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,Wyszedł z druku

"PRZYJACiEL BOMU"
Kalandarzdbl Ew,nueUków na t. 1920.
Kalendarz zaWiera pr,ce-&lItŻll(e ptll~ ot)'1gi..
nalne, między inn.emł n-OweJkę z czaSów wo- ,
jennych pióra P. LaskoWskiego•
I)o nahyeia
.'
u VlJdaWey Z. MAl'ł'TIUSA "fil ŁodzI. ulka
.. Pa1Wta 81, oraz we '1rU,VStklch księg,&rniacli,
_pt9W~R(:ji za4a ks. ,ks. pu!:or-Ólll1 i Q kan- .
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(Od. "fiL korespondellta.)

Wafłn\W8, 29·1istopada. ROkQwania. wspra-

stworzenia noweg,o I'%4du . dótąd nie
dTiylh wyników.
P. Paderewski' w

dały

.

ciągu dn~ dzisiejszego
'ęty był załatwi'Oluiem spraW urzę!iowych, ws~u
ćze~o me był w stanie prow.adzićdalej (OZ-

tych

rokowań.

Po południu udało

si«: do njegokilku po-

wZwiązku Ludowo-Narodowego; lecz
y tej konferencji. dQtąd nie są xnarut9

sz~

Poseł

Skulsk! kooferował dzisiaj .z. pozłami .P~!lkiego...
StI":onnlctw.Lndoweg,o. w <:~u: zdobycia Icli po- l
parcia dla nOWQ-fWorząą:gó si~ rządu.'thodzJło I

now·eg.
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Q ~f . aby klub ten zeszedł ze swojego nieprzeredn.anegG stanowiska w st0sunką dO pre- ł ......._~_ _ ___..,.
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mj~ra. KonferencJa ta nIe dała pozytywnego i
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War$Z~wje, b~ MóI:~o ałonkowie·lduPu ł Pł~";l:~~
ilUZDISkg. JubllerlKi
niechC'4 deć)rdować.
'
poleca QBRĄCZKI J PIERŚCIONKI.
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Brzezińska
P~.ACEK.
polska :musi posiadali rząd jednolity i 'jednolity "program 1"ządow.y. Tego jej. gabinet, który ustq~. ~===============:::::.
·p.ił, . nie mógf· dać. . Nie m6gł~ gd)'ż'Sairi w swe..
•

lO,JAij

O S"

iin składzie był zbyt roz!l'ieżny. niezCÓŻniczkowany.· d6blerany ćhaotycznie.
, , '
Jestdmy WIęC b:z r~ądu. Polska przc:iywa.
..' \!tjęc fikcja o gabinecie .koalicyjnym prysła. . .
• > .•
.
'.
• . : .,
es ~ełomo~~. w ktory~ . .ze z!ozu~łałyn'l Rząd nie mote składać się z ludzi o fc$inych i . kromnlOZbttlny do pteł~owania twarzy, r$.\
prmnłem O?lD}a wycze~ule r?zWu.l~nt~ rO-' sprzecznych zapatrywaniach. N./cmoie skloidnie
. Do ł!'&byda: • aptelmclJ. składach' apt.ecznycJll
~ i ~htyc:n~c:h gIer sejmowych. które i harmonijnie posuwać sif: praca..w gabineCie.,!, l)*1UmerJach. .'
. . .
29678;
, al\ wyłOO1t z SIebIe ROW)' rząd~·
.' w łonie ktÓrego' panują ro.zdiwi~i. Nie mogą,'
..
,
:
. Jut od,gawna było rzeczą zrozumiał.ą, że do·. się powtariać tego, todtajtt fakty, że gdy jeden.sie oprzeć na. więks2:ośd. izby~ Ten· punkt wyj~as.owy. gabi?-e..t .ni~ ~oie. sf.ę .u(rzyrp~.; min.ister~ opięral'ą~ si~· .n.a1.lthwa.le.. SejJn~we.j! .śeia.. jest
...' Zllpełn.le,..S.Ł~Sznyr-'jedy.nje. celOwy.·..•. ~z..ąd
.

r

.

1

.clągłe doblerame 1.oanawla,J11e leg~ s~a·

~lIll,'O

.CeI~

',
"u.sil.ne. stara,,n. la. '!f
na.dama .mu
.tęź}"StOŚ~1 oraz oąpowledmego ki erunku pr()~

Iltowego •. rząd ten nie był w stanie podołać
I>rno\'rł żądań, spoczywal-ących na nim. Nie

l wys~pUje

dp~alkł z aglta~J, WYWEQtoW4, mf1~

11nlntSko.r.w. łome.

swego :nl.mster.s.twa

~ruqUie

l

przytula najroz.maltszycl.l agItatorów l ·polltykierów
skrajnych_o
' ..

