szabJjllł. i;adły pierwsze strzały.
Tłum był i na to przvszvkowanv. Ze
wo'sko na nieR;O · nie uderzy, wiedziano
,;qóry. .Jut w 11ocy o g. 3 wy„tawiono
wierność wojsk w Berlinie na próbę.
Zaalarmowani o tvm czasie t.olni~rze
4 bataljonu strzelców, sorowadzeni z
Naumbur2a do Berlina na okres rewolucji,
otrzymali granaty ręczne i zawezwani ·zo•
stall do bezwzgl~drtego po~łuszeń"twa
i b~zwzglęc1nei surowości wobec demon·
strlłntów. Przeciwko t~m u żołnierze zaprotestowali bardzo ka~~o,'orycznie, przycze:n ujawnili krnąbrnoś~ i brak subordy·
nacji.
Wiadomo~ć o tem za'ściu rozniosła
się od koszar do kos„ar i dot?.rła do
głównych pro7.'0' yrćw ruchu rewolucyjnego. Tern te~ może tłumaczyła sie postawa
zgromadzonego przed koszarami gwardji
ły

tłumu.

Na strzały zruu ślepe, nast~pnie
ostre odpowiedzieli natychmiast uzbrojeni
w rewolwery robotnic'· Ro::legł się krótki
buk i trzy trupy: cficera i dwuch 1ołnie
rzy, runęły na ziemię. Nastąpił poołocb
i zami~szanie. Szereg kobiet pobiegło do
koszar, za kohietam; p"śpiPszyli mężczyź
ni. Zaczęto rozbijać wszvstkie szyby na
ulicy. Rozwartemi na oścież oknami poczęli tołnierze wyskakiwać ·na ulicę i łą
czyć się z tłumem. Niezadlugo potem
otworzyła się główna brama i koszary
wydane zostały w ręce rewoluc;oaistów.

Uzbrojenie

tłumów.

Tłum, nie zadawa1niając się zdobyciem koszar, opanował zapasy amunicji,
skład broni, . cztery kartaczownice i dwa
samochody. Zdobyte kartaczownice pomieszczono na samochodach i wzmoc·
w
rusz1;ł
wojskiem pochód
niony
kierunku dworca "Lehrten•, drugi zaś
ozbrofon}' oddział robotników i tołnierzy
popędził do koszar ułanów i wezwał ·za•
łogę do kapitulacji. Ułani odmówili. Oto·
czono koszary i posypały się strzały.
Z koszar nie odpowiadano. Wreszcit! tłum
wdarł się do koszar i najpierw 1ozbroił
wszystkich oficerów.
Podczas gdy sceny te rozgrywały się
w koszarach, zawarto akt zbratan'a się
z 4 bataljonem strzelców w ubikacjach
redakcji • Vorwartsa•. Tam tet zaczęto
przyjmować gromadnie ~ołnierzy, oddają·
cych się na służbę Rady robotniczej i żoł·
nierskiej, ro?dawano odznaki i kokardy
czerwQne, pny~otowywano od~zwy•i prokla·
macje, którcmi zasypano całe miasto.
Z koszar ułanów, ~dzit! zabrano rgw.
niet wstystką broń i oddano między 1rro·
ulicy
madzący się tłum, - wyruszono ku
Wilhelmowskiei. Dwa samochody, zabrane w koszarach ułanów. ob . adiono wo;skiem i wysłano pod osłoną zwieszających
się flag czerwonych do parlamentu. Zgro•
madziły się tam już tłumy nadciągających
ze wszech stron robotników.

Rezygnacja wtadz - Scheidemann.
Kanclerz R.zeszy, zoriPn ·owawszy się
o sltv Hczvć
w sytuacji, wjdząc, że na
nie można, wydał rozka"!, aby P""licja
i żołnierze zachowywali sie spokojnie i
pod!żadnym warunkiem nie robili uivtku
takle zarzą·
z broni pc1lnej. Gdyby ni
dzenie, ofiar wśród tłumu liczonoby na
setki, jeżeli nie na tysiące. Ostatni z po·
chodów, nadcią~ającycb. do parlamentu,
zjawił się około godziny w pół do drugie!.
Był to pochód robotników, zajętych w
warsztatach radjotelegrafji.
W tej cbV'Jili zjawił się. z rozwa„tych
podwoi portali, trybun ludu, dumny i wyniosły, niby tryumfator, w samej rzeczy
mini·
zaś m!\t przeciętnej ty.ko miary ster Scheidemznn.
Rewolucja w Berlinie była już faktem
dokonanym •

