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Dziś! Dziś! Dziś
Otwarcie sezonu zimowego w

Gastronomii;
Codziennie koncert od 1 do 3 pp. i od 7 do 11-

wiecz. Świeżo zaangażowane trio koncertowe pc
kierunkiem znakomitego skrzypka wirtuoza, lauera
konserwatoryum warszawskiego, b. 1-go skrzypka kin;
teatru Stylowego w Warszawie. Kuchnia znakomita.’
Piwnica zaopatrzona w wina wyborowe francuskie, w

gierskie i inne przedwojenne. Ceny bardzo przystępn
Zarząd pod kierunkiem

J. SPORNE

Włocławskie Towarzystwo:
Wzajemnego Kredytu ;

przyjmuje zapisy na ]

ABDYKACYA CESARZA WILHELMA.
BERLIN, 9-XI. WAT. Urzędowo. Cesarz i król postanowił zrzec się tronu.

Kanclerz pozostanie jeszcze tak długo na urzędzie, dopóki nie zostaną uregulowane
kwestye, związane z abdykacją cesarza i zmianą tronu Rzeszy Niemieckiej i Prus z usta
nowieniem regencyi. Zamierza on proponować regentowi nominacyę posła Eberta (socya-
listy) na kanclerza i przedłożenie projektu prawa w sprawie natychmiastowego rozpisania
powszechnych wyborów do konstytucyjnego zgromadzenia narodowego niemieckiego, które-

by się zobowiązało ustalić ostatecznie przyszłą formę państwową narodu niemieckiego włącz
nie z temi częściami narodu, któreby życzyły sobie wejść do państwa.

Berlin 9-XI 1918. Kanclerz Rzeszy
(podp.) Ks. Maksymilian Badeński.

REWOLUCYA W BERLINIE.
Rewolucyoniści opanowali

Biuro Wolffa.

BERLIN 9-XI . (WAT). Biuro te-

legraficzne W ol!fa zostało dziś w po
łudnie opanowane przez radę robotni
ków i żołnierzy, Od 3 godzin służba

informacyjna jest pod cenzurą uprzed
nią rady robotników i żołnierzy. Opa
nowanie Biura odbyło się bez trudno
ści, tak że obsługiwanie prasy niemie
ckiej odbywa się bez zwłoki.

,,Do wszystkich44.
BERLIN 9-XI. (WAT). Do w s z y-

stkich: Rewolucya osiągnęła tu nie-
krwawe zwycięstwo. Strajk powszechny,
który wyniknął rano, doprowadził do cał
ko w itego zatrzymania wszelkiego ruchu.
O godz. 10-ej hamburski pułk strzelców

przyłączył się do narodu i wysłał dele-

gacyę do rady robotników i żołnierzy.
Dalsze oddziały wojska przyłączyły się w

szybkiem tempie. Pułk aleksandrowski

po przemowie posła Weila przyłączył się
do narodu, tylko na ulicy traktowej przy
szło przed tamtejszemi koszarami do nie
znacznej strzelaniny, przyczem jeden ro 
botnik został zabity przez oficera. Ofi
cerowie wkrótce uciekli. W mieście pa

nuje całkowity spokój i porządek. Pa
trole wojskowe, które ukazały się w pią
tek licznie na ulicach, zostały cofnięte.
Przed gmachem redakcyi ,,Vorw a rts(u,
gdzie trzym ają ,yvartę strzelcy hamburscy,
powiewają czerwone flagi. Panuje nie
zwykła radość i entuzyazm. Kontrola
Biura W olffa spoczywa w rękach tow a
rzyszy Wilhelma Carle (Frankfurt nad

Menem) i Ericha Rossmana (Berlin).

Nowy rząd.
BERLIN 9-XI (WAT). Jak się do

wiaduje ,,Voss. Ztg.i(, w nowym rządzie
są zarezerwowane trzy miejsca dla nie
zależnych socyalistów. Jako przedstawi
ciele nie-socyalistycznych partyi weszli
do rządu posłowie: Erzberger (centrum),
Gothein (post, partya ludowa) i Richtho-
fen (nar. lib.).

