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i 'Wydawca Jan Grodek.

o sejm polskio

wysuwa się :motyw natury podsfawowei:trzebę uznawanemu, cały arsenał dowo"
i?arlamentaryzm siał się ostatnio prze'" ({ów. Zoaje się, iż w naszych warundr;tiotem bardzo slusznveh napaści bo·
i,ach proporcjonalność wyborów będzie
miała wiele dodatnich, ale i wiele ujem'"
Przed kilku miesiącami opublikował WIem z c7.ynnika, który miał stąć ;ię tepo~aznel.
pracy
paf1stwowej
ludu)
nych
stron. Działa ona W- ten sposób,
reneIl!
.prof. dr. St. Kutrzeha dłuższy artyku'łna
stał Sl~ wldowmą z. j~dnej strony walk iż sejm staje się odbiciem istotnym prą
lamach .,Myśli Polskiej," w którym zas~ronmctwł z drugiej-polem do popi.. d6w. naród nurtujących.
stanawia się nad l'ozmaitemi zagadnieOS?w.
re~oTycznychł szczeblem, po którym
Skoro part je są ściśle sKonsQiidoniami w związku z przyszłą strukturą
PIęł,l",
SIę
,do
wła~~y
rozmaitego
rodzaju.
wane,
czego u nas, niestetYf niema,
sejmu polskiego i sposobami jegotwokarJ-~Wlcze.
VV
lelka
liczba
posłów
wówCzas
przy stosowaniu podziału pronenia.
się takich elemenporcjon8h'lf~go mandat6w do parlamentu,
Zdanie wysoce cenionegohisforyka ;sprzYJagromaozeniu
tow,utrudniarzeczowe debaty.
stronnictwa znają wzaiemnie swą silę,
i znawcy ustroju politycznego b.Rzeczy..
W
latach
budowy
państwowości
co
ułatwia znakomicie współpracę. lna..
"pospolitej odbiło się w kraju głośnym
eche'i); w pismach codziennych znaj- . polskief sejm, jai~o _instytucja prawo.. czej ma się rzecz u nas, gdzie właściwie
nie wiadomo, czyjemi ustami objawia
d~wa.liśl?Y. stresz.czenia jego wywp.t!GW, , da.wc~, .będ:ziem1ał niezwykle trudne
mgdZIe Jednak am słowa krytyki.Wiel- mld~ru.e,toteż w skład jego wejść winni wola wię~szości narodu; zresztą, pamię
tać należy, ił w ol~resie ksztaltowania
kie zasługi, położone na polu 'ilauld ,ludZIe ;pracyinauid. a nie demagogowie
'
się panstwa, najpowainiejszą rolę grają
prawa politycznego Polski idą U :pro1. msomawGyJ •• •
RozpatrUjąc kolejno tezy prof. Ku... · względy polityczne zewnętrzne, a to
Kufrzeby w parze z pewnym duchem •.
frzehy.
musimy bardzo astro zaatakOwać
przemawia za pozostawieniem władzy
konserwatyzmu, to też rozumowania!
jego noszą piętno niezawszedemokra-' zasadę, -p.~u~alno:Ści wyborów. Wybr6bo-" w jednych rękach, nie za rozdrabńiani~m
w.a~o 14.lUZ ,~hyb;:t. należycie w Belgji. . jej pomiędzy poszczególne kierunki po ..
tyczne.
gdzie eddala .Dna "tak .'tZnakomite usłuói' lityczne, których pole działalności wla.
Tak więc, podamy przedewszystkim
~lerykalDm, )hymGZna ;h:yło ją nazwa6
ściwie leży w ramach państwa jako tatreść jego artykułu, by następnie wyJak
to
,autor.<W:yni,nie
Btaj:ącą
w
sprzecz~
kiego.
·kazać, iż niektóre postulaty. n1.ez-goilne
ności z zasadami Clemok.:ratycznemi. ArSłów. nakoniec, kitka o Izbie wyzsą z wymogami istotnej demokracji.
gumem,
1ż
.katdy
~~watel
moze
się'
szej.
~t~nowczo odrzucić należy za..
Izba niższa dWUizbowego sejmu
oźe~ć
iwyksztafc~
lubdojść,do
płachvlalany
przez radykai6wsystem jednopolskiego skJadać się ma ze 1OG-120
cemapodatk6w
be~t!ednich jest zu..
izbowy,
.
gdyż nawet wielkie republiki
deputowanych, wybranych drogą pop~łnie bezpodsfawRy:,1how.iem~zd'.ównym:dern,Q!>raJvczneJjak Prancja i' Stany. Zj~
wszechnego, . równego i iajnego- głoso
powodzeniem możnabyfwierdzić, it . 'ciącięciebl'onią swej dwuizbowości, bę
wania. . Zasadę równości uważa prot
każdy moie dojść (t. zn ... iż prawo mu' dącej ręko}m:ą ich zrównoważonej pracy.
Kutrzeha za błędną, natomiast przeMada
nie zabrania) do ;posiadania jaki~gos
Wprowadzono go w kilku .państewkach
nad nią system piuralny, t. zn., iż aczWielkiego
kapitalq,_
iktGr:y.Gopiero
umobałkańskich, lecz dał złe. rezultaty i dla ..
Kolwiek wszyscy mają prawo do. jednego łIiwia glosowanie.
tego w większej części wypadków za nie"
głosu, to jednak 1) -żonaci, - 2) płacący
Wżględykonkrem-eopowiadają się
chano go.
bezpośrednie l=odatki i mający.' wy~sze
już
zupełniepr.zeciw
:plul'&lności,natuMo~naby wprawdzie cośniecoś zawykszfalcenie ofrzymajągłosy' dodatraInie, jeśli ktoś :pod ;~S2czykiem derzucić jeszcze sposobowi tworzenia Sekowe, co ma się zresztą nie sprzeciwiać
mokratyzacji nie .p1!agó:ie ukryć dązen
natu wedle projektu prof. Kutrzeby, lecz
rzekomo demokratycznym zasadom, bozachowawczych
::tny wmtunki, normu"
mi~ć. należy na względzie, iż wówczas
wiem każdy obywatel ma możność oże
jąc;;e pluralnoś6WYl"aŹf\ie -faworyzują
trzebaby
się zająć podstawami jego 1'0ruenia się, zdobycia wykształcenia i pła.
klasy
posiadaiąae
'"ire szko11ą dla pracuzumowań,
które są z gruntu monaramia podatków.
.
jących. Jasneje&i "lu, iż ,płacenie pochiczne.
Podział mandatów odbywać się ma
datku i moźność .ttehrania wyższego
To wychodzi już poza ramy niniejwedle zasady proporcjonalności, co więc
wykształcenia - to cz,yn1l1lki zat'ezerwoszego
artykułu.
M. N.
jest prawie jednoznaczne z sposobem
wane
właśnie dla klasgpasiadających,
glosowania na listę i równa się ujęciu
gdyż w dziSiejszych warunkach ksztal~
~teru przez zorganizowane stronnictwa
cenie się jest tak kosztowne,iż pozwopolityczne. Ma to być również rękojmią
lić sobie na nie może iedynie człowiek
przedstawicielstwa w sejmie. mniejszości
zamożny. Nieco bardziej zawikłaną jest
narodowych.
kwestja udzielenia drugiego glosu czło'"
W podobny sposób utworzona Izba
wiekowi żonatemu- i tu jednak wziąć naniższa ma wszelkie dane .kutemu by
leży pod uwagę, iż warunki ekonomiczne
Wczorajsze posiedzenie parlamentu
pracować owocnie dla dobra narodu.
zmuszają właśnie robotników do wstaRzeszy otworzyl prezydent dr. Kaempf
Podkreślając znaczenie Izby wyż
pienia w związki małżeńskie dopiero
i oświadczył co następuje: Już w dn.
szej, według uświęconej historjąnazwy p6tniejszym wieku. A o to właśnie
2 maja r. b. dałem należytą odprawę uro"
Senatu, - prof. Kutrzeba. uwaź,a, iż' po·
chodzi piU! alistom, którzy słusznie twierszczeni om prezydenta Wilsona, który
.winien się on składać w części z człon
azą,iż robotnik starszy ma jedenaście
wziął sobie za cel podżeganie narodu
.ków dziedzicznych, .dożywotnych i miapowodów, by zostać lOjalnym względem
niemieckiego przeciwko cesarzowi i rząd
nowanych, w części zaś z ohieralnych
państwa i chleJ;/Odawcy: żonę i dziesię
doWi, usiłując zarazem mieszać się do
przedstawicieli różnych kierunków pracy
cioro dzieci ...
wewnętrznyćh spraw narodu niemiecnarodowej: przemysłu, handlu, nauki itd.
kiego . (bardzo słusznie). Usiłowania te
Dowód za pluralnością, iż jest ona
prezydent Wilson ponowił w swej odpojedynie sprawiedliwą, bowiem fe eleZdarJem uc~onego autorafylkopomenty, kt6re mają więcej zasług wobec
wiedzi na notę pokojową Jego Swiąto
doImy ustrój sejmu polsltiego odpowiada
bliwoki Papieża. Z tą samą stanow~
państwa, więcej interesu w tym by je
naszym tradycjom dziejowym, a jednoutrzymać, więcej wiedzy wreszcie,winny
czością, jak wówczas, odpieram i teraz
cześnie potrzebom państwowym. Ostrzebyć również w większe prawa wyposa.ł~a przed doktrynerstwem, w szczególtego rodzaju poczynania. Z tą samą ~I
stanowczością oświadczam WilsonOWi,
żone jest wyraŹnym sofizmatem. Jeśli
ności f,l'zed
forsowaniem systemów,
o wiedzę chodzi; to· dziś robotnik przez że, "wobec zdrowego rozsądim narodu
wprawdzie o okrzyczanej renomie demo..
niemieckiego, jego próby podżegania są
kratycznej ale ni e odpowiednich do na- - pl'asę i partję uświadomiony orientuje
kąsaniem granitu.
Prezydent Wilson
się w polityce i gospodarce społecznej
szych warunków. Niema jeaynego i niepowtarza starą gadaninę o ambitnych
nie gorzej od uczonego; być może, iż
zmiennego w przestrzeni i czasie. poję
intrygach cesarza niemieckiego i nienie zna on odnośnych argumentów, nie
ćiademokracji, skoro więc chodzi o
bada, nie wgłębia się, lecz zato bliższym
mieckiego rzC}du,. którzy wszelako, jak
przyszłość Polsiti, należy postępować
jest życia, widzi więt;t jaśniej i prawdzi- to wszystkim dobrze wiadomo, w ciągu
bal'Jzo oględnie, - licząc się bardziej
43 laŁ strzegli pokoju świata, pomimo
wiej.
z koni.r-efnemi warunkami, nrż :z abwszystkich prowokacji (bardzo słusznie).
. Kwestja jest również sporną, kto
sh'akcjami poszczególnych' partji i prą
Proczs Suchomlinowa w sposób nie dwudonioślejszą gra rolę w utrzymaniu
n6w polityczno-spolecznychó'
.znaczny dał odpowiedź napytanie. kto
państwa, to jednak już wiąże się z
ZasadJ)iczej tej uwadze . prof. Kumianowicie występnie rozpętar tenpo~
sprawą całego usfrojuekonomicznego.
frzeby nie można onrnówićsłusznośd,
. Zaznaczmy wresżcie, iż wszysthie .żal'światowy, podczas pokojowych usico jednak nie wplywanato, it można
wielkie mocarstwa wzól'li źródło swobód łowań cesarza niemieckiego.
. ,w całej rozcjąg~ości lub' częściowo podW nocie prezydenta Wilsona znowu
politycznych widzą w równości glOSOd
trzymywaĆ obalane przezeń fezy.
czytamy słowa: Ludzkość i humanitawania, a więc Niemcy, Austrja, francja,
..
W zupełności zgadzamy się na
ryzm. Ciyż mozna wierzyć tym słowom
Stany Zjednoczone.••
skromną liczbę posłów. Bogata arguDo programu wszystkich partji ra- w ustach człowieka, w którego mocy
mentacja prof. Kutrzeby przewiduje
było m·atować setki tysięcy istnień. ludz..
dykalnych należą r6wnież wybory pro"
~~ględy -natury glównietechnlcznej, a
kich
i zachować je przy~yciu, gdyby
porcjonalne.Teorja,
w
szczególności
ręc brak wogóJe odpowiednio wysz!,onauka francuska, gromadzi przeciw temu tylko przeszkodził on tym olbrzymim
.', onych ludzi, kosztowność ich utl'zy·
. maniąiJ.d.;· na pierwszy' jednak plan postulatowi. również i przez prof. Ku.. transportom amunicii, jakie Ameryka