IWi&j:t ro y ska w Krakowie.
A

Jak donosi .Czas•, de Krakowa rrzy~

dwaj

i

oficert>wie

bolszewiccy, Helmsteł„

Syłsiew, ·alco przedsta"Włciełe rtądu

so-

V•ietó .7 dla zaj -.:cia się losem j~1h:-Ow reDnia 19 b. m. obaj pttybysrtT
syjskłch.
udali s ię do Przcmy~la, a stamtąd dale!
na wschó w tow <:rzystwie of c ra poi·
skiego, który towaszyszyć im b1diie a.a
do c , op 1 z z_nia przez nich t rytor·
jum po1sKiego.

alioy;ne. p-rzeciwr
wo·
bolszewikom w Rosji.
Zurych, 23 lhtopada.
Dzienniki s:r:wajcar;; \i e donoszą ~
ermje, wynoszące
Paryża, że silne
750,000 ludzi sto·ą w pogoto 1"iu do a k·
cji przeciw bolszewikom w Ros,i. O.\iem
i nocą odchodzą o' r"ty tra'lsportowe,
wiozące wojs'·a do 0.:łesy. O:!esa znaj·
duje s-ię iuz w r~kach angiel!kich.
W0jska koalicj\ maszerują szerokim fron·
tem na Kijów.

11,000 frac

7

·ęło

Ó.

Budapeszt.
Do Zurichu donoszą z Hudapesztu, ~e
do stolicy Węgier wkroczyła arm ia frau·
cuska w sile 11,000 t łnierzy, w tej liczbie także wojska kolonjalne.
Dzienniki węi;ier:;kie piszą: Pierwszy
oddział w sile 8w0 ludzi dy.słokowaoy
będzie w BuJapes tcie, inne dwie dywizje
obsadzą punkty węzłowe kolejowe.

Al·

francuskie

Woja

z cji i Lotaryngji.
Paryt, ·dn. 23 listop.
Zajmowanie przez Niemcó • miejsco·
wości Alzacji i L taryngji postępule w
dalszym ciq r.r. Do r<otmaru wkroczył w
uroczysty sposób oa czele wojsk francu·
skicłt generał Caci,teaau. Ludno~<! zgoło·
wala mu urnczyst przyjęci"', zaznaczając
:zarazem swoje przywiązanie do Francji.
Na prze trz ni od Mozeli do Wogeiów
dotarli Fr nc:uzi w Alzacji do linji Tlon·
v'lle - B»zo'lvill • Volkłingen - Sarekimen •
D mian. Przednie straże francuskie ujęły
miejsco osci Reperstviller i Bera! „ So...
mendorf - Sendenkheirn. Ludność wszy~
przy j mowała
stkich tych miefscowości
Francuzów bardzo tyczliwie· Chorągiew
2-go pu tk u piechoty kolonialnej, ukryt:t
w roku 1914 w miejscowości Ville sur·
Aubromate. odnaleźli żołnierze 264-go
pułku p echoty ł wśród honorów wręczyli
ją pierws ei armji kolonialnej.
0

r

_. chód .angli' 6w.
Londyn 23 listopada.
Biuro Reutera donosi: Konnica angielska przekroczyła pole Waterloo i posuwa się ku grani~y niemieckiej.
'

łraży

Anglja

porządku

w Holandji.
Według zdania haskich kół poli·
tzcznych, wydaje się w Holandii przesi·
lenie wewnętro:ne być mniej zaostrzone
i niebezpieczeństwo wybuchu niepokojów
mniej naglącem. Poseł angielski kazał
powiedzieć przywódcom opozycji, że
flota angielska po awi się przed wybrze•
żem hołenderulem, dla utrzymania po•
rządku i że dowóz żywno§ci zostanie
przerwany, gdyby \'.)rzyszło do gwałtów;
i prowo'.sac)l względem królowej.

Internowanie b11 ces. Wil•

helma i b.

na::.łępcy tro~u.

Z Hagi donoszą do Wiednia :
W ubiegłą sobot~ udało się kilkt.r
wyższych oficerów do mieszkania. ce„
sarza niemieckiego, aby rozbro i ć )ego
i jego orszak. Jest to więc zarządzenie
internacyjne.
Z Genewy donoszą, łe koalićfa nie
podnosi zarzutu pr7.eciw pobytowi oe„
·
sarza Wilhelma w Holandji.
Amsterdam. Dzienniki donosz1t, łe
b. następca tronu niemieckiego z zamku
Swalmen udał się do Oosterland nis
wyspę Diringen. by tam zamieszka6.

•• Ruprecht bawarski
Berlinie.
Z Wiednia donoszą, ze następca tro•
nu bawarskiego ks. Ruprecht przybył do
Berlina i zamieszkal tam w pensjonacie,
jako osoba prywatna, książe dotychczas
nie zrzekł si~ jeszcze praw do tronu ba·
warskiego.
Pam~ętali

o sobie.