Rady robotników i żołnierzy.
BERLIN 9-XI (WAT). Jako przed

stawiciele partyi socyaldemokratycznej
należą do rady robotników i żołnierzy:
Ebert, Braun, Weil i Ernst, oraz 12 mę
żów zautania tabryk.

BERLIN 9-XI (WAT). ,,Beri. T agbl"
donosi: Augsburg, Norymberga, Wiirz-

burg i Ratysbona, według nadeszłych
wiadomości, utworzyły rady robotników
i żołnierzy i przyłączyły się do nowego
rządu.

Po abdykacyi.

BERLIN 9-XI (WAT). Członkowie

gabinetu ks. Badeńskiego podali się
wszyscy do dymisyi. Z kół miarodaj
nych socyalistów większości komunikują,
iż nie jest jeszcze pewnem, czy sytuacya
została stanowczo wyjaśniono z abdyka-
cya cesarza. Socyaliści większości są prze
konani, że sytuacya nie wyśliżnie im

się rąk. Sądzą oni, że mają wszystkie
czynniki siły i w razie, gdyby nie doszło
do połączenia się z socyalistami nieza
leżnymi, będą mogli ewentualnie wystą
pić przeciw niezależnym. Rady robotni
ków i żołnierzy pracują ręka w rękę
z socyalistami większości.



Marszalek Foch nie zgadza się na natychmia
stowe zawieszenie broni.

AMSTERDAM 8-XI (WAT) Biuro Ko
respondencyjne donosi, że niemiecka kom i-

sya rozejmowa otrzymała w piątek rano w wiel
kiej kwaterze głównej koaliantów warunki za
wieszenia broni z bezwarunkowem żądaniem
przyjęcia ich lub odrzucenia w przeciągu 72

godzin, które upływają w poniedziałek o go
dzinie 11 według czasu francuskiego.

Propozycya niemiecka natychmiastowego
przyjęcia tymczasowego zawieszenia broni
została przez marszałka Focha odrzucona.

Tekst warunków zawieszenia broni został wysłany
do głównej kwatery niemieckiej przez kuryera.

BERLIN, 9-XI(WAT).Urzędowo. Wa
runki zawieszenia broni zostały za
komunikowane naszym parlamenta

rzom. Przyjęcia ich w całości za
żądano do poniedziałku. Tekst nie
nadszedł jeszcze do wielkiej kwatery głównej ani
do Berlina.

BERLIN 9-XI . (WAT). Urzędowo. Kuryer, któ-
remu zlecono doręczenie warunków zawieszenia broni,
dał dziś w nocy telegram iskrowy przez wieżę Eifla, źe
nie mógł przebyćjinii bojowej, ponieważ niemcy nie za
przestali jeszcze ognia.

Do tego przypuszczenia został skłoniony prawdo
podobnie przez to, źe po stronie niemieckiej wynikł pożar
w składzie amunicyi i przy ciągłych detonacyach wyleciał
w powietrze. Kuryer porozumiał się co do tego telegra
fem iskrowym i otrzymał wskazówki natychmiastowego
przekroczenia linii.

Nadejście warunków zawieszenia broni może

być oczekiwane z godziny na godzinę.

Oddanie zarządu.

WARSZAWA 9-XI. (WAT). Gene-
rał-Gubernator wystosował do Rady Re
gencyjnej Królestwa Polskiego następu
jące pismo:

Pan Kanclerz zarządził, aby Urząd
administracyi cywilnej w Generał-Guber-
natorstwie był przekazany rządowi pol
skiemu do 1 grudnia 1918 roku. Skutkiem

tego już w najbliższych dniach zostanie

rozwiązany Zarząd generał - gubernator
stwa. W celu utrzymania porządku
i bezpieczeństwa w kraju konieczne je
szcze do czasu niemieckie w ojska załogi
oddane będą pod dowództwo komen
danta wojskowego.

Od przekazania wyłączone będą
znajdujące się pod zarządem wojskowym
wraz z ich zapasem węgla koleje, które
pozostaną nadal w rękach niemieckich.

Również zostaną wyjęte z pod tego
rozporządzenia służące celom w ojsko
wym urzędy telegraficzne i telefoniczne.

Urzędy pocztowe dla ludności polskiej
zostaną oddane.

