Łódź,

Wtoruk

~1.~31

'Srudnia

1Q18.roku~

Rok I.

;:;;

.
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.

" J'olitycany i

it,

społeczny. ~,'

-
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PQjedy~ep

Cena
;"'...... iDI.~ _-~ _ul_~
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~

»fI

li!

~,4,,36
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"
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f
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łemgó.w.

nu'tRem ••
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A'<łmł~l~~aQtw&.~, ~ ~~~. -llł 40.
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_

liiii..

-

, de 10 mno. ~~~(:t'łl ~ ad'

I

OuLOSZENłA:

przed bkstGm i w teksd~
Nekrałodl - 1 mtk. Rekłilmy - 80 felL

wie$z 1.1i) f~n.
Zwyczajne (5 szpałt) - ~u fen. Drobne ogłoyenia pt.ł 10 fen
za wyraz. KAtd.e o§łoszel1ie lU.}mnłcj 50 fen.

R

i. Święta
lU 'lVł~&. ~.

:i~~j 'fi ~mla

' . fi cło

NadesłaH8
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·Tea·tr polskie
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~iaM 63
'fOd4>nbf<; f!p. l!!,.,bł_OIl",

Sr~da, 1 .stycZlK« 1919

.
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I

.

•

iełki

'Teatr·

~mtyt~~ka

lllefr tło Rab-)'ł!U w !:Ule.

16.

o.g·.IJ

p~

Sułkows!<;t.

.

<.

1'.

"WieC%Mtlm

G

pol.· (ceny POPui.arn.e)
'rragedja w 5 ald:aoh

god~. 1.30 po cella~'b~~:l~::'~;~!;
~ 'ii

Wet

ilr'atm,

I

G

gadz.

11,00

Apoteozll
'.

.

"

p.omys panny" franc,szki" I
C.l1J artek,2, stycznia

"

i

ł

I

Prem;er.a. Kemedja w 4 akt. P. Oavau' t.
Dekonoej. B. Lechowilieg•• netI'" TalarklewiCZ

Piątek,

Hiszpańska

D

Oeltomsidego

·em

Opera w 5 aktach

mucha

Krotochwila w S akt. F. Arnolda l F. Bacha.

SiJ.

§&tJj

gIJdz .. 711130

I

4 stycznia

t u

i

waeczłI

Występ p. Ądama DObOSi!'

H. Żelskiej, J Mechówny, T. Wierzbickiego,

Halery'ego.

iIiI'

•

In

$

"

"Lu

dziś, wtorku, dnia 31 graldnia
Obraz włoski swego czasu za.broniony i' skonfiskowany przez niemc6w

Od

y

-=

!::;:I; III

-....
ej

ULA

L"
Drl.lmat w 5 aktach na tle knmazyli d't"';'orskiej cesarzów
Franciszka-Józefa i K.aro~a.

Najbardziej sensacyjne, najbardziej zajmnjące widowisko: jakie kiedykolwiek ukazało si.,
wśród ws;;ystkich sensacji kinematograficznych.
.

II J3l!IBlIIlBl "Dziewczę
Sceny z

pałaców

i miast

z podziemnego

średn iowieczn} ch,

Ś'\rv1ata"

sceny z fantastycznej ltrainy pod ziemią z pa"

lacu "Królowej ,w6d". Niel;ywała wystawa, przewyzszająca wszystko dotychcas widzianf
na świeCie. Wohec ćgromnych kosztów wystawienia tego filmu - na wszystkie przedstal
wieRia csa1J podtwyźsione. Początek o godz. 3, 5$ 1 i 9. Kasa kina czynna od godzin]'
12 w południe. Uprasza się o 2ajmowanie miejsc właściwych~
.

,

DuM firma zagl'amu:aa pos:ukttje
lepsze stanewiako

JDa

specjalisty
1fIJ

j

dzllle9ch,

tiobrze wprowatlzoJłyeh' sa Wdzf.dm
I braku.
Oftfły pod .All&ilja" W ad ...
,! ll'ii_vaeji niniejs1rego pisma. Gli-2
i

j . . . . . . . . . .am. .6BEMmm. .mE. . . .~

ręką dQ~.

Pnu szereg fygodM
z. hrwicą przedstawi"

por.~iewał się

ciei Komitetu NMOOGWego w Pal'Y~u
prcl Stai\. fuab3łlri. a kiedy odpowie-

dziane . .

I\tcm

e.a.mo~t

oaez'lłetl

się

d.$·

~emła., WZYWAjąC id~ do zgody
w imię d~l'tl· Polskt,c ~ warstw ,ludo ..
Wf4;h i ro.botnic~.
.
Na !\et ~ odpo~eno w,~
Itobril\:"U 4f W sposób nielieujący:re powagtł
chwiU# El; upór P. P.. S. tło~ć sobie

m.o:b\a tyl~o pł'~iłmołnym

wpływem "IV

tifwN\icfwiedr. Perl., kt6remu
obOjętne są losy Polski, jak i polskiego
htdu pracującego. Tylko p'Od dyktanciem p. Perła m6gł "Robotnik" napisać:
,.P. P. S. może brać udzial VI rządJłe
Rz'td p. Mon~zewa:irie,. nic sobie radykalniejszym ,od obecnego, ale me
będzie n:ądz;la razem
z' prawicą".
nie r-ebi z opoą~łi M!~ fIOl~klego i
, w dalszym dąg.v r:aądzi- me bacS'łłC na . Jasne i wyraźne.
Do rządu narorlowe«o za żadną
to,.-te yząd,., jego wywolurą coraz
tem