Sta.to się zarazem rzeczą jasną. że nowy
~t. on też znaieići wyt-..vorzyć sobie więk- rząd, który U}lllie w swe ręce ster wiadzy pailŚft parlamen!araei.na kt6rejzdołałoy oprzeć stwowei~· mu'3i . sit; oprzeć na trwałej i sUiłej
:~ 1 utrwalić swe stanowisko..
większości sejmo..vej. Bez tej więkSZOści izba
!,Ostatnia dyskusja nadex:Jose premjera. do- I prawodAwcza zmuszona jest praco~ać:. ch~otycz-'
19~ niezbicie, iż jeżeli idzie o brak ufności . nie i bezprogramowo, a, co zatem IdZIe, I rz~d
~ dOt~chcz.aso'4'ego rządu, w SeJmie Wytvio-j' zno\vu,me Iu6;?;łby ceiOWo akon3e1nvemme
Yla. $tę metylko olbrzy;rriia W,ięJ<.sZ03t, lec:!;! trzymac su; swego programu. . . .
.
.
raWIe le~nomy~n()ść.Pod tynt względem zjed., l ". Dlatego tel premjer~ad:rew~k~.; .któr~mu
~Cl~ły Sl~ k1uoy~ :stojące . nawet na biegunowo l ~ep~ wyraził votum. zaul~n!.l ze. wzg!l~tl6w Cłą~,

p~\yst,alllen~ grunC!le,patł~en~amym. a. W1t:C;

I

~uz

w za.,ra.n.lu

~WYC.b prąc.pozyska
..
O.Pół.rae.dIa. .
.

swych poczynan.
'
Obe;cłli.e wiec t~
'zgrupowania

się kooferettcje 'w cełu

Większości. O.l" OWOCÓW tych wy.. li

.'siłk6w zaI~nym jestprż'jsUJ gablnet.p Padłl rewskiego i zarazem. jego sytuacj·a.,. Sprawa'
oparcia wifłkszości selmowej na grupach chłop.~

l s~iCh .przestała

,
o?f:cnje . być aktuah:14: ąk~załoi
!Sl~ wldc;>cznYI,n, ze .grapy· ludowe w SejmIe 54:
l ta.k. PO~l~}CZme ;o~bl~ne a. zar.a~em.ma!o wyrp:'
\D!one. lZ. opcz:c na meh. up.ragmoner WH:.kszo~Cł
:, me b,ę dz1e .mozna. " Przeto J'łdręrn.'-d()Okofa ~tó

i~rt!g9 premler zamysla zognlS.)w,wać wupy wlęk..

,~ch platformadlpolttycznych.
! łmcl ze-Noętrzneg<:> 5t1ifi?WBka }~e~zYPO,S€OIIteh };i.SZO~CI, ',stały s:~;· Narod. 4eiinoCiGe~la· !-udOWOt
. Zto~lfJ~:~~~~Iłejność sJtp.acii. ga· ' w prący ~tWurz~rua no:ve~o galJln~.U.'p04LaI10~lłloraz ~ub Ludowo~Narodo-wy. . .'
~,
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~ader~wskiego.l

. . . , . . ~. . . 8JqftłSe a 6 .._.,. pełriemiu.
(fłd YłL' k"orespondellta.)

•

War.zaV,f~~ 29 l~~. ,Pf~ Parl.er~i przyjął ~IS prze~Ufwlcłeh p~, przookt6.
Oli WygłOSIł expose w sprawie obecnego po-

<

względęm j~k premięr podtrz)\mui~' w· tłąl~ .
szym ~iij~~ to co powiedZiał Vi Selmie, że.. tra.k..
tatu medaJącego w bezwgl~dne posiadanie Polsce

·enia.
Oalicil \6l'schv dniej nie podpisz e. W' zwiąitu z tą , .
ZąznaCZYJ.on na, wst~ie, że sytuacja,. jak-k:w~ją ostatniokoQwent Seniorów uchwalił. iż
wiek P<?WUI;li, m;e ~}e pf)~oEl~ do nlepo- będZie do Paryża wysłana specjalna delegacja
ju, Chwilowe przesIleme· będzie mebawem za- poselska w celu obrooy praw PQbld.
.
aał.
.
Sprawa aprawixacyj:oa jest załagodzona. ł
e"pos~ ~woJeco do sytuacif og6laef pl,'~~ Otrzymujemy Obęcnie lhoze z Poznańsldeto, na .'
'er rozdzlell~na, trzy punkty: 1) ~ojna; 2) po- p~eszko&ł.!i stoi brak tUoru. lecz trudność ta 'l
ił 3) aprOWIzacJa.
,'.
JQ~ wkrótce zostaaie usunięta, gdyż otrzymamy r
Co do l?jerw.szcgo punktlI pren:t;er podkre~ tabor % Angłji l lokomotywy z Ameryki.
I
1, iż pokol~ z bolszewik~?'łj .z~wrieć n.'ie. ~()~ ,.
y ka~d1!1J.['a~ie·, wojsko' otrzymało ju doy. Z cbwlłą, gdy weszhsmy w skład państw stateczną lWSĆ zbG2a. '
rzymierzonyt:h~ n1~im.y POdPor~dkow.. ać się)
Je.ze1i chodzi .oda1szi& przyszłość, to mamy
6Iłl)'1D, ODoWłąZOJ4cym wszystkich
prxepi~ zabetpleaoay transport zbota, z Ameryki.
m.
.
,
Prezydent WilsoA. Już podpisat dekret na
Traktat nie pozwala UM uwierać oddzi~~ wysłanielOO tysięcy tQn, pÓŹniej taś . będziemy 'j
go pokoju._
.. m.ogUotrzymać jeszcze 200.000 ton.
,
W sprawie .. pokeju p.remier .zaznaczyl~
''Jedyną trudność stanowi' brak ziemniakGw, ,
utył wszy~t~ich wysiłk6w aby, zabezpieczyć ' ~r;e'w wielkiej' ilości 2;Il1arz.!'y. dla tego też
oJsce jak naiwię~ze korzyści.N~~stety.· 6trzy.. zl$tanie ustan@wioąadyktatura' ziemniaczan~ i
al w,iadomosc o prQjekiowanem 25-Jetnlem ludfrosć otrzy.mywał Dędzie ,ka,rtofle VI liczbie
rGwizorjum . w Galicji Wschodniej. Pod tym ograniczonej•
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Granjce ,Pa.lski
Tak

~isze p~aN

.Tim:s~ donosi:

muszą· być

ustalORD.