Według doniesień dzienników dt.rń·
ski eh z Berlina w pałecu królewekim
zn8 leziono olbrzymią ilość zapesów 'i.y•
wności wartości kilku miljonów marek,,

•
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SKARB

Państwa

Polskiego. Od tego

zależy

nasza

przyszlość,

OJCZYZNA wzywa Was·!
OŻ
Ą
L

,

•

· Wiedeń, 23 listopada.
Na ulicach Wf ednta rozlepiono odezwę urzędu stanu dla spraw wojsko•
wych do żołnierzy. Odezwa ta podnosi,
te są w toku machinacje arystokracji
austrjacklej, która zbiegła do Szwajca•
rji, a obecnie blagą francjt; i Anglję o
wysłanie wojsk do Wiednia celem obalenia republiki i powolania z powrotem
na tron Habsburga, bylego cesarza Ka·
rola. odezwa wyraża przekonanie, że
' tołnlerze nie dopuszczą do tego i po•
zostaną wierni nowemu państwu.

lllasaryk obejmuJe
prezydenta.

urząd

dzianie, zaciągnięci w Warszawie czynią
u-'ytek z przysłęguJącego im prawa wy.
boru oddziału i przenoszą się do rodzinnego miasta. Dotychczas L g;a
łódzka liczy kilkudziesięciu szere~owców.
Koszary i wikt nie przedstawiają nic do
życzenia, stosunki służbowe i z przeło•
żonymi jaknajlepsze.

Pt::łnomocnikiem poselstwa polskiego
w Berlinie zamiuowany został przez no„
wy rząd polskt p. Wllhelm Feldmann, b.
wydawca drukowanych w Berlinie .Polo.
Blaetter•. P. Feldmana rozpoczął fuł swe
ar.zędowanie. Poselstwo polskie znajduje

4

się przy ł(urfUrstenstr. 133.

„ Goniec" dooosl:

Osoby, które zdołaly przybyć do War·
szawy od strony Białegostoku, komunikują, że brygadjer Januszajtis, wraz z od·
działem swoim, podsunął się do stacii
Łap i po szeregu utarczek zbrojnych z
oddziałlimi zrewoltowanyh tołńłerzy nfe·
mieckich, zdołał zająć stacj~ i miasto Ła- 
py, zawładnąwszy bogatą zdobyczą tech-

Wczoraj po raz pierwszv kwa lin~o
wano przy przeglądzie speclalnle nada·
jących się do artylerjj, do t tórej przy•
Od ; adą oni w
jęto 20 nowozaciążnych.
na'błiłszych dniach do Garwolina wraz
z następnemi seriami. które jeszcze w
poniedziałek i wtorek przyJe!e będą.
Niezależnie od tego przydzielono do
piechoty 41 i 21 do konnicy. O~ółem
stanęło wczoraj_ do przeglądu 121 o•
chotnikt5w.
W komisji zasiadali iako nowi człon·
kowie z łona obywateli l6dzkich: adwo·
kat przysięgły Pdka, inspektor Rubach
i p. Szymański.

niczną.

~euter. Masaryk odjepokładzie okrętu .Carmania• do
aby objąć urząd prezydenta repu-

N ew ·York.
chał

na

Europy,
bliki czeskiej.

,

Zywnaść

z Ameryki.

Ameryka wysłała 280,000 ton środ·
ków żywności dla Francji, Belgji i Austrji·
wytywienia
Amerykański kontroler
Hower wyjechał do Europy.

Wiadomości polityc~ne
Urzędowy 11 Monitor Polski• ogłasza:

Z dn\em dzisiejszym

obowiązki Ministrt. Spraw Wojskozachowująo w całej pelni naczelne dowództwo polskiej siły zbrojnej.
nić

pomocnikami
wojskiem
sq: Szeł Sztabu Naczelnego, jen. dywizji
Saept}r\'.:ki i pJ&Pwa3)' Szef Sekcii w Minisłersłwie Spraw Wojskowych, pułk.
Naiblitszymi

moimi

w kierownictwie i

zarządzie

Wroczyński.

Warszawa, dn. 22 listop. 1918 1'.
Prezydent Ministrów:
(-) J. Piłsudski. (-) J. Moraczewski.

Jak dzienniki za naczają, poseł Kę·
dzior wysunięty został przez polskie stron. mctwo ludowe na stanowisko ministra
robót publicznych, która to teka zastrze·
żona była dla ludowców galicyjskich.
• Czas" zaznacza, że ws tą plenie lu.
dowców do gabinetu pana Moracze-wskiego nie jest faktem definitywnym i te ludowcy udział swój w gabinecie pana Moraczewskiego uzależniają w dalszym ciągu
od udziału w tym gabinecie przedstawi•
(ieli Wie-lkopolsld.