ł

I

'l.l!'iększą .,arehjęwewJMł&-E kraju i qM&Z'
w\ęks~fł budUł nleUThość
do Polsld
w~ód rqdŚ'W i nM'od6w ~aliql
~ . C6łto wHYst~ ,~ Moaezew&kie"
go obchodzi.· Po~ nie uxyńa rul-

tei.nych jej . franie,

be%rohotne
bę.dącierpialy cora-z wię ~"Szy głó.~. ' ale
!lolsey 5GCjaUści ~dzą i to im wy,.
starcu.
'.
.
Tu przecie:1: nie choillzi· o dobro
" Polski,. t.uta..
i tylko myili s~ę o tłlm, aht.
. \L. władzy 81' utrzymać l to :Zła kaźde?
~
.' Sfł'Mtnictwa

P.IMl&V

narodowe wyd~!I!nely

cen~ socjaliści nie dOpUiZCzą., a nawet

poł~C'zą się pl'zedw 1';o ~ywiołom naro·
de~ y n ze stronnictwami radykalniejszymi
od P. Po 5. t. j.
polskimi ho18ł;~

z

karni.

Prz~dwkoopinji ttRobotnika" wy"
stąpIła n~wet 1ł Nowa. . Gaiafa", o~an
inteli~f!ncji .socjalistycznej, kwalifIkuiąc
j~o fWy3'~ąpienie

jako, niepolityczne i
doldrynerskiew 8rŁyhule p~ t •• Sprawa
Rządu".
.
W artykule tym znajdule się ust~p,
który zasługuje na podkreślenie. Brzmi
oł1:"Doświadczenłe pokazało.

it

socja;'

d

4

liści. nawet przy pomocy i(udowców nie
mają dostatecznej sily do rządzenia i
rUlchić nie umieją. Na
musi się
zgothid
najłyczliwiej rtawet dla
:rą,(lu uspo&obiony
człowiek.
A. ta
slabośd i
nieudolność nie pozwhla na

by mógl należycie poprowadziĆ politykę
zewnętrzną i wewnętrzną PolsM.
Na.szem zda.niem musi powsta6
rząd narodowy, 7,łQŻDny ~ tych wszyst...

tak butne atawiante sprawy, jak' to U"
czynił • RobomH..-.
Z opmii ty. dwuc'h pism. które do"
tychces popierały rząd Moraczewskiego. widzimy te w obozie zwolenników Qbecnego rządu nastąpił rozłam. Jedni
godzą się na utworzenie rządu ~ rady ..
kalniejszymi ływiołami. Ii drudzy wypo·
wiadają się w. I'INowej Gazecie fł za
zorgdnizowaniem rządu be~pal'tyjnego.

w kraiu,

bid,.

to

..Istnienie-pisze :dalej .. Nowa Ga..

zeta--obecnego rządu nie Jeży ani w
interesie Polski, która jest przezeń źle
rządzona, ani \IV interesie stronnictw, w
rządzie reprezentowanych, gdyż branie
udziału VI 'fządzieobecnym, dyskredy.
tuje. je w opza~h wyborców. Jedynem
wyj 'ciem jest stworzenie rządu bezpar",
tyjrwg o "'.

Mamy tu więc wyraźne oświadcze

nie, że istnienie obecn~o rządu nie
leży w interesie ,Polski i rząd ten dyskredytuje płu"tje zasiadc:}jące ~ tym
l'_ządzie. Czę~ więc P. P. S: zdaje 50"

bie z tego sprawę i proponuje utworze"
nie rządu bezpartyjnego i fachowego.
Rząd bezpartyjny. t. zo. zł~żon.y z
ludzi .bez~rtyjnych me zaspokOi mko"
go•. Nie b,~dzie to bowiem rząd, kt6ry"

kich czynnihów pontgcznych, I;;,tóre s ta.. ,
ną około pro~!ramu .ładu i PCffZftdku
ską

z

li

zarazem

zwiąźą

ko.aHcją zachodnią·

spra9f1} pol"

Podstawą tego rządu plL1Whln'1 by4
słowa Paderewskiego~ .. ŻeU'1.5 najntąd ..

rzej zorganizowane 8tl'iJnn~Gwo ajczyzny
odbudować

nie zdoła; do- tc~,;) dzjeł~
trzeba jedności i zgody wsz'lstkich, mi"

łości

i siły, wiary i 7.C\PQrc i a sic: samego
siebie. Do tego d~iełlll potrł!:eba wszyst.
kich sil i wszystkich serc zetipctu. Od
buduje PpJsk~ ł:lrzedewszyst!~iem cbło~
Polski i robotnik polsld z niego powstały i my wszyscy, o ile pójdziemy J
ludem".
Słowa to wielkie i mądre. S~upimf
się kolo
tego, który te Stowa wy..
rzekł.
Ci, kt61zy zasady tej ni,
uznają~ kierują się złą wolą i dZialają nł
szkodę Polski i narodu polskiego.

Nar6d musi nauczyć ich poszanCl
wania interesów polskich i powiedziet
im precz, Jeżell woli jego. się nie poL
podporządkują.

Dosyć

n,dszedł
."';:.

wiecowania i
czas działania.
'

konferencji.

e starcia

Itr

\Vat's:zawie.·

'W'-

gnu :2

\Vt?0fal o

_

~

JOiI01nUnisfyczn.a«

fłopGł"", partia. t.
{daw~a
socjał-

~e~okrac!-a ł:ołączQn~ zlewiat P. P..

s.},

4;szerxąca ostatniemi czasy z coraz wię:kszą
~bezwzględnością basła dyktatury ł?f01et~..
jjatu'i ~komunizmu~ na llil~łę b01SZewIZw
::mu rosyJskiego - z{}~gam~owała przed
11;OOOrem na placu Satiklm Wlec tłumny •