'~

,

~

angieiskm, GlśniOBa.zwy~ięstwami opęta
t . " .
"
,
_
'.' . łAusrj a: - ~ Her~ ~ott! Gdybym ml~~
,polak.ego.
'. Jl choć tyle 'kartofh, co plem~zy, to pftynal-,

PolIka.. k?ntrofensy!a

'ędzy Dzwmą ~ BereZY!lą roxwl)3. s~ pomyśt,me.
laey odzyskalI terytOTUI" utracone przeq trze~

I

kó,,! nf~mo~ rotp~awiać, z &I1~I~OjU-';~:'T:i~~. osłodziłoby' mi gorycz nieWdzięeZn~
.

. trzeJszeJ ROSl!- .O.ranIO: wsahO?Jlle 'Po-lskl' mu-,;, ".".
SZli być uSfalon1! lrttu,SI być, wprowadzony tym-," .

l

Zapy'tal1ie.

I~g()ldniafl.li, \'( ctasie naSI'lpien!a boiszewi- c~lSowy "r.egi'.n e dl~ .' rządz~ia te~i ~~c.ia~ 't
,'Ubecme zas ~ ba pobldmu od Lepla LItwy. BIałej RUSI l Wałym a, których cy!Viłl~
.
'ienia. Na Wołyniu zaięli Zwiahel i są zaqa jest polską i które przez polaków zastały'
. Lwó,,-:,2?, listopada. (P~".T~) Władze a~toie Ił i ed.a l e k o wojsk Denikina. ·f(ze cZ4z.wÓlniene od bolszewików.
wa.ły. ~u Uic~amca Hankle~lc~a, za art~ypolsą
iOSł" jest, te powodzenie to nie jestskllt~"
Istnieje p.lan, aby- utwoi%yć dwa państwa a~łta~}f:' poltt9czną. ł13nkH~wlcza. osadzono w·
'. usunięcia siłbolsuwickich z froT.Jtu pol~ autononiia;ne po za gtanicami Polski; państwa WięZIemu sądu polow:go.
iego.PQl!u:y . wci~wc:iąg.j.ą
bjtwę, prócz te w ciągu 20 lat bytyby rządzoneprz~. kie..
A D n~s,. w Łodzi., P. P. S. .urząd2:ał~ UfOo
i~k"nieref.u~y'.c;h, od ośWju dQ' dUewi~Gtu~ownikQW.. ~!iżQ~~~cl:l, przez, pr~f~e~ ?ol~ ,ez.yste przYJ,E:C13 tego. ~fowatzysza. Gzy p~ po.
WiZji bolszew~tkl'ćh.Szalotl~ ofenzywab~4s~j: Wnno 1 LwóW' ~ią byc sd1C:anIl ly~ ,wiDna by S1ę &es~ god sąd?
ewicka trwała przez cały czas bez względu
państw. Plan ten za.wreta zólfem zgo:ine z zy;.lIaŁołwie.
oiące Pet~~bur,ow,i Diebe~pi~cze:ństwo. .
c,eoi~~);. ~o.carst:v kO~l~cyjnyCb, rozwi4Zanie
. Lłon, 29 listOj)ada~ (PAt.) Rząd.,fu~wsld
.eRMll. fl.~ywszy.stl(Je arQ1jc p~zecl~bol~,kwestJI uahCji W5choUfiłej...
.
.. zawiadomił Niemcy oOi" o zerwanie stosunków
l
wlc~le, 54, ,rozl:nte. fakty te ~zmuszal~ ~u!lką :; ~ P. Pa,tek •. poseł,P0ls!u VI ~ec?o-SłowaCJI •. dyplomatycznych międlY tymi krajami.
rytlnJę I A1Jant6w dl} ł,,!r.óecn!1. wl,kaz8ł uwa.., ktiSry udaje Sl~ obe~n~e do Paryz4! lako delegat .
Rząd łotewski podaje jako fakt, te generał
na P$ł,k, w StyCZIIOillCI z kweatją przyszł~.ei na kQnr~renC!ę ZaInla:.t Padere.w:sk]eg~, ma po- Eberhardt biene pod swo:ą opiekę wojska wal'
oaj~. Polityka. kg~feren~1i parys~lej W sgrawl.e"'· ",ęl~~y.1 p~l.ity:kę wsp61n~ z ,~~~ud:~klm. RQzuczące j2rz e c;iw· Łotwie.
J
.
.In)C wstOOd~łt Polski, o~aa.~ ~e(11,e
~le, Stę,. ze.%o~ł on up'owaznl~:my do ,przectło -"
Z ł3w-lnanadchOdz natomiastw'adomośćf
b do czasu. rekonstr~kcji, R.asi.i, ,,' me ~oi.'e.. b~ć I Zt$la''f6z:wl<,!zanpl kwest] l graniC PolskI według te. w. ojs!Q ~te.'wslde są'" w p. e.iny. rn'104wfoa,.=t=.
rleprow~~WI W m~konczono~c, SZl;.ze~QI,nle tych zapatrywano
Wałki trwają w okolicy M-itawy j Bauska. Kil
latefO. ze żaden poJJtyk hilb tez grono polny- .
l '
,
'
dywizji: k,uriHSkicb blerżc ud~j al, w wałka.:;

w

na .