POSiedzenie purlamentu

Rzeszy.

w

<

wciąż dostarczala i dostarcza naszym
wrogom. (Bardzo słusznie). Czy moze
szczycić się humani!arnością cdowiek
który, nie mówiąc już o tych olbrzymich
transportach amunicji, przez swe sprzecz·
ne z wszelkim prawem międzynarodo
wym i z zasadami neutralności stanowisko (przed wypowiedzeniem wojny
przez Amerykę Niemcom) przyczynił się
do przedłużenia wojny, oraz który popierał wojnę glodową Anglji przeciwko
niemieckim kobietom i dzieciom. nie
wstydząc się zarazem cierpliwie znosić
mieszania się Anglji do własności amerykańskiej ?(bardzo słusznie).
Czy raczej prawo i ludzkość nie są
po stronie niemieckiego cesarza i niemieckiego rządu, tktóizy otwarcia i ho- .
norowo WYCiągnęli do wroga dłoń w imię
pokoju? Jak może prezydent Wilson
ustawicznie opowiadać o obronie maZych narodów przez wielkie mocarstwa
wobec faktu, ze małą Grecję pozostawił
on samej sobie w jej trudnym polożeniu
i nie umiał znaleźć choćby jednego
słowa rady, aby jej pomóc? (bardzo
słusznie). A może na przeszkodzie ku
temu .stoi doktryna Monroego, nie pozwalaJąca mu mieszać się do spraw
europejskich? Tam j.ednakże, gdzie mie-szanie się tego rodzaju ma miejsce na
korzyść Anglji, tam zdaje się nie istnieć
jak gdyby wcale ąwa doktryna Monro..
ego. Narodowi niemieckiemu, dla któ"
rego prezydent Wilson rzekomo żywi
tyle przyjaźni, rzuca on w twarz naj..
cięzsze obelgi, jakie tyllm wogóle narodowi . m~gą być wymierzone. M6wimy
w imIemu całego narodu niemieckie~o
wówc~a.s gdy odpieramy w spos6b n~j~
bardzieJ stanowczy usUowania podże~
g~wcze tego rodzaju. (Ożywione brawa).
NIemcy są d,ostatecznie męskie. aby
swe sprawy moc regulować samoaziel.
nie i ~rzyfym tak je regulować, jak to
odpOWIada potrzebom niemieckim i charakte!owi nar~du niemieckiego. (Dlugi~
burzlIwe owaqe). Następnie prezydent
dr. Kal3'P~, w spos?b d.l'obi,:zgowy wy~
szczegolma zasługI WOjsk memieckich
marynarld i lotnik<5w w ciągu trzech lat
wojny, oraz nie mniejsze zasługi naczel.
nego dgwództwa armji i wreszcie podkreśla wytrwałość i hart całe C1 0 narodu:
ni.~mieckiego..
Bronimy - kończy dl'.
Kamp.I - najświętszych dóbr naszych
przeClwko ·całemuświatu. Nikt, nawet
i pre:~dent WiI~?n, nie złamie naszej
Ufn?SCl w szczęshwą prZySZłOŚĆ naszego
kraJU. Gdy wrogowie nasi nie uznają
naszych praw do życia i do swobodnego
rozwoju, w takim razie, walcząc 7,a ce"
sarza i państwo, wytrwamy w walce at
do szczęśliwego końca. (Bi,{l'zliwe owacje
na wszystkich lawach).

Znamienny

głos

«)

pokoju.

"Zfircher Post" ogłosiła na naczelnem
miejscu znamienny artykuł o nastrojach,
panujących w kierowniczych kołach politycznych stron wojujących:
.
"Sytuacja ogólna - pisze wspomniawskazuje niewątpliwie wszczęcia rokowalI pokojowych
dojrzała całkowicie.
Sród narodów państw walczących dą

ny dziennik że

juz

sprawa

:lenie do zakończenia wojny. w sposób.
któryby zadowolił obydwie strony i był
wyrazem sprawiedliwości społecznej i po..
litycznej - objawia się z coraz większą
siłą i musi wywrzeć swój wpływ na nieprzejednane stanowisko rządów.
Jeżeli akcja.. wszczęta przez papieża.

nie doprowadzi w ·krótkim

czasi~

do

za~

~

fi A ZET A Ł O D Z K A
wieszenia broni. to nie ulega ~ajmn!eiszej
wątpliwości, te podejmlą ją natychmiast
~ocja1iścize zcwojoną sitą.

Ale wówczas dOjdzie moie do katastrof

społecznych.

Nie

mówiąc już

o Rosjj. w której pa-

auie kom pletna anarchia, losy dynastji
Sabaudzkiej wiszą na włosku, zaś propaganda rewolucyjna we Francji, a nawet
wc Anglji poczyniła już takie post:>ov, że
jeden ,silni~iszy impuls wystarczY, "by wy~
wdać kafaklizm społeczny.

p

BeZ względu na polożenie militarne
ns frontach - kończy .,Ziircher Post" pokój jest już koniecznością, której unik·
nąć się nie da",

Za nałychmiasł:awym pokojem.
.
Podług .. Petit Journal", utrata frontu
nad Dźwiną pobudziła Petersburską radę
robotniczo .. żołnierską do wystosowania
nowego ultimatum do rządu tymczasowego, Celem rady jest przeprowadzenie gło
sowania narodu i wojska w sprawie dalszego prowadzenia wojny.
Dalej donosi "DaHy Telegraph" z
Petersburga: rada robotniczo· żołnierska w
Moskwie powzięła uchwałę, w której żąda
zgłoszenia tajnych umów i natychmiastowego zawarcia pokoju. Również "Daily
Mam" stwierdza, te związki i komitety
zołnierzy na froncie' tądają głosowania co
do pokoju. Tą okolicznością należy tłu·
maczyć sobie nagłe ustąpienie generała
~leksiejewa.

BezwarunluJ.Y zwret
Belgii.
.