Większość tłumu, z okazji świł}ta, sta-

•-

hrowBi fJltVgooni widzowie.
.
Na sc~ch pned l b. s'Oberem erga; mzaro~'zy Toz:vinęl.i czerwone ~tandary
~.z fÓiftemi napl-saml, Jak np.,: .NIech żYJe

~dyktątut:a p!~etarj3~uI", ~szy's~ka wł~.dza
~pd:omrQbotmzezym l włOOClańsklm-, "Nledt

:jf,jo so<::lama re~olucjafll tlZ~d~m~. tlwoI)nlenła tvwar~tów ~j1j'Sk:ch. ~t,. To
. r'0slatnie hasło ti'Czeshncy WleCOWI' liys,!'"
.~I1~łi z f'OWOd-u a:resztowaolzrw :W~rszawle
•. de1egaeji ~lIriekie.jf przybyłe] nteGaWłłQ
: '00 Polski ~ przywłaszczonej foli przea',sŁawicieli r03Yjskiego. IICzerwcmego Krzy-

:ta

Cl

•

,

-

Sźtambłt5w z ró!aemi napisami było

okol0 IQ, w tem jeden z 1\apisem iargo-

nowym.

'.

Nie brakło

okfzykówpod

wrogich

: adreS'em wojska: poIskieg-o, co manifestg..
-: wano doŚĆ w,3taźnie, gdy na ul.. Czyst~i

od strony pUku Teatralnego ukazał SIę
przygodnie oddział jazdy PQlakiej~
Około gooz.. 3 i pdł po I*łł: U1l:~

% okrzykiem! »Precz z rządem
ł WOr
:skiemI-••Niech żyje dyktatura proletarfa'tul ł(
ruszył z !oawiniętemi czerwGl:1emi
szłanwami W ul' \Vieizbową. śpiewając
lIł~et'Wo-ily sztandar"._. Rozległy się, jed_

.0000...'2eśnie

.Odbić

oknyki;

nasgą

.dele..

aresztowana

€lełe

i 1icjd'* i bezładnie kroczące: tłumy skie-ro..
-waly ttę d0 hotelu. Brfihlowskiegof skrę
: cając z u1.· \Vlerzbawej w ul. hr. Fredry.
tł

Dodał: nale~y; że

: gacia bolszewicka z RO'Sj!ł o którą t._ zW.
~. _KrH11ttłlistcme

warszaw;skim . chodziło -

jest internowana w hotelu Briiltiowskim,
i :;.::"- '';:::. j ej oddział żołnierzy połs.kicb.
G(:r:)rki agitatorów doszly do wart,.
. stoj~~i;;:h yrzed komendą źandarme1ji pol- ~kiei na ul. Czystej (przy rogu \Vle~zbo..

. we1) i gdy jasnem

się.. stało~

tłum

:te

chce

~ wyko:nat napad na wartę wojśkQwą przed
(Ito-Łelem Rithlowskim-wyshmo niezwłocz..
:nie. Olidział żołnierzy 2: rezerwy dla Ul!'mlOC-

lł'łt~nla ~estertmkll. Zaledwie wspomniany
~()dd%!aJ i'Ołnierzy znalazł. się lU ui. Fredry,
~fllż fjfzed gmachem

telegrafu - rozległy
nagle 'ze ws~eeb strGn gęste strzały
rewolwerowe.. l1alwięcej za§ od bramy
togrodu Saside&o. Mimo. to oddział posu~
wal się spokojnie przez tłumy, nie robiąc
uiyt1m z broni, i dotarł 00 hotelu BnilI..
IowsHego, gdzie tłum, z ezelWwem1
sztandarami, usiłow::Ił wtargnąć d'o WBętra, .
celem II wolnienia z pm:ł stra!y d:ełi'~acji
~ię

bobzewickN!ł.

l~~oniewa~ wojsko 2agrńzifu tłmn()W!f
~e~do ooieht, z szeregów OOls:zewic..
.kich 'tfłCZęto strzelać z rewołwerów do
'łmmeny.

Yele

ID

SdlllaialBlUI.

,

W od powietłzi na ~ zbr0flną· napaść,
todłJ:riał łalnietzy dał Etwie s~ z kam~binów. początkowo w powietrne. W

a...

,.och rowuzy~ ~(}
dGWl gaieei lUdta. si~ de' 1ltieczkit
gromad, jedna~ qtup0W*ne po4. auWD"
~ nemi S2ł:u.daratttt strułaly .dale} z f~l..
,mie

~ł

...et6w

4iIł

4

wojska.

Pił~i'

itd r~ Osa-

Wśród i~ieuy byli
'c:t:ony przu łłum othł:dał'

.wojska

<lał

•

wo ..

bec tego S~fwę de &tfz-eJa~cych:& rłW-ol ..
>wenlw Qraz s:rereg satw w powtetf~ Jeci..
~1tOC~etme r&degfa ~ię selwa ~a
~:z:isł6w wojslul'wycb. ~ przy

"'1'kernendzie na" placn ~m.
Tłum z przed ~ ~wd1ego
;<łQzbiegf się w pe-pło.chu. prm.ea~c kHk;i\
;,.zttut~.

,w tem

jeden

~

~rwon1!g()

;jedwltoiu, obs~ ~()c.ottą pa;smafetją.
Stfzalanlm wywm~ła w ellef ~~}n1"
,.ey placu SaskiegO i ut. Wienoowę pc...
":fłoch..

'

bramy dolOOW _:zap~ly
arię w jedł'iei ehwi1i H1ilmami. Paez pe..
czas rozlegały się jeS%a6 z, roinydl .

,,:etl

sb:r.ały.

i~urze

~

~ch . domów przy ul. Niecałe1"
~el 1 br. :fr~dry. Z~Hlw~WnOt

'ibs'jr

% ~achu kt(irtgaś

Wierzbo-

2'e padły
domu I=,f~.! d.