"'!'

I

I

~ te~o nie wi.dzicli, gdfbyśmy tego nie
uli, gdybyśmy nato nie reagowali. '
l znów będziemy pracować nad tętl), aby te
e stosl.WlP wysilenić,' aby te osty \JYrYt'ać,
by neutra)ny.ch zmusić dP ,sl..acunku Krain. a
czerwonym" ze. łba wybić len ćwie!c. którl: po
rewolm:ją nie 'Dozwala im nic nie widZieć.

nikcz:emnóśc usp~koić. Mienią siibyć polakami. Qwałt~~ne walki, toczą się . równie! W' okoIic:f!
alctowystiumiki tych, co Polskę gn~blli.
..RaWwlllszek.
.
przyjgzie. cia., 5. kiedy POISk.a zażąqa ed ł1ich'l.
.$8rllo_. lo ,. Sb"um.,icy.
~,~, ....
i, WYł4pi~ ich do .
pokole .. ' . ~ 'Jf l~. (.PAT~) Dnia 26' b. m.
l
ma,
. " z fr~y..
.'
l
.
a .~ w~ do PO\Watu StrQ.q}ity.'
11
. . ,!ja to ,n~błą
"
.'
.
",oocz~ serbs~e w~dże cywilne objęły
. ,ZrejCle t'? cla~o. ,drZejCie
szponamI Wł- ~ininIstrac:ję ,powiatu.
:
.
k
•
l
.. . '
',...szej gł:apoty l C!rciWOSCI, ale .te r~ny' Będą :yl~o
". ,
~''''
. ~ wI~rzymy w ,to. ~~ ta~ być mu~" wIerzy zewnętrzne, wY ł wasze pokolen~eS.lczezmecl~ fi
U Ul Ił
Y,. ::e SIę. to sta~ll\ z~ dZle.~ czy~tO~CI. ,naro~u stoczą was n~jpQdlejsze rob~ki, ,a pra~da i Pol- ..1 .
~azle ~}~m .'~łlększym łUZ ~;::,zyst~~e do~~ sk~'tryumfow.e.ć mUsi! z: mą l my żyć bę- ,'.
.,
:AłAfli'
. '. '. """,' c
'mctYSt?SCl, mz dz~en odrod:i!~ma, mz dZl~l~, d:rJemy.
" . ' .
maJa" . ~o będZie to ŚWIęto ,wyzwoloneJ
'Nielbwas nie nęci d:tisiejsza wasza 511a. .
Stosunki w północnej Kurlandji przybieraj~
-Z'J pol~~el., .
.~' Ranął::Bab:iloh. Zg1t1~ło Jeryho., po Kartaginie 'Coraz bardZiej charąkter bolszewicki., Uz,projone
~ Zwyq~zy SWJat p~acy! ,~ch polski! dusza ,}nie zO'5'!ął~ nic l;?p~c:t ;rlspomrneń. Stani7 się to bandy przecjągaf~ przez kraj grabiilc., i mordując
ez skaZY.JIPlska, 2,e111USz narod,u polskiego.
) ~ wamI l'lleprzY;ja'ClI:Je prawdy, zwolem1!cy bru- zarówno ..wascioeli ziemskkh jak i·. bogatszycJa
,ZwYO~zy,. ale me p~ tych war~nk~c~"
siły.'
. ".,
' .. ' wlościall. Mi~dzy innymi za.mordoWane20 maIJzl,e k~ukI mk:zemne rzUC3J~ Sl~ '7 l'ilZ~a,~ll.··
Tymczasem idziemy dalej, wst,6d głog6w l ' negoba.rona kurlaoukiego .Manteufla.,
ają,c jeno o zer dla wl'asnych dZlobów! zo- deui. :Prosze przypomnieć sobie pierw:;zy nu•
•
* ; 1t ,
dkow.
"
ł mer' .. Rozwoju" , który' rok temu . v.'Ysze~ na
Zmarł w Berlinie prezes niemieddego zwiąż:~
Patr.zcieoto nad nasz::. redakcją ilu tych .c świeio znumtowailych m;;ts:z;ynach. Był' czartty- ku pracy redaktor pisma liDer Tag- Pąwel
1I11~-ks.
•
.
,asznych czarnyc~ kru~ów 'ł,- Jaka ic~ ,m?~ i 1 wyglqdał jak lT!u,l.a~•.• Alej uż W'~are ~,ni przy·b je: n.uu
I co po za redakCją stOją l CI co z mej zYlą. . rał coraz wyraZmej5Ze formy l dZlS wychodZI
. ...
SiaiSZY burmłstrz miastą Gdańska. który,
kzeie ilu ich jest. Szpony roz~varły i chcą i,,! tak, jakteg;o wymaga ~echn!~a.
.
at na strzępy, pazliry ostrzą wzroK swóJ
To samo dZIeJe SIę dZlS :Z;"naszą OJczyzną.~. jak-o T;e;cczo.z;nawca przydz;iclony był do delegacji.
Utktwily w ciało nie' tknięte i.n/ przez drap.iei:- Zarysowy wa 'się' trochę • riiekształtnie, trochę wersąlskiej i wyjechał tą delegacją do Paryża' \
ś ego wJlka-P6łnocy.-mOskała, ani przez, hije~~ . dein~? ale p~woIi Wraca jej moc państwa sil- P9wr6~it do 09~~a. Wobec wyjazdu deJ~acji
. z Pary.zą .dotą.d Ble obradowano jeucu DaEl
tOdkow~ Euro~Y-l1!emca l r mysIę, że lm Sl~ ne/.{o l samodZlełp~o"
1.
.
to udą. Zmslczyć nieomal ćwierć wiekową prac~:
..• Jeszcze parę ,mlesl,ę~y czy lat, a Mlc~ai kwestjami dotycz'lcymi Gdańska.·
..*
*
'. Str~ą -swoimidziol>ami" straszą batem ł CI l Archa~lot ,wypędzl :l; mej zł7 duchy swym IllleDekret królewski Ż:ołlIje Ilo\q idac--~Ołd~'fImcy L.entnów i Trockićh, Illkczemni~y f cum. Ja~ 1e wypędz~ł z. ,Raj u , . .
•
.
yOdll. łlkomce, którym nalejemy w ,gardzIel
. O~v.:l~e priiwa hł:.wrYc.Ule C!U1e Sl~ po- q ~ dzid 1 grul1nia..
"
rus:tZU IOZb)pio,nego,auy icll łakomstwo i Wtą,r%ilJą,I.
,
.
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to