Przeciwi!"z~dowy

• Manchester Gnardian /I pisze: PrlY
porównaniu noty papieskiej z odpowiedzią
:aiemiecką widać, że restauracja Belgji fa·
lważana jest w związku z warunkiem
zwrotu kolonji niemieckich. Waruneli: taki nie może być przyjęty. Restauracja
Bt!lgji musi nastąpić ze strony Niemiec
bezwarunkowo. PrzyszIość zdobytych kotonji zaleiy od tego, co wyda się najlep!lzym dla Afryki jako całości.

Nawzajamjed!1a~ i ~iem~y
pOIdadae rękojmię, że Balgla nIe
l!!~uie si~ traktem tyr.zemarszu dla ieh w~o:
gówc Portugalj3,Tul'-cja, Chiny, republiki
były równiai> niepGrllagłymi pań.i!twawy. C>y
Anglja ich nis!}Odległośćuszanewał.'ł Gre·
mUSftł

In, aby

uchylić

się

od

rokowań.

tokowań.

Głtls

angielski o odpcwiedzi nietonieckiej n~ notę
papieża.

Omawiają!! odpowiedzi państw centralnych na notę papieża, "Evening Star.dard" pisze:
"Istnieje wyraźna rÓŻnica pomiędzy
tonem cdpowifdzi niemieckiej a tonem
nuty cesarza austrjackiego, zasadnicza
wszakże myśl ich jest jedna.
Państwa
centralne gotowe są zawrzeć pokój, ale
musi to ~yć pokój zgodny z położeniem
w E~ro12je, .in?~mi słowami musi to b:;'ć
pok~J mem~eC!{l.
Pomimu wszystkiego,
co Slę w NIemczech mówi osłanowisim
pojr:d"awczem i zrzeszeniu się roszczeń do
B~lg!i, brak jakichkolwiek wskazówek co
do .Belgji, A:zacji, S::lbji i innych spraw
waznych. Nigdy nie oczekiwaliśmy czegok~!wiek ipnego. Wierzymy najch~tniej,
te N.lerncy l. Au~trc~WęgfY ogromnie pcźąd~Ją p01~oju, Jesteśrr:y wszakte przekonam, li żadne z tych dwu mocarstw nie
z~:hce.. się pof1dać warunkom koalicji, zamm Ule będzIe złamany ich opór.
"Pa!l MaJl. GazeUe" pisze:
Doku!m~nt. k~ory ~l1e wspomina ani o Belgii
łan! o WIelu mnych wyraźnych celach
za
iktore waIe~y koalicja. nie może nigdy.
" łn~wetna Jedną chwilę, odwrócić jej od
jej w!as~ych środków ku przywróceniu
rilokoJU 1 przyszłemu ustaleniu go.
.
,,~est~!nster Gazetfe" przypomina
,
;deklara9ę ~d~?na, ~e słowa obecnego
łZą?U nlemle.ck!ego me mogą być przyję
te jako r~~OJ mIał powinny one być po'liar.t~ p~zez naród niemiecki.
Bądź co
bąr.z, pIs~e ~Zięntlik dalej, jest to ~aktem
,nader ~lt1klego zna·.:zenia, że obecny
rząd panst"Y c<:ntralnych zgadza się na zasadę ograntczenia zbrojeń i postępowania
po~ubownego._ Inne, stanowląceniespo.
dztat:kę. zdame w nocie niemieckiej głosi
że ~temcy z. racji swego połozenia geo~
graficznego l swoich .potrzeb gospodarczych muszą pozostawać w stosunkach

VI

żołnierskie

I

Suchomlinowowa

pnńsł6Jfl

I ormJo•

'*Vossiscue Ze:tufig" zamieszcza na ten temat artykuł, w którym
czytamy mJędzy innymi:
11 \Vyrazemzawrotu głowy, któryogarnął polaków pod wfaż~nlem ha,eł rewo·
łucji

rosyjskiej

były

nchwaly majowe w

Krakowie. Oszołomienie to, iodągnęlo za
sobą nawet najrozważnieisz)'ch polityków.
Nawet BiIiński i bis.liup TEodowwiczzdanięm "Vossische ZŁng./< -- dali się pociągnąć, a w Daszyńskim zbudził si~ polski szlachdc i zabił socjo!de:nokrat~".
Ten naród - ,pisze dalej "V 0ssiscne
Ztng." _. nie rozwija się sa:n ze siebi~.
nie działa pod wpływem istotnych potrzeb
swego narodowego życia, lecz wedle świe
żych wrażeń Dic2:qcego dnia.
Przechodząc do aktualnej rzeczywistości, dodaje aut)!, że lO wszystkie błędy,
wszystkie zaniedbania mogą jeszcze hyć
naprawione, jeśli Pols.ka na najbliższą wiosnę wystawi 300 - 400,000 wojska, a jest
to zupełnie możliwe, gdyz od czasu wyjścia Moskali niebylo poboru rekruta·,
'" Nasi bracia i synowie giną na wszvst~
kich frontach; szwajcarzy, holendrzy, sk~n ..
dyoawowie stoją pod bronią. Polska jedynie trzyma swą mkdziei bezczynną.
w domu".

Telegramy.
Komunikat memiecki.
Berlin, 26-go

e

września.

(U,z\idowo}.

Z widowni zachlani aj.

uniewln-

front woisk

generała mm-s!(łłka

polnego

Rs. Rnppreclrta Buwarskiego.

Re~ohu::ja we Włosze~hll

Na froncie bitwy we Flandrii znowu

ożywiła się wczoraj znacznie walka ogniowa. Z rana wojska nasze wzięły w silnem

Według doniesień z granicy włoskief,
. od południa 23 września komunikacja telegrafiezna i kolejowa z Medjolanem ~i turynem uległa ponownej przerwie.
Według wiarogodnych wiadomości w
sobotę wybuchiy w pomi~nionych miastach nowe walki uliczne o charakterz~ rewolucyjnym, przyczem zabito i raniono
wiele osób.
.

8-h w oficynie;

niep,]lHegiotc

Berlińska

południowo

została

PiOTRKOWSKA

powrót kr6la na trl;u ni~ im

Polskie

zacnodniegofrontu w porozumieniu z radą żołniersko-robotniczą w Kijowie od..
mówiły wzięcia udziału Vi -komisji śled.
czej w sprawie KornHowa, w której by
brali udział jego przeciwnicy polityczni
generałowie: Demkln i Markow i zaźa
dali, aby Kornilow byl sądzony przez
sąd rewolucyjny. Pertraktacje nie doprowadziły do porozumienia i całą sprawę odlożono na osiem dni.

niona.

Rdgji

gers lla,

I

kongres

Wyr~k na SuchomlinOlllUl 1II
Z Petersburga donoszą:
Trybunał skazał byłego ministra woJny Sl~cbomrnowa za stratę stanu, nadu..
życie zaufania i oszustwo. na bezterminowe więzienie.

~o

.nie prZ8iizkadz3, ale nie mogą aad~klarG"
froni m(m~ediieQo Iiastęp!:!} tronu_
wać sweJ bezinterellowności, gdyż ona Z2.~
grażałaby ich najżywotniejszym politycznym,
_.
W wiei~. odc~nkac~ frontu n~d Aisne
wojennym i gospodarczym intere'iom. Z~·
l w Szampan11 skle~OWl:ino. OŻYWiony .0głębie nadreńskia fest najj~t}tniej3zym ceng~eń na stauQwIska l bateiJe nasz(?, kt6m
trem żyda pr:&smysłowego Niemie2, a BiJl·
energicznie p~dl~ły WJI~ę. Potyczki wy"
gja może je odciąć od świata. Kanał środ
wiadowcze miały fomyslny dla nas przekowo-europejski. droga wndna z Konatantybieg.
nopt)Ia prze~ Dunaj i Ren ma uj;;1de w
Pod Vedun walka ogniowa. wzmagaAutwerpji. Belgja żyła i bogaciła się z tranła się chwilami na wscnodnim brzegu
zyta towarów uiemieekieh. Nie będiie ohyMozy do wii<kszej gwałtowności. '
ba nadmiernym wymaganiem, żądanie gwaNa pi1łudnie cd Beaumont francuzi
laneji t iż B~lg}{l swej wyjątkowej sytuacji
podjęli natarcie na rowy, niedawno przea
strategicznej przeciw Niemcom n'e m~yje.
nas zdobyte.
fi pzyzna im udział w korzyściach ekanomiCz.nyeb. które Niemcom 5!lv.dizięc:za.
T'akim warunkiem byłoby u7.llsnie wai...
Lotnicy nasi zaatakowali wieczorem
nei zasady wolności mórz, od której r,Pemey
ponownie Londyn i angielskie miejscowoodstępow~ó nie pcwinny. a które - niestety
ści nadbrZeżne po'oiJu stronach kanału.
- rezoIuejli większości parlamentarnej pne..
Bomby, rzucone na Ramsgaie, 1t\argat~
milczała. Wolność mórz nte moźna od kweDove., oraz na Boulcgne. Calais, GraveW
stji- helg:jskiej fldłączyć. a woino~i mórg
nes i Dunkierkę, wznieciły, jak spostrze.zawiera w sobie również wolnośi eieśain
żono, pożary. Jeden z naszych samvlo.
mOfsi;ieb. Belgia jest dla nas waisną bm..
tÓ1? nie powr6cH.
mą. do morza.
Nad kontynentem utracili wClOraI
O tam winni pamięhe Ci, co cd nas.
przeciwn:cy 15 samolotów. Na-dporucZD11
bezinteresowności w kwestji B~łgii t;~d~j~".
Berthold; strącił w wałce powietrznej 24.
przeciwnika.

sp~;aw~e Korniłow2111

Związki

m6głł

Niemcy
przywrócić;

k@zaków.