~,/je~we} i ~~!eeałef. N~d:biegło: wkrótce

łe~'łr.u: .kfnra drob»ydl oodZhł~ÓW' wojska,
{t')!~ ngrod:cl.ły wyloty !liekt6r]ch nEc
l " ten .spos& untemt~'.iHwiły uzbwjonym

;Ml:'Uiffli'łom I'ilzwitlięcla. wanti, do której
.kOi~ W~tnie byli ~ltg~W2:ni.
Po cpaJicwaniu z:!maCRU bełszewic
~ 'lfOi.~J3tąrH~ do ~Izli 111

ren

~

z

ktQl~hpadaly gęste

luały 00 ~tlrerzy, je~eśwe rewlct~

ł.·PomaD

w fękach pols b.

Wszys~e

Były to s:tmtły,
ki~oW'ane
do tołn1erzy puez ~ącyeh się
l{i)}szewików.
Padaly strzały rewmwefowe % mekt6·

_roo

linja kolejowa

Kalisz, 30 .,!Wilia. (PAT).
"Gaz. Kałrska" donosi: Z kom petent.nej strO»:'1 df}wfaduje~ się, Ź3 00 2 łłnf
cała !in,ia kSlejowa z Kalisza do Pe:mauia
zilJlduje się w rękach }1ooskich.. Pn lN'fpędZ&łiłu wtljik polsk1eh Z P6Zlt3aia, e~
jak wht~OIT.-o, oostąpiło' w piątek ~
ram wydany został w Pt)Złł®ia rozkaz zajęcia UnIi kolej&wej do KaUsza. Oddziały
wojsk polskich do kanały tego w nisiizialęf
obsadzając \vszystkł~

stacje kolalQw&

fta
rezbro~
ooi}yła się s,ra~ j bez wy-

tej lIDii. Zalógi mBmiookia'
Cała

akcja

padku. Jeden' tyłkłJ .arnł2&D memi &ckl
w Ostrowia stawIł ~til»y łpłl'. Wab
trwała, przez Gał, JiK z metU.i&li napftm.

••

z.jśei~

IUmtmll

'8 T R A .Ż

:i

~- "}~i$arz.e po~towi.

burmistrze i
~y gmin obowiązani są do ue,' Ił. wS2elkiej pom.ocy ko.misarzonl
wybOrczyM' oraz głównym i, miejsco"
Wi m komislo~ wyborczym w ich trud-"
aej praey.

,,Przypominam

CZynny Q,rganów

jednocześnie,
państwowych

~z Rady Miejskiej.

, ąi politycznej test wog6le niedopusz" '

czalny, naraża bowiem na szwank ich
. ,ewagę i pozbawia zaufania szerokich, IiQ mie!s{!a radnych, kt6nyzflełdi się
łó} ludności. Nie mam zamiaru krę'po"
" swych mandatów, ,RemiHtm~ki8fto, Rżew .. '
. WilĆ osobistych przekonań' urzędników.
, ,kieg{) i Gl'3hka zostali mmB&W3xl1 ien la...
~ muszą

oni jednak,

urzędowym,

raktene

t

kowitą

.~ z

-sobą

występując

w cba-

zachowywać

słWłY. BronłslawGłu.cho'W·skJ.

eal-

Wt)jbai~k i FunalszekPadłan.

Prl&ewooi1i~ey pr6c~

bez.s!rcmnosc wobec sprzećznych
nieraz dążeń kierunków t' grup

Wczoraj,

w lokalu

Btaaisław

d~wadJ..

fttr.,mał

Gdyby' Ł1GŹ nIe

przy ul" Andrze-

odbył się wiec nauczycielslwapol..
skiego,w obecności 250 osób..

2) Komitetu

Pa zagajenlu wiecu przez p. Życz..
na przewGdniczącego powo"
lano p. Wojakowskiego, który' zagrosił
. na asesorów pp. A. Tomaazewskiego i
St. Musiatowicza.
Przewodniczący wyja§nit. iż celem
wlecu jest omówięnie .sprawy WYDm'Ó'W
;, do <Sejmu i przyłączenia się do odpowiednjego stronnictwa.
:'
Wywiązała się dyskusja, ,',podczu
której zabierali glos p-p. Drabarek,. Petrykowski, 5awicld, Brzeziński; Un~....
ski, Wa-silewski.\ Jabiński, Musiatowi~,
Ży~kowski. Bartes, Papla i ,p~ Ża~łe

epłst, pa.te-lłt0wyeh Ba

rok 1917..1111, tego,.
p'owodu} te w tych latsen wyUiał z.apre..

w'łsDtl1Wal'1iamifl1rla n19 wydał imJGłeł1lie
węgla 4&spnedt.!y.
.,
"
4J Haruillijfl6yeh węglem i m~,CJh

o

wyeeJ~.t-Ć aił

tąGI' ń 16d~kch.

s'

~§ć

z .centrum.

do

•

drugiego punktu zebrału

·~dydatówna P1"Zypuszcz~lnego .p,?sta
..~, iIllil$~ch pp: Petl'ykowsklego. Pam~a,
Wc:~iewskiegoł U nizzewsk\ego , WOla"

,

b."!wskiego, . Dobrzenie'c, 'kup.' Di'abarka
i Stankiewicza.