TELEGRAFU' 7NA

l

lirtalDei

.

'"

z

l

x. x.

..

•

.

MiłfS2:alek Focl1 ude się w na:!:::i::szym cza~ ł
w podr6 t dv Slanó" Z;e';;xo:wJjcb.
ł
"*
ł
o
Kr6lide panowInie holsze\.."it.:k'e k0sz!ovialo
węgry 18 mHjardów koron.

SIe

<

..

ł-

;,-

Pośrótli leńc6w niemiecKich z.n&óiui~ych s~
w ehozad~ fram;:us!6:h eibno 5~dtH!i inrucuskim 70 ofittrÓW i 500 źólł1i~lY ,!iz!!;e;!itie. :),;)pehlione w aisie tJ;itipacii piin.~fle: Fra'1:;i.

'*

Wojska fratiCillik~e

'II-

'*

njliły \Ii $\Ą:e reOł rqQy
ud odcinkiem kole'. M!@diilde!, idącym Vi
stronę okupacji franćusidą

'*

*

Rud'i republikański ł*' kt'rym kletlrlią: Take
··lonescu i iuera i Averu cu, obM! już fttlmmx;ę,
rozszerzył się na Bf:~rabję.

TnmsylwaBifi

łBu·

kowint;, pnyljer~ kiGf~ .iibe~~ riła
dynastji.
.l!t

.. ą. że da. 29"gG
Pisma a.mery*kMikie GooJ9Z
patdziernika przybyl do Nowego Jorku amhl.udar Polski, Kazimierz Lubomirski z

córka i 3 synami.

ŻOU'k

W rozmowie .ź dziennikarzami rzekI, że
stan aprowizacyjny VI Polsce znacznie si~ po:elszył. Polste jednak potrtłbne są surowce i p~

nica. Ambasador przywiózł do Amerj'kj 3:1 s!\rZY~

net wina szampańskiego .••
Ten -iodill! przywita Newą

Ziemi.ę·

-

-

Co wy tu robicie?
A to. p~ pani ?rokurmr,}w~

rycnłei galanto % ~ wy wi e.ił.

;,;rł.tt ~ ~

.

rem
1·

l:1,iUWIQlI10,

:t

~kgłu

l'

że

5

\

. - Zniesienie nauki przedmiotów judaistycz. f Dych w łzkołach powszechnych.
f a ) Rada szkolna okręgowa zważywszy, że':
l nauka językahebri!jskiefo współrzędnie z nauką
: języka pOlskiego w $?:kołach powsz?chnych jest
; a b s ł:l.r d e m p e d a g o g i c z n y m, ponieważ

l,

r.łziecko

nie

będzie

, -tyku pol:Ski'1'l,

I

czać

GUSTA 'A. RYTE

okręgowa postanowiła,
własność miasta j p'5ło
żone przy' szkohich powszeChnych, oddlć W'
,dzierżawę• przyczem nauczycielom przy5łu~1 wać
będzie prawo
pierwszenstwa do otrzymania

a} Rada Szkolna
aby grunta, stanOWIące

RODZINA.
szczegóły

a) Dochodzenie w sprawie naduzyć porucznik! \!(łady~ława. Wą50wicza, . b. przewodniczącego komisji pohorowej w Łodzi posuwa się
naprzód i dostarcza coraz to nowychszczeg6ł6w.

W związku ztą sprawą delegowana była
z Warszawy specjalna komisja wojskowo-śled-

cza do Łodzi, ,złożona z trzech sędziów śled·
czych. majora Grubskjego" kapitana Rykowskie.go i porucznika Vlaszczyńskiego W celu dokładneRO stwieidzellia przestępstwa porucznika Wą-

!

dzierżawy.