Papiez

KONSULENTA PRAWNEGO

cja była neutralną, czy St~H·P.7yło to, by lwa~
Beja US$arwwala niętykah'J_#ć jej terytorjum?

"Riecz" zamieszcza artykuł, w kM ..
rym wyraża obawę, iż na wet kozacy poczynają już otwarcie wy~tępować przeciw obecoem 11 rządowi rosyjskiemu. Organ wnioskuje o tern z hktu t że na ostatnim kongresie kozaków przyjęty został znany ata·
mao' Kaledin, oskarżony o zdradę stanu
jako prawdziwy bohater narodowy. Przy~
wódcy kozaków :zmusili rząd do wypuszPapież nie traci nadzh~illl
czenia na wolność aresztowanego pierwo..
tnie Ka!edina i obecnie sławią jego wypuJak donosi "Agencja Centrala C z
szc:;:enie jako sukces swej polityki, ni~za~
Rzymu, papie~ powiedział do prałatów. że
leźnej od polityki oficjalnego rządu. Zdaodpowiedzi państw centraln)'chł zwłaszcza
Ausiro - Węgier, bąGŹ co bądź budzą pe- ' niem wspomnianego W}iej dziennika cha..
dzi nie tylko orehabiHtację wpływowego
, wną nadzieję i że zamierza on w dalszym
dowódzcy kozackiego, lecz takie o demon..
ciągu prowadzić swą akcje pokojową. W
stracy'ny akt przeciwrządowy kozaków,na
Watykanie oczekują z pewnością, ze obektórych rząd ten chciał dotąd be<.waruncnie. i paśsiwa koalicji dadzą swe odpokowo pclegać.
wiedzi, aczkolwiek może w tym tylko cenie da się tem zbić z tropu i chociaż nie
moze być już mowy o nowej nocie, przedsięweźmie szereg kroków dyplomatycznych
w celu utworzenia pierwszych podstaw do

flażoleń

niemożliwy.

pOkojowych z sąsiadami i dlatego żywot
nie :;:ainteresowane są w teru ażeby w duchu pojednania i braterstwa narodów wf..
dzifć jedyną drogę do trwałego pckoju,
opartego na duchowem zbliteniu ipowrode do kwitnącego stanu gospcdarczego
społeczności ludzkiej.
W tern miejscu zdaje nam się, jakobyśmy odkryli większy dow6d wzrastają-
cej świadomości Niemiec, że droga, na
której Nil:mcy, uczyniły sobie wroga z
większej części świata, groźna jest wielce
dla ich przyszłego stanowiska gospodarczego.
Nota papieska maluje nietylko obraz
przyszłości, lecz zawiera wskazówki co do
warunków, na których wojna obecna me ..
głaby być zakończona.
Jest to, naturał.
nif!, b~zcelowem, mówić o jednem. jeżeli
. nie chce się wziąć pod uwagę drugiego,
. gdy właśnie zadowalający pokój jest tym
mostem, przez który narody wojujące powinny wstąpić w przyszłość, której prawo
zastąpi przemoc, ale ani niemiecka ani
austrjacka odpowiedź nie mają ani słowa
do powiedzenia o warunkach, ustalających
nowy stan rzeczy, który ma być utrzymany przez o!!!:raniczen~e zbrojeń i post~po, wanie polubowne.
Ażeby dać dwa
przykłady są to
tylko przykłady - naleźy tutaj restauracia Belgji i zwrot Alzacji i Lotaryngji. W najlepszym razie o milczeniu· państw
centralnych da się po .viedzieć, ~e ,drzwi,
które nie są zamknięte, .sto~ą do pewnego
stopnia otworem. Przedewszystkiem ied~
nak, musi tyć zbudowany most do nowe..
go stanu rzeczy".

Z widowni wscbodniaj
wojsk generam-ieldłMfszałka
i.leopolda Bl1IDMSldego;

front

księcia

Jakobstadtem, nad
JeZIorem
na zachód cd Łucka i pod
Tarnopolem artylerja ro~yjska była bat..
dziej czynna, niż w ostatnich czasacb. allil
Pod

Dryświaty,

front wojsk

generała-pułkownika nH::gksf~1I

Józefa

Na

południu

od Seretu niemieclci4
szturmowe wdarły się do tylnyclt
linji stanowislcl! rosyjskiego.
Zniszczyw.i
BZy nieprzyjacielskie urządzenia okopower
powH}cHy one z przeszło 150 jeńcami
kiikoma karabinami maszynowymię
oddziały

front mncedoński.

Nic szczególnego.
PiH-wszy Oeneral-1mJatermlstn
tli D EJoV [) () RFR.
irCnnmiikat _ieczGPn:r.

BERUN. 26-go września. (Urzędowo)
Bitwa we Flandrji pomiędzy Lange.
mark i Hol1ebecke (15 klm.) tlwa jeszcze
w dalszym ciągu. ' .
.
Miejscami przeciwnik wdarł się da
!laszej ~f~~y bojowej na głębokość aż do
j~dnego k~lometra. gdzie odbywają się za.

, cl<:.te walki

Sprawozdanie ądmiraUcji ~
niemieckiej.
BERLIN, 26·go września. (Urzędowo)
W dniu 24 września : wieczort In na"
sze ~orpe~owce stoczyły przy wybrzeiu
fi!łnc:rYJs.k:em walkę ogniową z nieprzyja..
cł~ls:nml !{ont!torpedow~ami i hydwplana..
mi. W przebu:gu walki został slr?cony
aenJ]?ian. niepr~yjacielskj, zaś załoga l jego
(dw~l oficerowle angielscy) wzięta do nie..
wolt. Nasze torpedowce nie poniosły żad
nych strat.
Szef admiralskieg6 sztabu marynarki

natarciu z powrotem część terenu, utraca..
nego w dniu 20 września.
Skoncentro~
Wlit1y do najwyższego stopnia swój ogień
1 używszy znacznych sił, usiłowali. 2nO'H~
Komunikąi austrjacki.
ey w czterokrotnych gwałtownych k~tr
atakach odeprzeć nas z powrotem.
Nie. WIEDEŃ, 26-go września. (Urzędowo)
przyjaciela odparlismy i utrzymaliśmy te~
re~, wywalczony między lasem Polygon a
,Z witfownJ wsebodnial~
Wielką Drogą.
Oprócz krwawych arar
Wpływ łodzi podwodnych
straciii anglicy przeszło 250 ieńców.
. Na~ Seratem wolska niemieckie z
....V·
~
' ,w.unogc
. • '. SH~
• na wyna wojnę..
Yryclecz.kl,. wy~onanej aż poza tylne Uule
'. i2\.:z<:,rem
oglen
!lle}?rzYl!lClelsklt', sprowadziły f50 jelków
brze~u, gdZie zn0,:vu ostrzeliwano Ostendę
Szwajcarskie dzienniki donasza że
l wxele karabinów maszynowych.
od suony morza 1 kontynentu, oraz mię
francuski i włoski rząd, z powodu dziadzy Izerą a Lys.
lalnoŚi::i łodzi podwodnych, zamknęly
Z Wid~wni włósJdej.
.
Po silnym. ogniu,_ utrzymywanym w
prawie wszystkie porty na nu>rzu śr6d
ziemnym.
CiągU nocy. ~kCja ogmowa była dzIś rano
.
N~ ~on~~ San G~b!jele i pod 1\a1
od lasu Houthoulst aż do kanaru C'JminteprzYJ·h.Jelsi.le
O?dZlały
wywiadowcze
nes - Ypres spotęgowana do ognia hll- '
zostały odparte. W odcinku Tonnale i
raga n owego.
na zachód od Tohneinu nasze
wolska
i 1Nolno.śś
Następnie na większej czesci te<:ro
szt~mow~
sprowadziły
jeńców.
Działalf~~n!u n~stąvi!y natarcia ?iechoty angi~i
noś" lotmcza była bardzo ożywiona Ilad
SKleI. Rtwa jest w pełnym toku,
lsonzo} oraz pomiędzy Adygą i doliną
W A:tl)is i po obu stronach St.
Sagany.
~
Queniin wzmagała się wielokrotnie ,dzk!sJ.n 0Ść og,niowa. Wieczorem angiicy pod.
Z widowni nofuuniowo-wsCbctiołej.
1~h natarcie pod OO!lncelieu. i wtargnęli
Pr.zejśdowo do łinjinaszych. K:ontratakaNieznaczna działalność artylerji.
. mt ptzep:" :'QUO nii!przy;adela.

Belgia

:mórz.

,
l

1

'.'

.~~.MU'~

.NQ266.

GAZETA ŁODZKA

3.

=

.·.1
Ziaz~ iin$pakło~ó_ ok:>ę{lowych
S2~Ułfn:Jch.

We wtorek zakończy!ysię obrady
pierwsz€gozjazdu inspektorów okręgo

wych szkolnych.

Programowe przemówienia o celach
i zadaniach. szkolnictwa polskiego w odradzającej się Polsce oraz o roli w tej pracy inspektorów okręgowych szkolnych wvgłosili: krajowy inspektor sZKolny, p. Ło
puszański, szef sekcji szkolnictwa elemen~
łarnego, p. Gąsiorowski i dyrektor de partamenta. wyznań religiinych i oświecenia
.publicznego, p. Pomorsld.
Nastąpiło odebranie od inspektorów
przyiZl;czenia sluzbówego i wręczenie im
nominacji •.