'~ds,zly

Doskładuk~misji

wy:mienipne Wyje}

poś~ód' parł"

wybol'c:~ej

osoby

We"

oraz z

-zaproszono, p.. KfiZ8<.necką i

;pannęEug~nję Wosikówne,

jako zastęp'"

mynie.
,ZeBrani upowaznili komisję tę do
:przeprowadzenia petraktacji z komiteftami innych stronnictw wyborczych, z
fwal"tm.kiem J słaby.' o Ue nie zostaną
,przeprowadzone postulaty naucLyciel..

stali jut wyznaczeni i

W8eełk!~

He

okręgowego (Pańska 115) oab.;:dz:e si~ ze-.:
branie p:rzewoor'liczącycb. Komisji. :miejscowych wraz z członkami Głównej Kom"i-słl
wybmczej, ceie-m b1iźszego z;~t1ł4omieni.
się

ptiżJczki VI sumie 7

. Próc:s tego l\bg;strat

- ~Glb.awaayhilr"tHwak••
Zabi.wę Sylwęłltr.awi'ką .$I tańcami 1ll"Z~
korpu~ oficerski uh:>gi łJ.dlkie,j, 'WG wtorek 31..
grudnIa 191~ x. "W góruoj nli gma,ehu przy ttf'"

....

Gen.e:rltlnego Okr~gu: lloOopor. Dowgiełłó. pod...
por. Ka~dl'ówj pod por. lln..hiłow!lkt.
'
W im.ienfl1 oficerów 2S-go pułku pi~h()tyr
jl{>dpor. Dnsddewic2. p<;r. Grzegon:ewskf, pod...
,pol'. Komu, podpoI'. Kl1apski. per. Portyok.

w kg ..

... Miejskiej

fJ

Po8'iedsenies6K ończo1!O o godz.
30 wieo.soJ'em.

do'Rady
wY8łlygaoWtUie 60 . tyl. ma.rek

um:r.ałowo ohoryoh VI Ko(!haD6Węa. a których 30 tYł••k. jako pOiyeska

wieu dyskuaja ze strony
ktli~ay pOWQłu'ąc· s:ę na

~Złści

radayeb..

to, że łu!pital~. dla
chorvch, umysłowo winny być.ut,rzymvwllle
"
.l
kDsdempańatw3,)ł'U .przeoh,nl~t~m., ROili.

gu:

kół

Z

,

r:r:ąda,

stojltcyeh blisko

my nut.ępująoe

9 m.

W imi&uiuofieerGT J)owó-Jx(;wa l-go szwa..
dronu 2-go puł'irn: pt:r. ByihbkJ .

W imieniu oficer6w t)owńdztwa Szpita.lh
Kapit&.n dl'. Gl·ygt9r. Kapitan Wagner.
W {Ullaniu Of1Cl"rÓW Dewództw& Ż~
mel'ji: podpoI'. Karońsld.
- 8.uo:i.ofte .:aeltNlł:lfe.

otrzymuje..

Gdańsks.:
•.J&k wia.do~ 2tll.mb.rmlltoalicji do spółki
informacje w sprawie

z pła.tny:mi ,t:bil'a.mi

en.dell.cji dolŚÓ

.

'1Ye1~t1M

-

ei (:'fe zwj.~k4w i ugrupowan, któ:rezgłost..
~ 1y swój akces.
'.'...
•
,Z~itranłe ,powyźsze odbędve Słępu)'
~bl.'
~

-

Piotrkowskiej 9i.
,

Związ.k:

Dł":liłnl4!t mił. . ." ..

W poniedziałek wiecz.. przy uL
Łowickiej pod n 9 wmie.sJŚ.aniu Stanisława Mainsi:a~a o·trułt\ sie 20 letnia Se(k)

weiyr.a, Buszyoawska. peddau niemiecka

o

odtrącona

jeg$ był.a mnecZOG.
Lekan pogQiOIJria. po 1Kb:iełenlu piep..

sWeg$

4

.

~~łłf :~brl:nie k~
,wym",'
do " ' ""',
·P.WOi!"U'"'
byda nłeóostateeznej HC2&)l e:ronków. '(w'
myśl JłSiaw'v wymagarur-iest obecność pełowy t. j. 250, przybyło' zaś tylko 80)...
Zt:branie odło~o do raic..siąca hrlego. (i)

dawllo:ju..Ż

ulm'Qli intryg§, mająoą na. celu oderwanie GdJlńska. ad NIemiec i przył~ez6nia go do Połd:!.