,

,

afery por.

ję

I

pociechy, onz cechowi rzeźnickiemu składa z głę1łi zholał,ch serc stilPopolskie 'łBóg Zapłać"

Dalsze

będą całe ustęi>Y

w

z nim wtłahebra:szczyzny, obce

; Rem powtar:'zanle n wyjątków z ks'iąs h~nralSkich. Z tych przyczy n Radl slkolna p03tano. wiła skasować w miejskich szkołach po.vszech~
. nych naukę przedmioów judaisty.:znych~ ,
....; Sprawa gruntew szkolnych.

P ...b.sZGZG-wi Z Cbojeu ks. Knapskiem1l, za 'g'!łrąc~ słowa

J

postępu

równocześnie

. treścią lak i formą, nauczyciele heb·rais~y. to nie
: pedago:lzy, nie rozwiaią oni duszydziec{a,
; przeciwme, .t!bilają rą beT.myśinem i mOlOton·

.

50511

mu

mogło robić

o ile

Wobec

I

powYŻszego odnośny

równoważnik

będzie wypłacany

Wąsowicza.

wszystkim nauczycielom beL
'
" - Z SejnlIku powiateW810.
ska, wreczaU Wąsowiczowi pieniądze za pośre~
a) N.a ostatniem posiedzeniu Seimiku podnictwem osób, cieszących si~ zupełnem zaufa-o wiatowego, pod przewodnictwem starosty A. Reniem Wąsowicza., .
miszewskiego~ załatwiono $::>rawy następujące:
Uchwalono zaciągnąć pożyczkę 200,000 mk. ' '
Sledztwo wykazało, iż między, innymi: Szmul
Freund dał 10 tysięcy, a Berek Freund 9 i pół na uzupełnienie kos,~torY5U budowy 'drogi Łódi
-Rzgów. gdyi z powodu zredukowania kos7.to~
tysiąca marek, aby uwolnić się od służby woj,skowej, Akawi c, zięć łÓdzkiego niłdrabi na Treist~ rysu przez ministerjumpowstał niedob6r;, nadto
I mana, dał 7,000 muek. Zaró.vno
wymienieni, uznano za konieczne zaciągnąć potyczkę na.
jak i inne OS01Y, którym dOWiedziono, iż dali budoWI;, drogi Łódi-Wiskitno-\ilola RakowaZgierz-Piątek -Ot uchów -Srock, w sumie, 21/ 1
łapówkę, zostali are~ztowani.
.

sowicza~"

.

W cii}gu dwudniowej konferencji, wspólnie

Wyjątku.

Do śledztwa pocią~nięto kilkanaście osób.
W aferze por~ Wąsowicza zamie5za,:1ych jest
kilku urzędników i osób prywatnych.

miljona milrek.
.
'..
.
VI celu zaoj)atrzenia ludności na zimą
w opał, postanowiono' zwróCić siC do rządll
o natychmiastowy wyręb lasów państwowych.

z komisją

rewizyjną, z ramienia Dowództwa ge~
~ralnego okrt:gll w Łodzi
ujawniono szereg
JIIduZyć słuźbawych oraz prześt~p5tw krymina.ł-

Sędzia śledczy porucznik Wa5zcżyński przy~
Ażeby daćmoż~ość o;łieki dziatwie schrodzielony z05tał na stałe do komisji rewizyjnej .
nisk łódzkich, uchwalono otworzyć w powiecie;
w Łodzi, w, celu współpracy.
ch.
'
Porucznik Wą50vVICZ umieszczony został l schroniska i domy poprawcze dla dzieci
Zatwierdzono zmodyfikany budżet na wki,
'Dochodzenie usta1iło fakt, .iż por.Wąsowicz w więzieniu śledczym i znajduje sit;: pod ścisłym
1919-20 na mk. 5,B60,OOO.
pObierał łapówki po klika i kilkanllście tysięcy
dozorem.
•
Do komisji ąprowizQcyjnej wybranizostsli
marek. Popisowi. pragnący uwolnić się od woj--:1~itl1I;::---pp. Kamiński, KUmek, Pokorski, Wajgt, Jasie..
wicz, Go;zczyńs~i,
Lorow
i SzuiYert..
;.'
.
- się mogli, pOCZąwszy od upominków gwiazdko- W IpraYJio telefonów.
I wych, a skończywszy na artykułach spożyw~
,I) \lTobec,.odc:iuwane'~o dotkliwie 'braku te-/
czych. Uproszone panie zaczęły już zbierać
lefonów w Łąd:d •. Urząd starszych Z;!rGmadze·;
:.... Uroczys'ły obchód' powstania listopad!)*
VI sklepach ofiary oraz fanty na loterję; nie wątwIgo.
pimy, że spotkają się wszc;dzie z uprzejmym nia kupców' łącznie z łóiz;li.im Komitetem gieł-'
Qowym - zwrócili się do ·ministequm poczt
;:,taraniem Towarzystwa s'lerzenią Wiedzy i przychylnym pr2:YJęcie~.
i telegrafówlJministerjum skarb n oraz ministerwśró:i żołAierzy odbyły się wczoraj, o godzinie
:- Zwrot maszyn.
_
jum przemysłu I hanjiu zmemorjałem,· w któ3, 5 i 8 i pół wieczorem trzy uroczyste akade~
a) Ministerstwo S;Jraw Wewn. zawiadomiło rym przedstawiają położenie miasta, s)owodo~
mje w teatrze Polskim ku uczczeniu pJwstania
okólnikjem swym Ma;zistrat; i~wszelkie rekla~ wane zb,yt of!ranicwną siecia
telefonów.
li:;topadowego. Akademje te, przetna;!wae zamaCJe w sprawie zwrotu m;jszyn zabranych przez Łódzka .stacia przy u:. lo,\oniuszki doprowadzona.
r6wnodlaludności cywilnej jak i dla woj:ikoniemców, podczas okuJacii najary· ctynić w po. jest do pojemności. 400 abonentów.
'
wości, wypełniły szczelnie widownie.' ProJram
rozumieniu z Mini:iterst.vem Przemysru i ł1andlu.
Podczds, g'ly 'li"rszawa obecnie już Dosiabył nader urozmaicony.
Dotyczy to równiei koncesjowany:ch prted- da przeszło 15,000 abonentów, ilość 400 dla
AkaaemJę, tak po~ohuinjową ja,k i wieczor~
siębibrstw miejskich, z których szelególnie uciertak znacznego ośrodKa 'przemjsłowego, jakim
ną, zakończyła apoteoza wykonana przeL zołpIała elektrownia przez rekwizycie turl>o-Ęener~ jest Łódź. file miJże być wystarczającą, zwłasznierzy.
. .
, t o r a .oraz kolejki elektryczne przez zablerame , cza, że w tej licznie znakomitą przewagę aboCała uroczystość wyw&rła bardzo podnio.słe
kabk i t. p.
'
nentów stanowią urzędy pailstwowe. WOjskowe