:z

ziamil:ti1skJegobiupa raehiin!toWDŚCi
rGh;:iczej.

Z powodu stosunkowej szcIupłości

zawitał w powrotnej drodze z
-e~Ima Adam hr. Rorukier w towarzy ..

nBiec: -

stw!e dr. Kasperowicza i 1'01". Slkol'skiego.
ąos c i. podejmowali jeńcy w umajonej
zIelemą sali b.. serdecznie. ZwiedZili
oni szkol'ę podoficerską. Hr. Ronikier

la

przemowie zaznaczy'. fe Polak moźe
organizować się i zespolić niety!ko w
SZczęściu, lecz w chwilach niedoli. ;"16wca

W dniu 28 b. m. w kościele św. Krzy ta o godz. 8~ei rano odbę.dzie się

duszę

ś.

W

STANISłA

nawoływał

do wytrwania. W imieniu
organizacji odpowiadał kap.
Mad'dewicz i Kobyłecki, którzy wyrazili
gotowość ujęcia bagnetu przeoiw wsp6lnemu wrogowi.
OhOlOWej

-

A ICHAtKIE

żałobne naboteństwo, oą które zaprasza krewnych i znajomych

RODZINA.:

Miljenowa tranz~kcia.

, Tow. Akc. fabrvki wvrobów baweł
nianych Louis Gey~r w ~ Łodzi· nabyło
w tych dniach za c'!nę ok010 miljona
marek dom w Warszawie przy ul.Nowo~
grodzkiej 40, rog Wielkiej.
-

po

Ii!liano,""ania.·

Prof. Antoni

m. Łodzi,

Remisze\.9Ski. radny
prezes Stow3rz. nauczycieli

chrześcjan. czlonekdełef;(acii szkolnej
gmachu C. T. R. a głównie wobec szybprzy magistracie, został przez departakiego rozwoju wydziału Kółek R0111iczych,
ment wyznań religijnych. i oświecenia
Ziemiańskie Bluru. Rachunkowości _ R~lnipublicznego przy komisji przejściowej
ii> cze} z dnia 1 paździemiIia
f. b. opuszcza
b. T. Rady Stanu mianowany na stanodotychczasowy lokal w gmachu Centr. Tow.
wisko inspektora szkolnego okręg\[ lód.zRolniczego i przeprowadza swoje biuro j
kiego, do którego nalezą powiaty 2rcbiwa do gmachu .l\& 7 przy !tł. Orćy
łódzki, brzeziński i lQski. Obowi.ązki
nackiej (róg Kopernika i Ordynackiei).
swe pn·f. RemiszewsM obejmuJe 1 patZarząd Z. B. Rachunkowosci Rolnidzlernika.
czej, wynajmując nowy lokal, miał na myInspektOrem szkolnym m. Łodzi
Ś i r-rzedews:zy:;tkiem wygodę pp. Ziemian . mianowany zostałp-~ Chabiński. dotychi m:ób interesowanych i dOfOŻyłwszelkich
czasowy dyrektor $zkoly średniej w Za~
stara:i aby biuro znajdowało się w pobliwierciu.
żu siedziby Centr. Tow. RJłnic<rego.
Z U!'zędm zaciągu t!o, wojska
Przy okazji: nadmienić naIeży, że Ziepolsiriego.
Dłiaiiskie Biuro Rachunkowości Rolniczej,
Dotycnczasowy ir-spektor. głównego
pomimo ciężkich warunków, spGwodowzurzędu zaciągu do wojska polskiegQ, ka;'
nych wojną. w dalszym ciągu spełnia swe
pUau Tadeusz Bobrowski, został przeniezadanie, a mianowicie: udziela na m:ejsiony z Łodzi- GO Przemyśla.
sen i w majątkach rad i pomocy wszelKierownictwo Biura głównego urzędu
kich sprawach. dotyczących się rachunkopowierzone zostatb- czasowo, sierżantowi
wości rolniczej, wykonywa bilanse z tnZJauDwi Sutorowskiemu. do chwili zamia·
terjal u qfrowego dostarczonego do biura
nawania nowego inspektora.
.
lub przez objazdowego buchaltera na miejB:uro urzędu przy ut Zielonej,N'g 8
scu; przeprowadza w większych majątkach
(róg Spacerowej) załatwia nadal interesankontrde i rewjzie bilansów przez trzecie
tów i otwarte jest od godz. 9 rano do 12
osoby wykończonych kontroluie u siebie i
w południe, oraz od godz. 3 do 6- wiecz.
na miejscu, w majątku książki, dowody
(Xi
kasGwe, oblicza tantjemy; przeprowadza
~ z Tow... Wiedza".
rachunkowość i zestawia bilanse dla gosrojarstw. nie posiadających u siebie fpeTowarzystwo oświatowe JJ Wiedza«
c,alnego urzęddka na podstawie nadsylain dniu 29 września r. b., o godz. 7 w.,
l1y:h perjodycznie do biura raportów.
urządza ViI lokalu Tow. Krajoznawczego
dzienników i wykazów, opracowuje spraprzy uJ. Piotrkowskiej Nr. 91, doroczne
wozdania statystyczne cyfrowe i poglądo-. . walne zebranie y w celu udzie reni a swym
we, nadto z uwagi na brak statystyki rolczłonkom sprawożdania z ro.cznej. dzia. lliczej w kraju., gromadzi i opraco'lvuje
łalności i wyooru członków zarząau na
niezbędny cyfrowy materjal w tym celu.
miefsce ustępujących i wylosowanych.
Tow. Ił Wiedza" powstało w miejsce
SpNlIwa sria"azakó. .
zamkniętej
przez rOgfan P. M. S. i pl'O~
Na ostatniem posiedzeniu magistrat
wadzilo- w Łodzi dziataln0Ść oświatową.
przekazał do opinji wydziału czwartego
urządzając czytanki lila dzied, popularne
sprawę
zaliczenia pracowników straźy
koncel'tYJ
pJ:owa:dząc 2' bibljotem i czyogniowej do kategorji ,.dężko pracują

Posiedzenie tZeCZOllt'! odbędzie się
Uchwalono, aby wszyscy weterani
w_ soboię dnia 29 b. m. o godz. 6 wiecz. . w dniu 15 października stawili ~ię o gaWob2c spodziewanego. bard7.o licznego- dzinie 10 tano w kościele ;;w. Stanisława
:zgronl::dzeniai aby prelegentom dat moź , Kostlrl, celem uczestniczenia w nabożeń
no;ić dokładnego- wyczerpania temata. po_
s twie z okazji rocznicy zgonu Kościuszki.
siedzenie rozpocznie się punktualnie o
Ze związkilł zawodowego k1i!ł.
godz. oznaczonej.

I

lI1erów

-

z

Wy-dział'u sz~olnićtwa.

\ll dniu I października, t. f. w poo godz. 12 w nocy w lokalu
własnym przy ul. Spacerowej 4, odbędzie
się nadzwyczajne zeóranie członków.
Z powodu rozwaźania nader ważnych
spraw pożądanym jest jaknajiiczniciszy

Z powodu podrożimia materjałów potrzebnych na utrzymanie czystości w szko~
łach (szczotki, mydło i t. p.) Wydział
szkolnictwa zwrócił się do magistratu z
prośbą o wyjednanie w Komisji fi!lanso~
wc-badżetoweJ podwyższenia sumy prze ..
widzianej w budżecie· Wydziału szkolnictwa na ten cel z sumy rok. 70 na każdy
oddział, do wysokości mk. HO.
(X)
nad

Polskie

~ziećm.t.

niedziałek

udział członków.

-

slIlIrsie

KOft(tert illll3ug-'iIIl"acyj;1y
RaemieślniczG>j.

w RIj;j..

W niedzielę, o godz. 5 i pół po po:
w lokalu Resursy Rzemieślniczej
przy ul. Widzewskiej ł 17, odbędzie się
pierwszy w tym sezonie koncert inaugl1~
racyjny w większym stylu ze współnd2ia..
łem dyr. teatru pillskiego-. p.~. Stanisław
skiego i artystek tegoż teatru pp~ Wlenejsklej i Klciiskit!j oraz chórów Resursy.
Ponadto o~egra'Jy zostanie jednGaktowy
d,amat hi:::t:nyczny p. t. "Carscy Bohaterewie" Edwarda Webersfelda.
_ !:Jo sc~rQilIisk.
W dniu wczorajszym komisja "Wieś
dla dzieci" wysłała 22 dziewcząt do założonego schroniska w Noskowie, przez oby»
wateli z kaiiskiego; jutra zaś wyjeMża 15
dziewcząt ~ inteligentnych do schroniska w
Kłodawie, w' powiecie kolskim, -nadto 35
dzieci płci obojga do K.oła do umieszcze"
nia n włościan.
(X)
łudnin

Tcwarozystwo badab

Oadział łódzki~ załoźony ~ W r. !912,
wojny zaprzestał Swych

Z chwHą wybuchu
czynil,~śd.