Vf

sądzie dywizyjnym komendy wojsk
polskich w Krakowie przy ul. Montelupich

odbyła. się pierwsza tÓzprawa polska~
Otwarc1e sądu nastąpiło w sposób nadzwyczaj 11tociysty.
. Przed .rozpoczęciem rozpraw przewodn1czqcy

~rybuaaiu,

pułkownik

""Ygłosił przemówienie

w którym

I \\istor}"Czne maczeoie chwili,

Urbański

podkreś·

gdyZ po

az J.~wszy od pół wieku w starej stoli:y • ots!'i sąd rozpocz~ł s~dzenie po poi·

• ~ <\

~ohikich

„8-Uhrblatt• donosi z Berlina: ·
Polc;ka propaganda szerzv się na
W Gdadsku i
w~chodzie coraz bardziej.
okollcy polacy wykur il większość derri.
Polacy agitują wśród uboższej ludncś:i,
rozpowszechnlafąc pisma ulotne, przyrzeJra!ą jej zwol11ienłe od podatków i lepsze
nit dotąd zaprowiantowanie.
Równiet skutecznie agituje ducho„
wieństwo katolickie.

1praw wojskowych.

Nas~ępnie zabrał głos obrońca adw.
ł\azlmiarz Ostrowski, który w serdecz„
ny~b słowach przywit ł pierwszy tryb11aał

Rada tołniersko-robotnicza w Pozna·
oświadcza, że wszystkie pogłoski o
zblitaniu si~ polskich oddzia:ów są nie-

Klossa,
ludnie.
dectwa
swych
wprost
Sekcfa
Krzyiy

prawdziwe.
Poselstwo pÓlskie w Wiedniu przenosi się z dniem dzisiejszym do gmachu b.
ministerjumldla Galicji przy ul. Ronn·
weg 1.

na U. L. na ł·szą
tygodnia pr7.edstawia się
w poniedziałek od 7-8-ej
prof. Goerne: „Podstawy ustroju gospodarczego w naszych miastach"; od godz.
8-9 dr. Sokołowski: „B ologja og6lna",
we wtorek od 7--8 sęd2ia Jurkowski:
„Ustrój dawnel Polski,„ od 8 ~- 9 prof.
Radwański: .Co to jest sztuka"; w środę
od 7-8 prof. fichna ! "Historia Polski
od 8-9-ej prof, Kern :
niepodległej,•
.Chemja i jej zastosowanie."

Program

23 listopada.

.Socialdemo kra ten• donosi:
szwedzkich
Przywódca socjalistów
Branting z.wrócił sic; do przywódcy socjalistów francuskich Alberta Thomasa z
przedstawieniem sytuacji w Niemczech i
zaklina go, aby uczynił wszystko, co tył•
ko w jego mocy leży, dla złagodzenia
warunków zawieszenia bmni. W przeciwnym bowiem razie k,oalicja zastanie w
Niemczech chaos bolszewicki.

.

Dekret o p~borze rekrutów, podpis&·

um, te

kom. Piłsudski wstrzy.
mal ten dekret i uniewatnił go narazie.
ncną

Wiec
Dziś

ś

o godzinie 12 w południe

w

-

Ostatnie podro:rgi paska,

(b) Cena cukru · podniośla się o•
grom nie i dosięga 6 mk. za funt. W sf.e·
rach poinformowanych twierdzą, iż
w mie§cie są z aczne zapasy cukru i
zwyżka wywotana jest sztucznie przez
spekulantów, którzy w ostatnich niach
skupili ~nacz ne ilości i obecn e powoli
wypuszczają je na rynek. W drodze do
iodzi zn aj duje się większy transport
produktu tego, należy się więc liczyć
z szybkim spadkiem ceny.

Dziś o godz. 12 i pół w po~. w kościele · św. l\rzyta odprawione zostanie
na 002 eii two 1rn czci św. Cccyiji, patron-

-

Powiększenie racj~

cukru.:.

Od 2 grudnie, na s'.:utek . . . rozporzą"
dzenia Ministerstwa A prow'zacji racja
cukru poYtiększo.na zostanie do 1 funta
na okres dwutygodniowy. Większy {rans·
port cukru znajduje się w drodze.

hr.

-

5·1~

Dziś

t

TeatP dla dzieci.

-

Przypominamy ~e .,'Kopciuszek• dla
dzieci odegranym będzie dziś w Domu
Ludowym, Przejazd 34.
Bilety na .Kopciuszka• będą dziś
sprzed;awane w kasie teatru, Przejazd . 3~
od godz. 10 rano do końca przedstawienia:
więi:niów.