KRONIKA!'.

t

Wrażenie.

.

Docbód z akad"emJ'i prżeznaczono na sze·
lunie wiedzy .wśródżołnierza polskiego.

_

O

podręczniki

szkllna dla

żołnierza

pel-

Ikiego na froncio.
'
,
Jak niun donoszą -10 Grujnia f. b. przy ..
i jedzie z frontu na parę dni do Łodzi kapelan
- f k ~.r l '
Ol
. '~~elców Kaniowskich, ks. pre e t d e!Jan ..ełlnski ze zleceniami od żołnierza polskIego.

l
,I

!iii(

Przedewszystkiem - prócz ciepłej odzieźy-

potfzel>nej - nasi wOJacy. 'proszą o
Stare lub zbywające pOlskie podręczl1Ikl szlw!ne,
~tóre należy sKładać L!dle kobiet, w KancelagWałtownie

I

rJach Głównej pbczty, telegrafu lub telefonu
W Łodzi.

i

~ Wstrzymania wypłat.
~.T·

i komunal.le.

Jeżeli rozszerzenie i uruchomienie sieci tea) Mmislers wo Spraw wewll .. zawra dom''to
Magistrat, ,iż kasy powiato.ve częściowo i oDe~.;. ,. lefonicznej - napotyka na trudności z powodu
nieprzyznania min;sterjum poczt i telegrafów
nie, płacić . będą MaJlstrato-viza z~ległe nalez
lliezbęd nych na len cel kredytów, to U I ząd starnOSCl ząkwa,ery oflcerskle. J~k Wiadomo Ma
Z.5,romadżenia Kupców i, Kqmitet gletdo·
1 gistrat z, powodu braku fund\l~zów na ten cel szych
wy Upra::ila minlsterj um o oddani e sieci telefowstrzymał, wypłaty hotelom.. Po ?trzylnamu na~ meznaj w ŁOjz! w ręce prywąne, by uwolnić
feżnosci od państwa, su.ny powyzsł:e b~d'i wy~
pł"cane.
'
mIasto n<lsze od tak d;)[j;'.hwie odcluwaoej
•
powszechnie klęski - braku telefonów.
- Dodatki nauczycielskie.
t wy pł".. :
...;.. Pod.vyższania c8ny cukru.
a) W' dniU wczorajszym
rQzpoczę O
' cac nauczycielom sz;<ół jJowszecllOych ~ ŁodzI,
,a) WyJllat Z.:IprJWidf1iO;H.lt1!:ł w Ł')jzi poł przy?:nane przez Sejm dodatKI ?O pen ;J1. YI~zo- stano NJ1 oj SOJ0ty ubiegtC:J poj ..vyz5LYC cent:
I raj otrzymdli pieniądze nauczyciele ~O SZKot pol~ cukru W. sprleddly hUI tON;'.] de> mK. 2.53 zarunt,

I
I

..
ISkich 20 nIemieCKich i 20 Ż}JOWSKlch \lI pO-1 za::; w silrzeJaly d.!t..lLv:'Z.il~j do mI(. 2.75 za
Chyba w tym wypadku ka})elana ks. Ole- niedziałek i wtorek wY.Jłacane neJą dod.ł'l.\1 nau,· funt.,
I sinskiego nie spotl<a zawód
i chCiwym wiedly I czycldom pOZJstałych .szkół. \\lySJkJ3Ć dodat- Sprawozdania.
SZeregowcom przywIezie on upragnione kSi'łżlS. i • kow do penSji stanowi. 0~,120 d.:> 3JJ mare".
, ~;Jra ,v 0.!da iue Ka:iQwe ze ln3.czb na ~Ciepł~
_ Wielki· Kierma81 Gwiazdkowy.
względme
k at~;;OfJl zaJ\c.
odzlez dla zo"lie~za". ur~ąd~one~() Siaraniem
>