&walt ten przeeh,..-,ko bratniej republice soeJĄU'sty&::ZMj s.u-&lłO sIę upozorować tem. t", vr
~ ..t~go. Jlll~łłJt .y\!;lf$ek magH~tr.t~ m,awoim cusie imperjd.1ijGyCiJ:uu. Pollka. .xW§ciła.
4stwa z ćentrum l kł)m~:A."J)~~~zy"
..
Bobie pretensje do Gdańska. Jest 1'lHlCZ% jun'.
'la z kim ma gtosowic....,.n~yclełs~wo ; &tal' pnez 'Ri.,'dłssakoaptowany.
.
t j ' .t-l ń ....dal Iii
że rąd ludowy ani przez chwilę nie mógł si~
W spraWIe a' wYJłl.ti-lI e ,u", e I
liezye z fego T-odza.ju !radycjami. Ponadto ",,"ift'
polskie.
..
" .
(l),
burMistrz Kernbaum i, członek kemiłlji w i _~ś<Ó lliUMtj Jlwyrodnlalej inteliWlAcji, id~ej
sprlwle."KMlIHUł6wki tl ladny Pralsk.ier.
na. pasku. bn!tua.zf, powołuja ,się chętnie U't!.
, ',.~' Dwa 30grndnia przy ul. Szkolne}-5
Dalej pn.ewf.JinieZ4CT, odMytał dwa
pop'lllal',tty marsZj .l1dańsk. mi~to niec-iys
. ,
'; na.szę b~d:ń. ZllOWU nu.sze-. Na (łą.fi;6tn1em po~
,.«łbył si~ wiec Z. N..
Rei~ sprawę • m&mOri .1 'h-:
,
,-~3
.łe1beniu. rad,y ministrów ~ajmowano się tym
1.yQ.orów plot Ooerne, na!oh1}ąc zeb.rane ,
l) Złlrz\da,łektrown Jmiejskiej tto,,_
wiersze,m l .acuolwiek autorstwa nie udało s~
(~ieły do udziału W akCJI w~bo:czel ••
, kolei 1łl.ktlYC~łlel łódzki-ej W B-PTawie-wykryć, jednakte większość ~i.ailltJ..,.óW prz;y:- Jednomyśłai~ ucll\VMo;D-c?, .IŻ obowtą~... wyza.sm eeny na Pl'ttd felBktryclł1Y 1.la
ehyła się dooptnji, ~J muainłto n9.pi.aać Je,toś,
rzeiR'Zd ti'amwaj!łmL
pozostaj~cy w bliskJm kontakcie ,2; ł1f'Y11!kim
";kiem katclej kobIetypojskleI Jest oddanl~
P #jt
I
. Komitetem Ne.rod{}wym.
~
gftlsł1 na listę Narodowego' Kool1,Obie te instytu(!je motywuj, o podn eZn.ecaeni6.l}i~ Gdańlh na l'zeQJI IHełQfn
ł łetu WyborczegO'.
, Ii-etiem płAe)' p-raeGwiIibm.. .
przyczynI .i~ nłew~tpHwja ao .zatarom tl.~
1. '
Elektrownia pro~llje ,udwył.IHuła. wra,2aubl. jakie wywarŁo Hl'waniełtuunków
o}lła.ty,'''3 pi'l1..<j dla ęświełlenia z 90 fim. 'dy'pwm.a.ty.~ny(lh. Już zacsyn..j4 uoahodziepo- ...,.
..t
'cl-szaJIFe wiait'mo$cI. Mianowiefe ~'Wi,.ZiIlk kO_ ' Dnia l-g-ostycznia 1919 r., o, .godz.
49--ei lano oabędzie się ~1enatne posledze.. de, 1,2() mk". ua tow. tram'W&}owe. -pe\v. !>ie.t lliepł!eck!<:h w Gdańsku po.fanowił .ł4e-..
niesienia9praty za pr%QjiUd tramwa,j,ami
1'&0 ..kładki celem. ofiarowania W$4yłtkia lJli..;
-<n-ie' Nafn&Owego Robot. I\om: Wybotczeg~ W
uas~pnlłlu~m UtJr8UD-ku: fHlmłru;ł d!f)tyeh...
llJstrompodlluek.z pięknre 'Wyhaft-o~r-n
• Prawo wstępu mają tylko <:1 przedsta~..
C'!U6w v ciłlS+2 U Ren mtruda __ 28+2 . llapi$em. ,.Pl'awcbhvych pnyjMłół po.ZJl.łjl3 M.t

'*

Skulakł.

im.~!1i1J. ofieer6w DO~!ttw& .A.nto 4ok:rę
poc.por. &uHfeind~podllol'. Onndelac.h.

W

W imieniu (;{i"e:rów Dowództwa ą-go okr""
gon woj.k.: por. Tyc1::t'"ó*Jd.
W imkmiu Qfice-ł'óW Dowództwa. m.fustlU
podpor. l!~fSZ6i'. por. W f,a.:>wic:::.

dzień ..

Z dnia na

,ZWfGtaa. 'W tlfrmiuie lOWym 1'30 irs- .If.. -

Jako ~gł.
W aprawjs tej WJw~~ła eię doić OŚY'"

pQdbor.

o

. dla upJtala

,

Sredu\ej ]\&,14:.
,
Poe~kk et golb. 9; ł pól' wI~l'JL Str-a.
Jo wieczQrowa nie c!mwtvujfi. Dla wygoiJy
gu~~j };I.~~~i~ u~d%09,V~:f.. t..
' , ""'~~.
~--=,
ł&~_~er6w Dow~~

bra mi8'lta.

wystąpił

ustawą WybOfcrą.

wuia.

Magiłt.rliiU - w sprawie dikwi.
miujaeh i llr"zyłłjum wygasają ~ dniem 1
Gowania ł!iiiejaki.ej fabryk~ tlmJegQ obuwia
st.ycsł;\ia .l~l9, F." webe:c clego R '.damusi
wme Pl'akukupeów B a t T e p } 1 . , by6 prSJgotoWABą do DowYCbw,borów.
.
NRst~pnie nil wnioMk maiktratu. up&Wobac WuainiMia, ,8j.~ na st.ala do WarWC.'łl.HO 9.0 , !mrmi,trzó-w BkulakiegG ł KemMa~!yo p. Sul()WEld diiękuje- ra-Unym sa za~
, baulIIB -do 2'sciągiliQcia w P~18kiej Krajow6.f
ufał:li&~y~ o,"-cnęj pracy nadal ,dla do ..
Pożyczkowej
mUjooów, nuU'sk.

z

Zgodnie z przepisami d. 26 b. ~
we wszystkich ruja-stach. 1 ~nt~nach ogło-:
szo~ z polecenia Głównej Komisji wy.
borczej podział gmirt na obwody wyoor,~f skład miejscowych Komisji wybof..
czyv:b, lDftsl~ Komisji ~i g0d2:iay unędo

1)

Kasie

I
c.

Magistrat 1n. Łodzi ogłosi wkrótce
. wykaz, lokali Komisji wyborczrc:h.
W dn.in3' stycznia, w gmachu Sądu.;

miejac\ł.

mamdaty

zawiatlamienlo

swych nominacjach.

ZMeZJ:Uł ci~śó po:rai-edaenl1ł z!!jQło !l,ra ..
WGEdoi-e ttbl"Hcl'umką rocznego' '" rak
spr&woZtławcz-lf 1917/18.
Pnewa4łJiesąey jnj~,..SutowjJ~~".,
dmnił Rłdę.

zo..