E.ch :i uoieozki

pocczas zamieszanial
Nieców w mle4
Miliza ibiegłd
około 200 aresztantów, osadzonych tam
za rozmaite przestępstwa.
Niektórzy z nich zGstali iui 11Jęct
przez mllici~. a nawet kilku z nich staw łct
się jut dobrowolnie do sądu na r0Jwlla:1
nie swych spra\\,

Jak wiadomo,

wywołainego rozbrajaniem
ście. z w· ccllenła przy ul.

z•eatru.
„A uc;a•, któ ą n.a wczorajszej pte\
mierze przyjęła pnblicmośc entuzjastyczJ
ęd%!e dtiś wieciortm,
nie, powtórzoa
Sztuka

zapewnione wielki•'

ma zgóry

powodzenie.
Dz i ś o g')dz. 3-ej

raz ostatni

11

po

połttdniu

ezr6wnana komedja

PO.
Cailla1

vet'a i Fler&'a „Ładna historja• z p. I--~
Larys· Pawiiiską, Wierzejfllfą, Bendą i Tai
tarkiewic;:em w rolach głównych.
Ceny miejsc popularne.

. Na int. ncję

kO CePt popofudniOWJo

na

pop ołudniowym koncercie
Szuka
Opery

łódzk. orl<Jesfry sy m f. pod dyr. B.
wystąpi znakomi fa gpiewacz l\a

zwycięstwa

bo'rnter•

obrońców

pols:Clego Lwnwa
w poniedziałek o go dz. 9 i pół odhQ·
dzie się błagalne nabożeń·stwo w ko&.
ciele św. Krzyża, na kt ·re iaprasza si~
skich

roda

ów.

Liga kobiet· P. P„ Vt.
Okręg łódzki.

W myśl wezwania Naczelnego Ząi
rządu zapraszamy wszystkie instytucl•

kobiece i zrzeszenia zawodowe ora~
akademiczki i harcer.>.i do współpracy.
Zebranie porozumiewawc~e odbędzi4
się dn. 24 b. m. o godz. 2 i pół po pot
w lokalu Li2l, Przejazd 1, Il-a piętro.
Przedstawi.cielk1 poszczególnych zrze~
szeń proszone są o zaopatrywan1e slil
w u;'.}oważnienia swych instytucji.

sa„

ci warszawscy i miejscowi,
Wiec nosić będzie charakter organizacyjny.

• Cecylji.

0

rzemieślniczo„mieszczańsltf.

Dżielnej N2 18,
odbędzie się wiec rzemieślniczo-.m icsu:zań·
ski, mający zapoczątkować w Łodzi powstanie Klubu Mieszczańskiego.
Na wiecu przemawiać b~dą prelegen·

w

Komisja likwidacyjna uchwaliła prz~
r- i, 11 dczag któ-rego chóry T·wa
ti
slać ~en~rafowi Rozwadows!nemu delea:. 1 ki
':Hi po·1 :derunkiem p. A. Charus~(·
im.
0
_ ,_;.,, d.) sp,&w poW;.cz ~v.:11 w o::o ·ach
, h; wv ~.n ją pienia rei gijne, solo p.
- ikarbka, Stesrowicza i lubomirsk1e 4o.
Mrici1 ti\ó 1 na, solo p. Taubwurcel, trio
Sl\rl)'J'COWe p •• Richtera.
Polska Komisja L: :.:willacv•n'l r · w •
- ł.adzka Legia at:aden1ickR.
:irmow 1.. rep"1..11 t au,)~rJaC..l{O·.„ .;• ~ :ą
Na wieść o utworzuniu w Łodzi
(h)
O ~ymiauie t.J, •. IJiJll•
cdd:datu a tdem cki"'„v w wojs u na
:1t1.ór WiUSZtf\'Nsk1ej L-.:igji, studer.ci lo-

moskiewskiej, p. Eug. Jastrzębska-Tau·
ber, która postada iście niezwykły głos,
wywlerający silne i niezatarte wrażenie.
W programie: utwory Moniuazki. Grieg~
Pucciniego i lni Bilety od godz. 10·el
w kasie Sali KoncertoweJ.

na herbatce fa111nuneJ

li koncertowej, przy ul.

--E:l-

Ku ezci

P!ZY

m1e1·
T,
skiej Nr. 9 (N.-Zarzewska 20) czytanki
dla dzieci i doroslvch.
Zapisy przyjm~uje Ili Wy~ ofyczalnia
Piotrkowskiej
Książek T. K. O. przy ul.
309, w środy od 3-5, i niedziele od
10-12 przed poł.

KRONIKA.
-

Ośwlat~1

Zarząd kursów dla analfabetów
K. O. urządza w lokalu szkoły

Warszawie or~z polskiej komisji likwidacyjnej.

pr.ao .Ra~ .t<egencyjną, miał być o·
a·łOłJOGy IU'a! po podpisa11iu go pr:tezObecnie
blimstra a raw wewnętrznych.

Z Tow. Krzew.