Onecnie Zarząd zwnca się do osób,
się j::sy.:ho;og~ą dziecka,
z wezwaniem do zajęcia się losem tel nie~
zmiemfe pOiy!ecznej instytucji.
Dziala!no3ć P. Tow. Badań nad dziećmi zasługuje na poparcie najszer~zyc11 sfer
inteligencji, gdyż staje się oporą i wskaźni1dem w świadomej swych celów 'p:acv
wychowawczej nauczycielstwa i rodziców,
a zagadnieniami swymi wlmłcza w najrozIeglejsze dziedziny psychologfi.
Łódź, jako jed.en z większych centrów zbiorowej inteHgr.;ncji w kraju, zysImje w tej ins1yiucji placówkę, Idćrej
brak. dotkliwie uczuć się daje; przeto wezwanie do wznowienia jej działalności nie
może pozostliĆ bez echa.
Najbliższym zamiarem Towzrzystwa
jest zorganizowanie serji systematycznych
odczytów z dziedziny psyc1JOlogji dziecka.
Również zamierza Towarzystwo już w nal~
bliższej przyszłości stworzyć w Łodzi pr;;tcownię psychologii eksperymentalnej, ce~
lem umoZfiwienia dOświadczalnych badań
nad dzie.ćmi.
'
Walne zebranie Towarzystwa, na którym moina zapisywać się w poczet człon
ków, o.dbędzie się dnia 29 września () gatelnię
pism,
a
podczas
wojny
liczne
cych"o
dzinie $ wieczorem, w Sali Techników,
kursy dla dorosłych analfahełów i kursy
uj. Andrzeja 3.
Eh~iktrJ!cznQś6.
naukowe.
Zaproszenia zostały rozesłane do przeW ostatnich wykazach płatniczych,
;';;! kursów PCislnej MaCierzy
, ło~onycłl i gnm nauczYG::ieIsldch wszystSzkolnej.
przedstawionych abonentom prądu z elekkich szkół łódzkich.
trowni miejskiej, umieszczono norrry z::Lekcje wieczorowe na· Kursaeh Um.Ze S,tow. HaruUowt Ó"1l po-gsldcb.
tycia tEgO prądu w miesiącach zimowych.
pełniejących oraz kompletach dla ana'faZapowiedzia.ny
w Stowarzyszeniu
W myśl lit. B § I tych ,przepisów
betów rozpoczną się od l października.
Handlowców
P0lskich
na: dzień 29 wrze.miesięczne
zużycie
d~ktryczllDś:i we
Zapisy przyjmuje kancelarja kursów,
śnia r. b. odczyt Pl'( f. Józefa Adamowszystkich instalacjach, z wyjątkiem faBoana 5 (przy Emilji) od godziny 5 do
wicza wO instytuciachemisyjnych" z
bryk, warsztatów, szpitali, lruchni. ludo7 wiecz..
pol'zyczyn niezaJrin;y:ch €id {; rgani2atoró.w
wych, nie powinno przekraczać: a) we
na razie nie odbędzie się.
Sprawd.z:anie personalJi n.lIlIwrześniu r. 1917 i w kwietniu, maju, czer..
tzycielskicb.
e}; ó1' żeński Drużyny. śpiewaczej
wcu~ lipcu, sierpniu !. 191a zużycia w
przy Stowarzyszeniu, po przerwie wakaM
kwie.tniu r. 1917, zmnieiszonego o 20%;
W celu sprawdzenia persortalji naucyjner, zorganlzowtlt się ostatecznie i
czycielskich j zi"!Hczenia każdego z nauczyo) w październiku, listopadzie, grudniu r.
rozpoczął lel\cje śpi'ewu w dniu 23b. m.
cieli do odpowiednich idas etatowych z za1917 i w stycznIu. lutym oraz marcu t.
Odhywać si~ o e będą w lokalu Stowastosowaniem ustanowionych norm płacy,
1918 - zużycia W kwietniu r. 1917, zwięrzyszenia
stale dwa razy w tygodniu,
utwcrzóne zostały w Wydziale "szkolnym
kszonego o 50%.
.
mianowicie: w środę i sobotę o !Jodz.
trzy kornisj e.
W lokalach j:>ublieznych za katuy
8 wieczorem, pod kierunkiem p.. Emila
Do pierwszei komisji wes:zii- pp. Hauzainstalowany caly kilowat .lub jego uła
Fatygo.
be, Kopciowski i 'Re~is~ewsJd;do drugiej
mek liczy się po 20 kHowatgod~n miesię
Zarząd chóru teńsklego przyjmuje
pp. G<!rhardt, literkIem 1 Russak; do trzecznie w kwietniu do wrze:,-'n.ia włącznie i
dalsze
zapisy w poczet czlonk6w zed
ciej
p.
p.
Dominikiewicz,
Hole::dersld
i
po 3D kiiowatgodzin w październiku do
.
apolu. wokalnego.
Ziegler.
marca włącznie.
Zarząd
składnicy
zawiadamia
sto.
Z<lGanlem powyższych komisji, które
• OdbIorca" który przekroczył normę,
w-arzys~onych> iź w dalszym ciągu prZY1rozpcoczęły już swoje czynności je~t sprawpłaci tytulem katy w kasie elektrowni, w
muje zapisy i wpłaty na węgiel i ziemdumie oryginalnych świadectw 1 dOKUprze'ciągu dni 14-tu od daty wezwania,za
niaki przy kasie składnicy.
mentów wszvstldch nauczycieli szkół elepierwszym razem trzykrotną surnę,przy
-,- Z Tow. wtl:'t\'l.r"uiów.
mentarnych miejskich. Doty:::hczas zgłosi
powbmę.m przekroczeniu pięci.of{rotną s:u-'
ło się dwudziestu kilku nauczycieli. (X)
Wczoraj~ w lokalu przy ul. Spacrromę naleźności za zużytą w ostatnim mlewef 30, odbyła się zebranie członków
siązl1 energję elektryczną. O He odbiorca
- Ze. St~., lum.czyćie.ii chG"ześ6.
Tow. uczestnIków rowstania z roim 1863.
w oznaczon} m terminie kary nie wpłaci,
Przejśc:e szkolnictwa naszego w ręce
Przewodniczył prezes, p. Feliks Krzyta~
elektrownia obowiązana jest niezwłocznie
polSkie wywo~uJe wielkie ożywienie w konowski.
przerwać dopł-jw prądu elektrycznego.
łach nauczycielskich.
.
Postanowiono, aby wszySCy członkc ..
Z tfj też racji najl:Ezsze po~iedzenie
wie zebrali si~ '\li nadchodz.ącą niedzielę,
Sekcji nauczania. element zosJame całko
o godz. 9' rano:, na Etarym cmentarzu· kawicie' poświęcone zaznajomieniu. si~zebra
tolickim. w celu wzięcia udziału w uronych z ustllWą szko:aą. przyjętą przez czystośCi poświęli:enia pomnika poległym
Tymcz. Radę Starrti. Ptlragrafy, budzą~e . w roku 1863.
jakakolwiek wątpliwo{ć, b~dą ohszcrme
Na sekretarza zarząd'i Towarzystwa
- Bł". Ro.łlikiep '" obozie jeń;l}ów
-Qaeo-dele!J<!t!ł.
wyjaśniane przez osoby k?mpetent~e. J2sf
powołano p. Wincentego Kowalskiego; zaś
Na uroczystość otwarcia herb~ ta sprawanC'fder waina', me t~t dzrwnego-, na miejsce zmarłego członka zlłl'z<jdu ś. p.
' .. w obo-z,le jmców wojennych Po" te budzi wśród nauczydelswa powszechne
Bittnera wybrano p. Franci3zka Łukom
skiego•
w 6erd'elegel1 --'- 1ak donosi JJJe- .żtritrtereso waG ie.

-łódzkich.

interEsujących

r

i

_ Uchwa~o!!l!e subsydjum.
Na skutek prośby kierownika II.go
przytułku połozniczego. d-ra Polakowskie.
go, Rada zarządzająca Chrześ:cjańskiego
Tow. Dobroczynności zgodziła s ę. na wy..
dawanie stałego sl.tbsydjllID w sumie mk.
15{)O co pół roku na utrzymanie wzmian-

<X>

kowanego przytułku.
-

2 .sąi!łów KróleWliJ!icO .. Połekich-.

(*) W dniu. dzisiejszym w wy:iziale
apelacyjnym przy Łódzkim Sądzie Okrę ..
gowym na seSii karnej na rozprawach obecny był przedstawiciel sądownictwa w
Warszawle prezes warszawskiego Sądu
apelacyjnego pa Stanisław Patek.
-

Dł'askawł.enie.

(*) P. Herma.n Lański, obrońca. lrmy
Drewst pracowniczki Banku WSChodniego
w Ł:>dzl:. oskarZonej o- wy:ud:zanie różnych

sum pod pretekstem dostarczania wę-gla i
skazanej na 1 rok i 8 miesięcy wi~zienia.
podał prośbę, na imię Warszawsldego GeDefał Gubernatora, o ułaskawienie.
W tych dniach nadeszła. odpowiedi,
iż po oósiedzen~u 3 miesięcznej kary i po
zaspokojeniu strat poszkodowanej nauczycielki WeHle w sumie 80 rb., kara jej została zawieszoną na lat 3, jeżeli zachowywać się będzie przyidadnie. w takim razie
karapowytsza zostaje umorzoną.
-

zł'oeie.

pnje:

Konfiskata 40.000 fl"anków w

"Kattowitz6r Ztg.« donosi, co nast~.
.. K.upiac- Hirs-z Weimaun z Sosno wen,

przy którym znaleZ:ollO 40 tys. franków w

opuścił salę rewizy!ną kontroli wo;Dolmrca jednak ~elny ElIokach
obserwował \V. i zdawało mu się. że tenż.e musi coś uiryw!i.ć pad surdutem.

zloele,

skowsj.