Szef administracyi jest upoważniony
i upełnomocniony do przeprowadzenia
niezbędnych układów z rządem polskim
o przekazaniu zarządu krajowego.

Równocześnie Szef Zarządu Cywil
nego otrzymał pełnomocnictwo do zawar
cia między państwem niemieckim a pań
stwem polskim tymczasowej umowy go
spodarczej na zasadzie wzajemnego po
rozumienia się na czas aż do przyw ró
cenia normalnego stanu gospodarczego
wojennych urzędów surowcowych.

Działalność jest od dnia dzisiejszego
zawieszona.

Zniesienie zarządzeń rekwizycyjnych,
tyczących się wojennych urzędów surow
cowych, nastąpi w porozumieniu z rzą
dem polskim.

Proszę zaopatrzyć ministeryum pol
skie w niezbędne pełnomocnictwa i upo
ważnić do prowadzenia rokowań.

(podp.) Beseler

generał - pułkownik.

Dymisya kanclerza.

BERLIN, (WAT). Urzędowo. Cesarz, który
przez kanclerza państwa doskonale jest poinformo
wany o położeniu ogólnem, prosił ks. Maksymiliana
Badeńskiego, by narazie pozostał na stanowisku

kanclerza, do czasu, aż cesarz poweźmie ostateczną
decyzyę. Decyzyi tej oczekiwać należy w czasie

najbliższym.

Do Niemców poza granicami
Niemiec.

BERLIN, (WAT). Kanlerz Rzeszy wydał na

stępującą odezwę do Niemców, znajdujących się p o
za granicami państwa niemieckiego.

W tych ciężkich dniach niejednemu z was, ro
dacy, pozostającemu poza granicami ojczyzny nie
mieckiej, w otoczeniu nienawiści i radości z nasze
go nieszczęścia, serce napełnia się goryczą. Nie
traćcie wiary w naród n emiecki. Wo,ska nasze aż
do ostatniej chwili biły stę tak bohatersko, jak ża
dne inne wojska. Ojczyzna dała dowód niesłycha
nej siły cierpienia i wytrwania. Opuszczony w pią
tym roku wojny przez swoich sprzymierzeńców na
ród niemiecki nie mógł nadal walczyć z wzrastającą
przemocą nieprzajaciełską. Zwycięstwo, na które,
wielu liczyło, nie stało się naszym udziałem. Nato
miast naród niemiecki osiągnął inne wielkie zwycię
stwo, albowiem przezwyciężył siebie i swoją wiarę
w prawo przemocy. Z tego zwycięstwa czerpać bę
dziemy nowe siły dla czekającej nas posępnej przy
szłości i na tej sile będziecie mogli budować. Nowe

Niemcy odwdzięczą się tym z was, którzy podczas
twardych lat wojny walczyli i cierpieli za ojczyznę.
0 ile to będzie w mocy rządu niemieckiego i naro-

dn niemieckiego ulżyć cierpieniom wojny i jej skut
kom, dbać będziemy także o Niemców zagranicą,
jak i o rodaków "ściślejszej ojczyzny.

i

Koalicya żąda rozbrojenia wojsk
Mackensena.

WIEDEŃ, (WAT). sNeue Freie Pressem dono
si z Budapesztu: Onegdaj o godz. 7 wiecz. przy
był do ministeryum generał Franchet, który prowa
dzi rokowania w sprawie zawieszenia broni. Roko
wania te rozpadają się na dwie części: koalicya żą
da, aby wojska austryacko-węgierskie cofnęły się li
nię demarkacyjną, kióra biedź ma w długości 15 ki
lometrów od Dunaju i Sawy. Warunek drugi doty
czy wojsk obcych i wywołać może bardzo poważne
trudności. Koalicya domaga się, aby wojska nie
mieckie które znajdują się na Węgrzech, w ciągu
14 dni zostały rozbrojone i opuściły kraj. Wojska,
które w terminie tym nie opuszczą terytoryum wę
gierskiego, mają być internowane. Warunki genera
ła Francheta odbiegają w tym kierunku od warun
ków generała Diaza, który domaga się tylko wyco
fania się Niemców; naczelny wódz armii bałkańskie-,
natomiast żąda niezwłocznego ich rozbrojenia. W a
runki te obeimują wszystkie woiska niemieckie, a

więc armię okupacyjną w Rumunii, która znajduje
się w drodze powrotnej z Rumunii. Wczoraj przy
był do węgierskiego prezesa ministrów szef sztabu

Mackensena, hr. Quadt, w towarzystwie konsula nie
mieckiego, aby się z nim porozumieć co do sposo
bu przejazdu niemieckich wojsk okupacyjnych.
Przedstawiciel feldmarszałka zakomunikował, źe chce

się połączyć z wojskami stojącymi na południu
1 dać z nimi przez Węgry i Bogumin do ojczyzny.