-

Krakowska grupa· związku społeczno·
narodowego uchwaliła rezolucję, w której
podkreśla jftdną ,z najważniejszych I najpilniejszych spraw, jaką jest zorganizowanie komitetu rewyndyka cyjnego złożonego
z przedstawicieli bistorji, prawa, ekonomji
statystyki i strateg:i, któryby to komitet
opracował i przedłożył na kongres pokojowy elaborat, obejmujący całokształt pań·
stwa polskiego.
Projekt organizacji tej komisji wraz
z motywami pneśle grupa- krakowsk!ego

•

IWi!rWWB+

wykładów

połow~ bież.
następująco :

Zgromadzenie naro 'ow~ załatwiło na
wczorajszem posiedzeniu sz~reg ważnych
spraw. Między innemi, ustawę w sprawie
obsuru zwierzchności państwa austriacko
a6 przeciw 17 głosom
niemieckiego.
uchwalono włączenie miasta Berna i Oło·
muńca do tego państwa.

ĄI

Z Uniwersytetu ludowego.

-

związku społeczno-narodowego rządowi

Komisji, dyr. Wacława
Dzielna 58, w godz. 1-2 w po·
Ci za§ eksterni. którym świa
nie zostały przyznane, po odbiór
dokumentów zgłaszać się winni
do Mintsterstwa w Wars-zawie,
szkół średnich, Plac Trzech
nr. 8.

wodniczącP.go

niu

Wiedeń

Egzaminae~jnej.

Eksterni, którzy w październiku r.b.
złożyli pomyślnie egzaminą przed Ko·
dla eksternów
misią Egzaminacyjną
w Łodzi, po odbiór przyznanych im
świadectw zgłaszać się mogą do Prze·

JVojskowy.

f 'łly

Z Komisji

-

przestaję peł„

wych,

Komisji przagfifdowej W. P.

-

w kraju.

ST

ffl#

do żołnierzy
.iedniu.

:porządek

lad i

odbył się mającej

w

G ran d ·Ca f ~

niedzielę od 8 godz. wiecz. począw"
szy, następujące panie i panowie laska~
wie zasiądą przy stolika.eh jako gospod

w

dynie i gospodarze:

STOLIK I.
Panie: bar. Jułjuszowa Heintzlowa;
Irma Rzewuska, rut:(ownl owa JasińJ
bor,
Tochtermanowa,
s'ria, d·rowa
Ludwikowa Heinzlowa, H:!rbertowa Joh~
nowa.
Panowie: hrabia Bniński, Gustaw·
G<>y-=r, bar. Juliusz Heinzel, bar. Lud•
w·k Heinzel, H ·rbeł't Johri, bar. Juljusa
Heinzel. pułkow nik Jasiński, Rzewuski,

STOLIK Il.
Panie: burmistrzowa Skulska, pre
~ydentowa Sulowska, inżyn. Benedy"
ko wa.
Pan owie: L. Skulski, 'f. Sułowski,
Benedyk.
STOLIK III.
Panie: D·rowa Alfredowa Bieder•
mano wa.

STOLIK IV.

Panie. Ottonowa Eisenhraunowa,
Arturowa Eise„t>raunowa, Albrechtowa.
· Par.owie: Otto E senbraun, Artur
Eisenbraun.

•

ŁÓDZKA

OAZ ETA

Panowles sędzia 5ztromajer, Przesdzieckl, Int:. Piaskowski, T. Weinert,
Bołceław &ffman.
STOLIK
• Panie: Kfokocka, Btyn~hoffowa.
O!: Panowie: Kłokocki, Brvnken hoff.

s'ki, dr. Smoleński, dr. Cttaplielsi, inż.
Uleyski.
STOLIK X.
Panie: J. Odechowska, inł. Tyrru>w•
ska, panna Mar 1a Libiszowska, panie:
M. Zaikowska, M. Wefońska, Romanowa
Oberfeldowa.
Panowiet inż. Tymowski, Libiszowsld, Odechowski, sędzia Jaokowski,
Sztromajer.
STOLIK XI.
Panie: mec. Pełczyna, finstrowa,
Pełczanka_.
Groszkowska, nanna
Panowie: finster, 0l'Oszkowski, in:i.
•Wybranowski, lnł. Romanowski, Alfred
Ramlsz, inz, Janusz Regulski.
STOLIK XII.
~
Panie: Teofilowa Maksowa, Karolo•
wa Weilowa, Bmilowa Weilowa, Wada•
wowa Klawowa1 D-rowa Ruegerowa,
panna Zofja Wellówna.
Panowiei Karol Weil, Wacław Kła
.we, dr. Rueger. fr. Łubieński Tadeusz
Markowski.
STOLIK
Sprzedaż kalendarzyków.
Pan1e: Irena Opalińs~a, ldalja Koź•
mińska, Alina Koźmińska, Wanda Bo•
rzęcka, Zofja l{fo'·ocka.

STOLIK V.
Bledermanowa,
P~ · Pawłowa
.f'lnde:3enowe.
Pa.aa.wie-. łt«J'dt Edward Anger•
\etein.