Gdy W.

idzie

pociąg

D1.any pUS3

chciał udać się

na peron,

sll:~d

do Sosnowca, został on zatrily ..
llr"ęduika i zapytany. co niesie

Dod snrdutam. W. odparł, iź ma tam rj bę,
którą wyciągnął i pokazął urzędnikowi.
Ponieważ jedllak cały ubiór Wejrnana
okazał się urzędnikowi

podejl'z:a.nym. przeto

zllwezwana W. do rewizji osobist~j, przy
ktÓrej». kieszeni tyb.ej w spodniach i z

kieSZeni spElcjalnyeh w kl~mizelce wycią
Razem 'Gnalaaiono przy W. 4.0 rolek po 1000 fr.. kaf:da.
Waga skonfiskowanego :dnta wynos.i 13 ki"
logramów.
Oprócz tegó znaleziono przy W. 34.200
gnięta wir.le rolek :dutą,

rubli

W

papiar:wn ..

G AZ E T A

4.

Ł

Z~KA

O D

27wrześhia.

-

c

Złoto -

jak pillz~ do J1 I{att;Ztg". Wejman kazał Bobie komuś zbisraó w Niemczech, aby je wywieźć za granicę.
Z!ł.wdzi~czając uwadze urzt;ldnika celllsgO Buckscha bank paulitwa lrlwi~kSl'jył
swój zapas złota.
Krój ubrania. Wejmana .. świadczy. źe

-

eji kryminalne!.

=.

'w którym pisze: "Po sa,downichde i szkol.nictwo przekazane zostało obecnie spał,,
ezeńsiwu.
Należy pod kreślić: spoleczeń ..
st\'iU, a nie pewnej grupie narodowości panującej, któraby mogła prowadzić w etop
eunku do innych narodowości politykę asyzostały

życzenia mniejs.lwści
Według tych życzeń Polska

zas.a

d

narodu wy ch.

hrabią Kal'ołyi.

zQbQwi&z~na

procesu.
--<100>--

Jest przestr:iegać norm, jakie wprowadzono
li> • państwach
wielonarodowych.
Bardzo
waźnym j pooieszającym jest przytym to,
ze zasada ta przyjęta została za zgiJdą polskiej Rudy Stanu, juk to kilkakrotnie zaznaczono w komunikacie zamieszczonym
wpismacb.
\V pełnej mierze~ uwzględnione zostały.
prawa narodowych mnif'jszośei w stosunku
do ludności niemieckiej. O licznych szkołach niemieckich, egzystujących w krajU,
mówią zasa.dniczo przepisy o mniejB~ośei~ch
narodowych, opracowane przez polską. Radę
Stanu. Pozatym zajmują się specja.lne jesz..
cze przepisy zabe&pieczeniem praw dla niemieckiego Ellkolnictwli prywatnego. Naturalnie - piaze dalej "Moment"- nie;owiedziano przez to, że inna maiejszości naro~
dowe nie mQgą korzyitao z tych praw.
"Moment" .kończy wywody swoje w ten
sposób: "Dzisiaj już j ~flDym jest jak dzień,
źe państwo może być jedno-narodowe lub
wielonarodowe.
Z chwilą; gdy państwo

Kozacy..
Miu!ster wojny Werchowskij wysłał
depeszę do głównego zebrania wojsk ko3uok-icl'., w której wyraża swoje zadowole-

l Jeatru.
-

Dziś punktuainie O !lO dz.
wiec%.
dany będzie wspaniały dramat Ju{jusza
Słowackiego "Kordjan" w $-iu odsłonach
podłucl" scenariusza Krakowskiego.
.
Zainteresowanie się "Kordianem" jest

zrozumiały,

wiul'?n

Z

Makłakow

Z

Koło Bałuckie P. M. S; wspólnie
z To\v. Muzyczno - Spiewaczem im. Paderewskiego zajęło się uświetnieniem uro';'
czystości Kościuszkowskiej w
Ujęcie

-

podpalaczy.

prOCeliU
Przysięgli

la godząCyCh,

lVh.izułmanie zwracają się do Papieża ..

. . Podłng doniesienia c. kro telegraficznego biura kcrespondency;nego, . komitet
indyjskkhmuzułmanów postanowił

Dzielną
miejsca

w ilości
miejscu

wykopania, roboty t. j.
.""

Wvdział
,J

ę!it

rozpoczęcia

budownictwa.

%#

Qi

Przyjmuje od 8-2 i od 4-9.
5-6 p.p;

I

+rhrze~[iaóska

ni[a-l

'I

chorób zębów i Jamy ustne1

teraz Sienkie_ićaa 83 róg
Ewangie1ickiej
.
Najlepsze ZĘBY sztuczne ł plomby
Leczenie homeopatyczue. Od 9 -6.

_~

KONSULENT PRAWNY

AeI\ERBERG.
Po.fudniowa 2J

Łódź,

Lekcje roznoczynalą się 1 września. "ap:~y codz:iennie między 10-12 rano l 0::1 2-ti-ej po poło
Szkoła wydaje patenty zatwierdzone przez władze.

!I-e: p,

~

!O

~.

WIJ
t§;:P

ul.

"~~~*.c..-~~i~
kośc;c!a św.
{}

urz~ ~

Stan. Kast' i
'IN Domu Ludowym

godz. .5 pop.

PD:~~czny Wielki Koncert

pr.~gram li t'orego wypełni2ją Występy. chórów, śpiew solowy, d. eklamac.ta,
N
k ~raz v:ystęp znakOl.niteRO skrzynka p. 1•. Cłapińskieao.
'l

za onczeme dana be-

p. t: "

Carscy
. B h a t erO\Vie"
'"

dzie jednoaktówk.8
O
Bilet dC'
~a tle. p~r;vstaflia 1863 r. Ed. Webersfe!da.
. y
nabYCIa w dnIU przedstawienia w ~;asie Domu Lud

~~,

~~

--:;IIfiA"ffI«

-

UJ.. 'wVidzewska 78.
m. 7, II

#6§*

. row. śpiew.• Cbór MariańS.ki"
na~lclwdzącą niedzielę d. 30 b. n1.

zastać

s

. o g.

co- "":~~ 'f!II*~'-

10

piętro

Tanio nabyć 'można

front.

rooZna od 9-12 i 12-4.

WymllmapOtzlÓwek Z tllTdokami
przezs'hsd< nta poszukiwana. O:erty
pod M, M; 2240 do Rudolfa Mosse. MonachIum.
.

---------=----~~~-=-------Nauczycielki na!l,:zycieli. freb~

wychowaochroni. rki;
wyKwllurlll.OWanych rządco w-agronomów l
.1

, lanki -

.wc~yni~: __ ~ony g~spodynie

pielęgnia,rki,

po.eca

Pierwszo'i"zędne

BIU1'O Pęfl"'9 Q g;C'fno. reitorn~n ..
dącyjn", LUQwhls~~i~j, Pictrkc~\f_

skBl Ula.
fu8·

liCytaCjo.

Mebie

'*'$

H*'i€Ę§-

z 4·ch p,'kOi sprzeJam tania
Ul. Piotr"owsk, 1::<9 m. 9
M~bł8 sprzedaję pu cenie h~st;tU. - -

I

IV

Orl" 23. Stolarnia.

Ęzawskiej 777: 2 warsztaty .tkackie
i 1 szpularkę.

BlazYllRk;
komisarz
w

ilil

Nagr~dzona wielkim .~łot~ll :nedalc~ na wystawie rzemieślniczej,

$m

Sienkiewicza '37, m. 10,

o godzinie 10 rano przy ul. War-

P&nie od·

m---------i!

Jasińsk ie j 1\.

I

j

w Pabjanicach

domu Scheiblera.
'Choroby zewnętPzne,
skórl1le i w.fosow.

kI

udziela lekcji gry fortepianowe

KĄ M I, róg Piotrkowskiej

sie na ZAWADZdo

za rabunek.