Spokój na froncie.

ROTTERDAM (WAT). iNiueve Rotterdamsche
Gourantc donosi z Sas van Gent: Od 24 godzin
na terenie od kanału Selzaete aż do Gandawy pa
nuje spokój. Zarówno ogień artyleryjski, jak
i wszelka inna działalność bojowa na lewym
skrzydle armii koalicyjnej zostały zawieszone. Czy
pozostaje to w związku z rokowaniami o zawiesze
niu broni, trudno jest twierdzić.

Przeciw akcyi wojsk bawarskich

w Tyrolu.
WIEDEŃ, (WAT). ^Neue Freie Pressem do

nosi: Austryacko - węgierska naczelna komenda ar
mii zaprotestowała przeciwko przekroczeniu przez
wojska niemieckie granicy austryackiej.

Ochrona Bawaryi.
BERLIN, (WAT). Dla ochrony granicy nie

mieckiej od południa, oraz w celu zapobieżenia
wtargnięciu Włochów do Bawaryi, wąwóz Brenner

obsadzony zosial przez wojska niemieckie. Wojska
niemieckie znajdują się równ eż w przemarszu w

Salzburgu. Ruchy te nie mają charakteru poii-
tycznego.

Bezładny odwrót.

MONACHIUM, (WAT). Części b. armii au-

stro-węgierskiej cofają się w nieporządku i bezładnie

przez Tyrol. Wrojska niemieckie wtargnęły da Ty
rolu celem obrony granicy austryackiej.

Ugoda czesko-polska.
CIESZYN, (WAT). Wczoraj odbyła się w Pol

skiej Ostrawie druga konferencya zastępców ^Rady
narodowej Księstwa Cieszyńskiegoc i ^Narodniego
wyboru pro Slezskoi, na której ustalono prowizo
ryczne rozgraniczenie s!ery wpływów obu narodo
wości, zamieszkujących Śląsk.

Konferencya trwała cały dzień i zakończyła się
przed godz. .6 ta wieczorem podpisaniem obszernego
protokułu. Z konferencyi wydano następujący ko
munikat:

sRada narodowa Ks. Cieszyńskiego, po poro
zumieniu się z ^Naródnim wyborem pro Slezskoc,
dnia 5 listopada 19I8 podpisała przez upełnomocnio
nych zastępców zgodę, mocą której prowizorycznie
rozgraniczyła sferę wpływów obu narodowości na

Śląsku. Ostateczne rozgraniczenie terytoryalne o-

kreślą rządy w Warszawie i Pradze^.

Zatopienie okrętów%
BERLIN, (WAT). Biuro Wolffa donosi z

Wiednia: Dawna austryacko-węgierska llota wojen
na przestała istnieć, najcenniejsze okręty wojenne
spoczywają na dnie morza. Austryaccy oficerowie

marynarki, którzy powrócili z Lubiany opowiadają,
że Chorwaci, którym oddana została na mocy r oz
porządzenia cesarskiego flota wojenna, wysadzili w

powietrze i zatopili w Po!i największe okręty wojen
ne, których koszty budowy sięgały 72 milionów ko
ron, a to w tym celu, by nie wpadły w ręce
Włochów.

Zapowiedź doniosłej decyzyi.
BERLIN, (WAT). Dzienniki donoszą, że kan

clerz Rzeszy wyjechał wczoraj do wielkiej kwatery
głównej. D )tychczas nie wiadomo jeszcze z pewno
ścią, jakie stanowisko w sprawie cesarza zajmują
centrum i wolnomyśni. W kaźdymbądź razie należy
się spodziewać doniosłych decyzyi.
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