STOLIK VL
Pan~

Teodorowa Ktndermanowa,
O·rowa Schweikertowa, Feliksowa Stei·
gettowa.
Panowie: TietMnt Steinert.
STOLIK VII.
<>łJOł'zewska, mec.
Pe.nie: sędzina
,
Wyg~wska, p~ Rossmanowa.
PeBOwie': pPH«e Rouman, sędzio•
, wie: Smogorzewalri, Jurkowski, Opa·

xrv.

CT

podaje_my oo pubtkmej wladomośct,
Że wobec zniesieni a stanu okupatjj - wu11tkłe
karty legitymacyjne koloru nieble kiego I ! ftmigowe koloru buraczkowego straciły moc swoją
i nie będą uwzględnfane.
~lniejszym

z.

,łi:ńskł.

STOLIK VIII.
Panie: Ułric;h&owa, lnł. Czajewska,
'~stJCrOW$ KremPnowa z córką Heleną,
~-1'\fWł ~· Dtugocew•ka~~
Panowi'6: Ża~ Kaff anke, inż.
,
Czaj&lH~ K. riecłJ.a:r, Jagodzlńsl<l, int.
Bdfli. Jasi6slcl, l..enon Łubieńald.
1
STOLIK iX.
Pałlłe: mł. Pałkowe, M. Begalowa,
D-r-c>Wa Kn.ichowiecka, o.rewa Watte-

--

Zarząa

Xolei Elektrycznej f6łzkiej.

xm.

no\IR\.

Panowi;er D-r. W thm, dr. Marynow•

TEATR W POMU LUDOWYM
Drugie

łłlU:BJA%0 8-łf
ppzedsła•łenitł

W niodzłelę, dl'łia 24 b. m.

dla d:zi.Ci.

po ~ od•Rtsrtfllł będlie

o godztnłe I

K''

PCIUS

,,

w 8 obrazach ZofJł Zachartłłwic116wny.
Pop„zedz'f deklamacje mułolełbłf.> wykona„os•A•
Bilety wcześniej nabywać motua w kslęgar.il \Jtbanowieza, Pinjazd 16, a
w dzień przedstawienia w kasld totti'V; Poejaad 34.
Baślł

Łodzi,
największy

w

ul. Srednia NQ 34.
miejscu.
Brow r

Re~~~t~~~!~!!~~a~~ :!:~~l~~!~J.n:ec::!:

F•brykaoja chemicznie czystego płynnego kwasu
węglanego w cylindraćh &taf owych po 20 i IO kilo

mój różnych RESZTEK na m~skie i damskie ubrapla, na palta
i na kożuchy, ba}.Jwych i :tafobnyr; towaró·"1 a także łrykotaj:y,
kaftanGw, halek i na fartuchy, chustek f Innych towarów, który pp:ea
9 miesięcy był zamknięty, jest znowu oąnay„ Cegi9Jniana 43, vf
Uwaga 1 Ceny stałe
podwórzu, 4 dom od Piotrkowskiej.

poleca powszechnie uznane, pierwszorzędne:

p

PILZENSKIE
BAWARSKIE

;$

MONACHIJSKIE
'

•

Dr. medycyny

nie dostawy z bro'Aaru Akcyjnego przy ulicy Sredniej M 34.

,

Pierwsza

· tlWE~ni :m>.105?Jrccrl3l& ir:rm~AB::I·mm.nt;m:.J.;~ JAN HERTZ

1a
19'

''

b. asystent prof. Herffa w Bazylejskiej
unlwerBytetskiej kobiecej klinice i b. głów
ny ordynator w sanatorjum dla płucnych
chorych w Jakle.
Choreby kobiece, płuc, serca i akuszerja.
od 11-1 1 4~'i.

Vari;.:;1
nowośJ 91

Widzeumm Hg 18,

Dr. II. Rożaner

I

Same

:E3ron.eck..i
odśpiewa

powrócił.

• Warszawę" :i:a pano'llrania, caratu., za czas.ilw okupacji nleruiecdcj i oswol1oclzcnla.

~ister
znakomity

E::r"VQ"est
ekw-ilibry~t.'l.

śpiewa'k ~perowy.

Sketsch amerykańdi wykona cały personel,
yatępy ir;11y h pi•rwsiror:r.ręll~yob Cf.Ił ~~trstJCZ·
o.:oaz
W dni powuedl"fe początek o godzinie 8 i pó!, w soboty niedziele
i świ~ta będą dawane B rrzedsta~lenia, p<>ctątuk 1 •go o godz. 5 i pół
2-"o o godz. 7 wiec~. &-go o godz. 8 m. 4r> \viecz.