,?Q .

k .... ' _ .
. e' ! pKOład.Pt~I~,( w u,nu 26 yazjzlermKa 1919 roku,
_ a) W celi.!, sh~o;zema Oml~jl ,orJalllzaC~Jn,~, rze:> ..,Wld, Sl~ J~j{. n.l~tWLlje:
_
\certowej .. 'Wielki Klerma.sz ~..vtaZdKOwy'" z kLÓ- '\ oplek Sz!Wlnycn or.az !ruzNdzen.~~ :;,Jr<:',vy ~ro~1lI "
l..eor"no., ?~Ol_m :l~~; ~,83,t.":l0. wydatkowateg? dochód przeznaczony bę:izie na miejs... owe zaCjI. se,{Cjl zarzqJu l(;.)(d, LlL:~:>,.W n~Jl.e.'t. o, no :nk. 1,6h). 7.)1' O~I'l~IHt;tt), czysle~o zys~u
SZpitale wojskowe i izb. chorych żołnierzy. Ko- , gOjz!OIe . .3 ej pll .rot.. o jl)ęd;lc :>I~"zej)rm e
ID.i<. ~,lY.J,!-,).
.
'
mlte~ Kiermaszu zaknąinąt sj~ ·enerll.lcznie aoy lOKalU byłych i{ur::oQvV pe.l..l "u...L.L,J'y wl1. llrt.j ul.
r Ok'Ylt:.! suma zosl~ła. przezniczoua n..
Qd~lanle we wszystko na. lGerm<:tSzu zaopatrZYć . DZielne1 Nr. 44.
t
kU)llJ cle,til"J OJl.ezy Ula zułn,erty.

,
i

a) Łódzki Oddział Czerwonego Krzyża u-

lI

tządza w dnju 19,20i Zlrudllla. w Sali Kon-.

ł

l

-.Oplekl SZKOlna. ,

w,

I .

-

Dziś

i dni

następnych

Dziś

F' woryla

i

•

róla Lu

I

Apc,.~ieło 6m.
w 71 wi.31 k.. a~ch.

Ttłko leszcze

=;
Wiecżór śmiechu.

eoły.

jutro! .a
lilii

Wieczór śmiechu.•

ałżonek ~

Farsa w 3 aktach nUnionu.

~~[hó~ rouoi[y

'dzlś i

śmiechu.

IRl,mr prog~lUtA'[f
d

Duńska komedja w 2 altiach.

. 11

oi~Di8

Wieczór

.

aUla ie~. ~ łi!toDa~a J. ł.

Początek przedslawIeń

o

4.30.

WIELKI

Ha kołt.łry

POLECA \\'lELKI .WYBÓR

\ ąiałiina t

Krawaty •.

Zaba Eb na G iazdkę :

l'łiłkawiczłd
PÓficźó'cbi

.M.IWt.atłlłEJSKł

lu~DRzEjA5. ~

IRUBI TITUNlHWH
o

uilflIl wigETiiiH

łlSZY5CY, r:zy to chtdp ,M, ttle;..viasti
z;e 'o/3zystlddl krańcó\U miasta

O~łJYlIi;

'iERFASll1::m",

~nan9l1iz ~trwiiloścl

;" . ZEU.u~ bogaci i prości..
~I
.•

.

C~jlj,.~<!)~~'i~L.411t;;\\~dl" iS;l\n\~.h

-

poii.il: :~;.:ijii:

IIpzłiłitli!.ł 4U.~,Lljttlii!iIi~rz~jaid Ml.
POLECA:

.W}i1i5t 1#)1f6l):Ó\v iyfuhiowycl1, eYi.af
gatunków, paplerGsó..v i
tJ

uUż

r6tń#ft

płerwszortędrtych

fa:bryk~
Ul

al

Uimr

~arksmł.
~~5

o

f.
zakia~

m8bł9\!1g-d~Koracfjl1J

-

f«ilIw.l'o'12fJl•.

Zdlij

~'fJ!

n~r ~:'lł~ łt lt~
UlAf!J i Ii iHił~

zgrzebl,1rek ~rt'.;.dta'ni baw~ł.
ny POiUI:'::iWl1i1)' tow. AK!::.
da.wn. Emil ł1/ilebler. 5CW-t

lE.

Dnii lila b. ni; z.tUilez!ono W bramie . do,"" ph:y
ulicy Aleksandryjskiej Nr. 1-4 paszport .na' imię "Stefnnin. Herman". urodz. 'froszew;ktl, za Ni- ~67595Il.• my.':;
dany. w roRu 19J8 przezwladże niem!eckll~ W Warsżawi.e) bilet za Nr. 55789, na jednorazowy bezplatrlt
przf1jtlc:n \I) wall10nie klasy II od stacH Radom do stacji
Łódź i. Z PQw:rcte.m \13 imię St('fanji H~rIJla~, wydany
przez Dyrektora Wyd:Wlłu Drogowe:;!o W Had"mitr znSwctl.c;cieftif!, serii .A.·, .iii ~r, !2~3.wYd.ańY przez }\Iyd%iaf
Dro~ówy D:;rdn!ll Rado'TIsk1!.~J POlskIch feolei Patltiio-

wydl, Jla imi'i Steflilljl Herma.rl.
'. .itll/lśCidelVJytei '. wymii-Ilionych d01ti>dów oso..

bistJcll . nioże
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