Cdonkowie I<omisji mieiscO-Wych

kfWutroll

na

psparci.:l

W"bop,. do •• ,ima.

-

miniderstws. radA.egQ Woł ..

. ozyń81~aw ceJn

4)

mieści się

Ziednoczenia Narodowego

WuiłJ89k t&Q, B. u'9dfttkłem BllU'''pGM''
wanym p-t'lIflB dr. K~ł1iea pnyjęto' jedno-,
glMsie i p~1 tego, uehwalo.. , trł!śe trell
wniMlków pf"sbć' drogą telegraficzną
:rzłłfłowł. jak TÓ'W'nież MI wniosek dr.• 8Qli'Słł.

1) ustalenia platformy nauczYCiel... - i.6Bty~znla 1919 T.. W 8ali 1<olumł1o\'Hłj
dwa pOlskiego wŁo4zi; 2) wystawienia , BatUlza w War.BJtlwie~
6) , Odpisa lisia magistratlldoZatządu
własnego kandydata na posła; , 3) usta:
k61ei eiektr;ycisyGh łć.dskieb w, a,u.vie
lenia .lmm pefen<:j i i kO,misji wyborczej l
(4) wyboru komisji.
. l
#- SklolpU t~ie kolei prsez, miasto.

,
Pierwszy pun.kt wnlOS~U zebraru
, rozwiązali w ten sposób, i~ 2-godzono

"celu

powretBm•

w lokalu JHzyu). PiotrkowskieJ, 102•

byłoby

nfe' me'Z'na.

li

Informacyj_e Biv.JIi"o a,.Ht'łure

-

. OkU~IlW.

gGW8eie .cdOllków Rady Miejskiejlatl o,~llia

obraBia, które odb~' aię 4.

prsJJo-tQ

nad mł.11!lJlf»airU. Oln!~fę Się, Ż'em:Jł-Kfl
pierwBHg'O t:daaku idsie na nf.łlugie:l, DłteaU.ast' mbDl'm. mi8Bflaf, łuWn ,j mtle
Buroga~J W-o-b!l6 eaego obeeJlie chleb jNt
. gQr8ym &Jl.iteIi ten. k;Ófy n-am wyiłsielaU

t,.~JUlo-wagG. '
5) .ZwlązitumiasŁ pn1skich"lw.ydełe.."

dOtf.ł6Z.lla

pł'ae-ewniftom tramwajllW.1I1n'
B'ło'm cz~u~ie Jlipelecenia
władZi okupftcYIDl'łh la łtrn.fk ekc:m('mil(~fJfiJ'
n~ rsebunek prsfznsZlego wyna.gro'iaenia
,la Dał,. czas wydaleałtJ, aż do r1t\i'iU pg...
ncwne~o prz.fjł}~ia w Wl-okQścióO% pauajł
za półt~l'a roku. #natAsie po 20 mk.. R ..a:t8
będzie W'ypłaeona w dnia~h n&jbiiżsayoo•
Czt~e b-ybeJł
praoowników ObOOłałe jut'

zagw3nnt&wfUlt\.
r oi'i!.dała pewńJeh sapa..

powiedt1ieiegzekntywy

b9~Hr-edłłie poq~eDi9 z H1li~klłe>j.w~ w
Bp-rkwiIJ oddąaia' im slltzed&-ły węgla Ęon..

Po dyskusji zebrani prz:;ięU wn!.g..
$ekp. Pebykowskiego ł dotyG~ący: ' . . .

118 byłym
wyd9.1onym w

pa wt.uiśmyml~ć te az ellleb ltłf)Sly lUli ..
ł~U tł~wniej. istłnakie dsdeje' tłię ilt&CZl!j •.
Z tegB poWOdU,Z9 miaatf.' nie po.siada . ełl ..

Prezyd.julll~~f

Miejskiej uygnowało500 . mk. na "'BłOt.
g\'H-Mzia ź(td'pewledllim !lapisem..
. 3) Stow.rzyszeniaka.Jljl~)'Gh "~'
gł••; ł4eąeego.kc:tło 100 ezltlłtx-ów tI pN·
'B~ &'W&łnie:JJla; ich I opłat5Q% d~datkll do

wicz6wnaz Warszawy•.

ciła

J,aIO~ye hliiOOlle w chłe·b. Pl'I6koflywłl"
jemyBi~. te n8 e-b!ebdeach nie mużaape ..
legaó. .O~C'lIie dHtał'O~OilO nallł pewQej
ilo:śei zboża, zamIast w~ki, wy o-k rtlzaj".s ej
s~ n
tyd~eń.. Zdawałoby mię, H

ufaudoiPauia. Bstaedaru

dla I~ptlłlin ł1kJ»k18g0.

kowskie~o,

flehrolłyplMY i oplełdlł}H)łeet~~
«łjrełr!eją8ku~ł trlłmwajłw nŃ~.skłeh wy~

j-ełt

zów· mąki, na święt1ł"

dla reaarwigt-ek_ Miflls1ierjum Skarbu la-'
wiad:ooniło Rade' Mlejaką~i& wya81p.6wałe
na ten .cel 600.000 mir. ,D .ez..m iut _wiadomimto Kuratorium.'.