5 1:'-M!eda:i

garderoby
po motliwie tanlcb cen3eh
Garnitury m•H"»'"· rttowe,

''

Pait2ł

Dhng~

powrócita i wznowiła
chorych od 4--6 po

K s i ę g a rifi a Gebethnera i Wo .fa
poleca d:dela pedagogiczne Rł:USSNE•
I RA do bardzo prędldej I najiatwiejszej
n.rnkl Jęz:7kńw Ohc;yuh w Sz~ole
Domu bezpłatnie, bo bez nau•
e11:yclela, z ob 1 11śnieniem wymowy i
l;;acxem, JIOd t;C

OD. KA Ofd(IESTRA SYMFONICZNA.
Sfthtl Ronct:R(Oti)fl,
Sftllfl l<OnCfRIOliJfl
dnia 25 listopada r. b. o godz. 8 m. 15 w•eczorem

8-my ł(oncert Symfon czny
SOLlSTA

Dyryg~nt

B

. ni ,ław

e l cer i•:
1:

------···-------.._

~edaktor l wvdawc11 Jan O.rn~t

:

wie.

W proi?ramie; Mai; net-Uwertura do op•• Król Lahowy", DworzakSymfonja V E· moll (Z nowego świat ). Bi ahn.s-K01acert D-moll.
Bil~ty u Alf. ec:i Sfrauch;i, Dzielna 12.

--ICD-llmillllliiiillalimlliilll~i:ll.'l:lie!SI.

w

·fabryce cukierków
Il Wrńbl!Vnkteuo Wołbnnka 33

Choroby k biece i akusierja.
µó

~

IL·

amouczek
P~a ,~łi: o
wt•t~pny

• Niemiecki kurs
(Elen. ntara) po fen.
3J, SO i mk. 2, 4; - kurs 1-y mk.
': ; '' urs U-gł mk. 1 ; - Jiluakn•• e niec"i po f. 30 50, rnk. 1, 2,
; ;- Pof.s1Fo-Fr:u11cus.ki kurs
I-szy

mk. 71- kiirs II-gi mk. 10;

Polslco„Angielski kurs 1-szy
mk. 5; kurs Il-gl mk. 8; - 3 ,:;;.
o• us.l(i po fen. 3U, 90, mk. 2,
4, 7. Adre ~ h-Utord (l\eus1mera) Złuta 6,
w 'Warszawie.

··- ----·--------

ID::Jścle

-

pPyjęcla
poł.

z frontu. -

BłoSZCDia
Boznłatrin.

bu

tfrt.bne.
t;e;i. na.ic;ycieat

u v nauczy się każdy sam
~
łatwo prędko, gruntowr.ie na $.lmouczkac1'
'iJ

_21 i .;\j. :li

R~usimera po angielska, fr11ncusku, nie·
mlecku, rosyjsku. Adres autora Złota 6
Warszawa. Cennik b·~:r:1h;tnh~.
=--------------...,..----~-weteryu~r~ pos;:ui.uj" i::osa-o
df' w mrniscu lub na wy..

Dr. L. Prybulski Felczer
choroby si~ m , włosów, wene-rja I n' moc płc:lowa.

· ZAWADZ,r A I, róg l'iotrkow&!tiQj
U- i i ' l - 8, Panłe 5-5.

Przyj ,n u,e oa

r.

l . kowicz

•

chcr
' n

ttv.n

Pri:; muje: ·

Prmów

od 9-1

j

6-8.

li

Panie
od godz. 5-6.

Po .z.u u "
ądey

sa

w mllie_bzym f ! ar u 'ub 0mocm ,, a ad n in str .tura w \•·i h.szJ m.
O.erty w adm . , O t>ty Łódzkiej''
..

pod „C. D."

......

.._
ja~d. Wiado~c ,::~~
Sdllera p1erWot urzęune dl

u1·an·1no
ID

r

m. 9 HI P'etrn.

P

Koncertó'l.V A feda Straiicha

ry \

i jamy ustnej

M 83,
Najlepsze ZĘBY sztuczne i plomby.
Lcczenfehomeopatyczne. Od 1 l-5.

46 (róg Zielonej)

iesien n ,

Sportu-we ga„nit"ry
.
mk. 290.Pluszowca alta damskie
mk. 690.Szmei::hel i Rosner,
Łódź, Piotrkowska 100.

l'oniedzlałe,: ,

.

Palt:. zimowe,
okazja

D~irekc}a

zębów

liłen!dev1iema

Dr. med. Sz. Eiger

HW kancelarji· dyrekto a teatru"

I

thorób

Choroby skórne i wener7cz.
ne; przyjmuje od 8 do 12 rano i nabyć można po na;tańszych ce„
od 5-8 wiecz. Panie od 4-5. na:h różne karmelki: śmietankowe
Irysy, SH ajcarskie mleczne, czekoDzielna M 9.
ladowe, owocowe, poma ańczowe,
śmletanl- owe, oraz wiele nowych
gatunków karmelków - hurtowo
i deta lcznie.
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