Słunlsłuoo Kuriałke

Dr: l.PRYBDUm
przeprowadził

więzienia

Ol:

W piątek, 28 września 1917
roku sprzedam z publicznej IL:vtacji za gotówkę więcej dają::emu

~~~i!IiIIIIiIlIIIIEIII _

w Łod3e:i, ad. Karola Hl! UJ,!

W

na po·

PrZ9D1USOWa

sądowa.

Ces.-Niem. Sąd Okręgowy rQswa~ał w
dniu wczorajszym spra.wę Józef.. Sz:::.sbJdewi.
cza., robotnika. z Łodzi, osnrżenego o napad ra·
bunkowy.
W nocy z 21 nI>. 22 maja. r. b. we wsi Mlchałówek, powiatu Brzezińskieg-o do mieszkania soltvsa te;że wsi Ignacea;o MiCh",! , ...... skie~
wtargnęło pr~ez dach sl'omj~ny kiLu bandytów.
Napastnicy, związawszy .Mkh.,ł9 ...·skiem.u
ręce; bili go prętem żelaznym, J:!a~tęp!l.Hl zrabowa.li 1600 rb. gotówkI!! z kt0y"h 1000 rb. ukryte było za lustrem. 15 rb. w Z;-:ocie żana M.
miała w kieszeni. 32 ! b. w paszporcie M., pozostałe zaś W zamkniętej ka.::;etce na :st;:de.
_
Na. razie złoczyńców nie ujęto.
\Vwię·=
zieniu przy uli~y Dł~giej po ~~kimś .cz,as.i~ :przed~
sta.wiono Michai:owsKiemu kaku WlęZIll.OW, mię
dzy którymi po.szkodowany pG7.nat nllpa~tnika
a mianowicie Sz'lsta.kiewlcza.
Na. tej zasad.de S. "oeią~ni~ty ZOE'td. ilo
odpowieddalności sądowej poo. zar?'ut"m branlauJzia.łu w ,>owyższym nap:,dzie.
Oskarzony na są;dzie nie przyzn:l.! się do
inkryminowanego mil ozynu, pląez!i:o si~ w
swvch ze'Zua.niacb..
~
Poszkodowani Ignacy iFranciszb~ M:tcha.
łOWBCV kategorycznie twierdzili, iź oskari;ony
by! jeinym z na..pastników.
Prokurator wniósł dla oskariol: eg·' karę
śmierci na.· zasadzie § 589 ros. kod. karu, i § 11
z dn. 18 li;;topa1a 1916 r.
Sąd po naradzie ska.za.ł Józef< Szustakie.
wicza na. 12 1a'lo ciężkieg;) wil?zienia.,

przyjęŁo.

~pecjansta

Pierwsza Szkoła Ręk!Hizielni~za (la Kobiet

S\~

12 lat

Induscy

a) cena za 1 m. sześćc. ziemi dowiezionej do Łódki i wymie.I!lE--a.....
rzonC'j w wyl:opie wraz z naładowaniem i wyrzuceniem;
Pierwsza

Au Kr~ ow i Cki ej

I{ronika

moc nieprzYiacielowi. Suchom1inowprzyjąłwyrvk
pokojn:e. JEgO 'uwolniona żo';'
na zalała się łzami. Prokurator zażądał
ńdjwyższej' kary, mianowicie dożywotniego
więzienia, co też, jak ogłoszony wyrok
stwierdza, . bez zastosowania okoliczności
c

sw();e oferty zawierające:

Amii

narodowości.

hl

Zyczący sobie podjąć się tego dowozu, zechcą zIoivć do dnia l
października r. b., pod adresem:
Magi~trat, . Wydział· Budowlany,

'"

ludzkości, wystąpi na korzyść uc~nionych

siedzeniu nadzwyczajnym zwrócić się do
. ~Papieia z rezolu:ją, w której zwraca uwagę Jego SwiętobliwośCi na ziemte muzuł
mańskie: Marokko, Tunis, Algier, Tripolis,
Ze Stokhoimu donoszą': Podług
Egipt, Persję, Kaukaz, Krim -Bucharę i
"Rus~:oj WoW'. rosyjskie kola polityczne

~est. ćo oddania dowó~ ziemi z ulicy Trębackiej, między
a Ceglel~Jan~, lub zuowolme przez przedsiębiorcę wybranego
do nowel ulicy nad Łódką, między Nowomiejską i WschodniE!,
700 d~ 80\) :netrów sześc. Ilość ziemi będzie wymierzoną, w
kopama czylI w wykopie.

Magistrat..'"

donoszą

kMre znajdttją się pod ohą tyraa w szczególności zwraca 1iWag~ na
kfdJ,e. gdzie 310 milionów. ~kQńcó!F
jest udskanyr..h ~% Anglję. Wszystkie
wytej wymiel!i?ne .~łemie były .n~g;d:yś 0środkiem cywlhzacjl, tern bar-dziel len teraźniejsze nieszczęście jestl '1ł~ru.;:. jak
dawna wielkość. Muzułmame ;;p0dzlewają się, że jego Swiętobliwość, Iaicozastęp.
ca i pierwszy słu~a ~hry~tUS~ł poza~~
nosobnienie sprawledhwoscl mlło~let'dzla l

bienie zbroinej sny rosyjskiej, okazał po-

ambasadorem

Ogłoszęnie.

i zakonczema Je].

obradowali, jak

pierwszego zarzutu. w którym obwiniano
b. ministra wojny, że celowo przez osła

Ją

te~mr~. o' mdązuiący

Suchcmlhtr.nl1lal"

Chłwę,

nj.ą

Konferencja pokojowa
w Bernie.

Policja śledcza ujęła dwóch osobników. którzy przez zemstę podpalili w Rudzie Pabjanickiej domy Roberta S.zturma i
Marjanny Lęsia~!.

b!

dać

tań, dotyc~ący_ch winy SuchomHnowa, dali
odpowiedz pO(Wieidzającą, za wyjątkiem

Pra~a paryska donosi, żeutzędowuie
ogłoszono nominację Makłakowa rosyjskim
ambasadorem wParyźu.

tej dzielnicy.

obywa-

tam

z Petersbnrga, siedem godzin i na 13 py-

jeżeli

Paryżu.

w

ZQst3ły

niezbędne wyjaśnienia.

przyjmiemy pod uwagę, że "Kordianowi"
bo.icwnikowi - wsłk o niepodległość
właśnie w czasie obecnym danem było
pru'mówić ze sceny.
.
W próbach "Nasi najserdeczniejsiC
komed;a Sardou.
."

Ba:ut.

O~! spełnić RWÓj obowiązek

t~lskl j udać się tlo Mohilowa, aby

niema żadnego inti'lresu odbierllÓ pra w narodowych jednej (podkreślenie "Momentll")
epecjalnte grupie ludności .....
-

tymezltS-O-

Iwzak3mi nIeporozumienia

wyrównane. ~
Co się tyczy gsnerah KalediIl8, to

wielk:{', przedstawienie pfemjerowe prawie wVDTZedanE:'. Na najbliższe przedsta~
wienia kasa teatru otrzymała wiele zama~
wiań nawet z oddalonej prowincji.
znpełoie

między rządem

pnwstate

wym

7 1/ 2

Objaw

iż
3

nie,

Tea"!r Polski (Cegieiniana 63).

więl;BZfŚ~ narodoViS

jest wielollhf'Jdowym,

się

W nocy 1\ niedzieli na poniedziałek
"mowa kanclerska ..
tr:isj wieinlowie, znajdujący się w celi na
drugismpiętrte w więzieniu przy ul. Milsza,.
"Beriinel' Tag" donosi, że kanclerz
nsiłQ~ ali zbiec, w tym C'!;?lu -'#,c,pqowali
wyglosi swoją mowę w plenum izby p ..
kredy ieI,.;zne w OKnie. Zrod:,utyeh sient~łów na posiedzeniu sejmu w dniu 4
ników; zrobiw~!!y sznur, sJ)'1śeili się po nim
października.
na pierwRzepiętrn, n~ balkon, 3nftRtęnnie ,.
·l[órniło'W f!lIwięziony.,
Btamt1d po rynnie dostali się na ulicę. Spostrzegła to służba więzienna i jednego. s I
Jak donoszą z Petersburga, b. nauciekinierów ujęła,
. II. czelny wódz KOl'n!łow i inni generałowie
Podjęte prZ G 9' .. -·;·'n ''''\;min!lln~ po..
i oficerzy, którzy brali udział w buncie,
szukiw3uia zrlołfł}Y
<i..
rę'J9 władz
zostali w nocy z wtorku na środę pr'Ze~
drugjl'go zwit;źniów. Trzeci zaś, skązany
,wiezieni $pecjalnym pociągiem do Byna 2 lata więzienia, dotychczas nie został
chowa; gub. Nohilewskiej, gdzie pozoprzy trzymany,
staną w więzieniu do czasu rozpoczęcia

Ż irgonowy "Moment" zamieŚCił arty-

flniczo

Smia.fa ucieczka z więzienia.

-

Żlfdzi o~przejęciu szkołni~twa.

milaeii przy..mus6wej.
W ten ~poBób uznane

zebrac. w poło\vi.e
października w Bernie ~O:Jlferencję po"
kGjową, jako bardzo ważną·
Rosiabędz:ie jepre"'...entowaną na
tel konferenCji przez b. minisfra, a obe~
cnego pqsla W Bernie, Jefremowa. Po'"
wyżej wymieclone plSffio wyraźnie 0świaacza, . że 'Jefremow otrzymał' up 0w3zmenie do wejścia W pertraktacje z

żony jest o krfl.dzie3 bonów z baliku haudiwovego ł fi ucieczkę z aresztu przy pall-

Pisze o tern "Iskra".

tuł pod tył. "Szkolnictwo polskie Ił żydzi

. oceniaią mającą

(a) Przynlicy Zachodniej Uf. es BręadowaoQ trzeeh złodziejów w ch will, .gdy
usiłowali pope'nlć kradzjei w m4:eszkaniu
Abrama Redzińskiago, jeden 3 nich oakar..

łeniletrudnił si~ zawodowo przewożeniem
pieniędzy.
Od siebie dodajemy, źe rewizja ikon..
fiskatu. miały miejsce w Katowicach •.•

-

Ulqcie złodziejów.

L~kcjB

są.dowy

Łodzi.

gry fDrt~~iaJID\Il~j

mełodą ułatwioną

udziela doświadczena nauezy.
ciełka

l'

zastać motna od 2 i ;Jół do 4 i pół.

Szkolmi

ii

m. 8,

il

:~;:!"~.

IBRYKIUY

ł

.~

~
(JA

~.t

.

r. ...

~
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