Ja 4

łt'ld§ł

. t1

deeyz:J.";

Zg6thlf.a I

mil!.

ałe,~'

Rl:tdny dr. Konie 2apropORował azaby,
joW'»ioeku teg!! dMlać:
"Rada. Miejska «chwała energiCRY
,rotist pr~~iwko wydzieleniu dla Łodzi
naźa z dw6cb ,",o'Wiatów".
'*
Popieraią,e ł\w-9j Włlin8~k r8.(,1:ny Wt>!..
csynski elwh:rdta., te obesuf.e mi&stn glo~i
pDzeSltsnifl 00$ r:hleba. N 11 POSi8dz9ri~U
w ur~aifl &JWOwiilacyjnym na zapytanIe
w -tej' mderjł. 'zgpewniono go, te p9tl
tym vnglt~em l1ie'ł!'ł8 żadnych obaw i te

lnnnurukatv:
l)W sprawia Jedne.rasłlwej Zapom~gł

ppłif,ycznych..
'j

tego

elae

~tłptł mMzłalaośei
w B"tanis#.

nami byll radni a-dw.

nyaz8 pł!aey s biQra..

tak ...girirat jak lEMa

, . .iska

Przewodniczył inł, SułDwsk4 Hkr4:lta-·
8tnnlłk&-~i 1 Jahr. bIłlm..
'
Przewodni-e2ąG-Y uwiadomił &'dę, ta

w agita...

Błamie,

w tym

·Wcg.raj.eli~ep6sied2ie~ie Ra-dy Mieł.aldej
r6zpoez~ło S'fż 6' godz 1 min, '2'5 wieÓIOMm
w &"1teenOtiet~nr.adnyeh.

ze udział,

p 0, oL 8 K A

wg~,

óespemce,

po.mocy

szpitala }lUY .1.
~ju,.

uwió:ł

ją

R,1Iłrel!lt

da

TtlJlIri" Pohr,kJ..

.W6soły W.łe~.Nl)lf'Ol'eclny·c
w!feam. PelHi. ~ ~ko.ita kro__ wił. 1'f' 3
F. Amoliia tE. ]314('_

mach

'. _t;..Cha'" 81'1lollA' koaeerbl'łlł"C prz.

li,

$-~y.

to by. l'ł' •
'~\i.tug~ słd&46Ć
~dd. .. chia~
cizyU ZO- f,n t od ttMby dorclUS; za~cZlJillUlleU& ,:I iIDojat9J'ek zW'róclla ałtutlUk .... , bltveW-w*ł'u. !'fa bo~.y. p~~ lłt~s~ ku.-;
11. fen. JI$ bUety a'CJniowskk ł wojakewe- . W8.gl'l, l\e p,r8Kent p{!wbden być llł~tyli;,Q pt'łplsty, tn.werst&oJe. alirty. uk"ry. pi;qQki 'tlij
wykoJltAUiq fi\;.: ZbJj:",w~u(rj. :i1f',re.'i\~i, Tata~
15 t&D. i ~e~p'ld;Qll~je amiast 8' -- 10 :kny" ale, i UŻyte.ez.ny.
.T

fewgtw..

...

meucsęśełu'".

Pocf:ątkowo m18ł,.

w.

,

- PoaŁanowhmv wyłnnie kQmiB;ę I lA..
młeJiia ,. Rady w c~lu rozpaktiUia bu4~tn
elekirewni i łetmwajów mi:ejd:ieh.

Herca, IbrBl1l9t

Praszkiars. Jabrblum& i
.BtlPułkowskiagQ.
,
2) w s;:,rilwia e.fektrowni
tram...
wajów' mielikioh- rarlnycb: Dr. Koni-tw,
Dr., BacluH1, HaruiJs Helmana, Budzynera,
Bpikem.uilHl i iD~';JU~cmnna.
..
8) DG, komit-ji d-o- apra-w.· lHlmeibll..

II

aprewlzacja

Ił

tt

"

.. 11

"

"

Ił'»

, Vlobac teg01 za nliastaŁo"ź od kilim
dni pozoataje bes m1i~łł iias na nęwe wan..
sp«rty niemanarazIe: widok.6w. ,R"da 1t'H~'l"
d:.s. uehwrda We,i:WllÓ M~g!tłtrat do natycll"

miastr:)\~ieg() p\iczyn!enia energicsBył3h krO'kOłL tl Rzadno b6'ZzwłtH~iiCiH1.wyłbflle 'l~
Łodsi

potl'#:ebnej Udci mąki z łHłZlł~cze·
niem, ł:e sa dali!ze- pO'ZoBtawiani-e ooasta

O dniu wtnowienia

- z t..-8iftWl8jÓłlf

zo&taly z, dn}

wypłał

.która. Jouł dWll1(roł;nl6l!

wzgl~QolU WykOlll.\llł.

piątek

okrea nasf4pi specjalne uwiadomie..

r

Wypłaty bezrob~tnym

,,"

rięktuljop-ery,

~npallliłĄ e ..i; t~atm. w-i.-h::iC.lgę. l!IySkDj\~ u.:.na-..:

drugi Op\lTIł. lIalęrY'9g~
1I Żyd\1wka- ~'gOlkhn:rvm wyltuam p. Ad."..ll."UI(
D<lGOt\!tłl na., tle Ctoakone.bgo d()tl.eh~lłGwegQ;;'

«wartek

~ją~j:

P"jstąp!Ollll

"

-wIsnie tej

:alu widzów tak pod

31 grudnia wstrzymane.

WybSł'8W

Jt

• W~tl'G\VII!,k1, p ... łn, .,ob 0F4Iu'~ Ot.nOlw.d:..;rll!.u.;t-!
\ w Elosko1ltłym W,..kfłł1&.lliu aTłyst6w ~ 'Wa~'
• ...........ldeJ p. JlllJi M.ecb.ó'IliI'ny (~lg'Of.lIłl_) M.ł
l'1:!l-wdz!:a (Ol'. Pall-eiJ T.a~n 'iViłl!'.:d>kJtieco\
(M.{ff{dfJ); n-~r.h:if; to Zllt&\l.ólJ1 odlltl'li,ę Pl'u.1.;'Ita."

środę

do dyskusji nad wniolldem r.ąglym rad..
negu WolczylhJd.ego i ł~W. trsllei nailtę.";
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