Rok IQ

Dziennik ·polityczny, stołeczny i- fi··terackł.
PI EJ, LtMł;;łt,.ł~l•a

J.fi•ł~~~'.iii4~, K~t Mk. O.OO.

fabde

Za odnolz."1lilłt:ftff:dł)Jnt1 40 fen. mteai9esnle. .
Prexiume~ta. ~-~. młeslęcuie Mk. 8.40. Xwario.~

Ceąę;..Jlll

f

1

J.ńązago

15 fen.

ł

•••••
ł

RBdakGJa I Bdmłni1~1cja w lodzi$
fiotrko111*k~ HG.
Bu~akcia i A~minlstra&ta ,. ·1"aruawle, Wartck1 7. ·
KHt~r 1 WanzawitX lrudymwa 18.

lł

•:
•
••

w Kriłlestwia Pnlddem:
OO fen. za wieniz petltoWJ i•dru:lszpaltowy, ·(u
„minie sześć szpalt).
DrolJf11lt 7 ren: za w) raz., najmnioJ 75 M.,."!.
JłiOHłlłnll! (J!o tekście): Mk. ł.2!> u: wiersz petitowr f~l'.'. ,ł !!!;r;p),
łililkł~Ulgh 1 Mk. za wiersz petitowy (str. 4 szp.).
\ł1 J:tfł!lB łmat.11wym: .Mk. 1.25 za wiersz petit. (str. I•. ~zp.).
.
.
u I! .ł.. OS Z E
11 A
'

lwr•~l111i

LJĘ~ tięsteni~JffD'f:c.Bł. ·panny. Matji 26; Torr aszel:11n F. Gomulinski; f łG11.k1 .Ad in. „h urjera P:it.1ck. "; ł abjan~ce: 1;J Zumkowa 11; oraz w SGSnowcu, kaUsxu,
Łowit~lJ~~
, ł Będzinie. .BAN 'Jl'ORY :. w k&elc•a.h, • krilusi ;.gb, • Lła\\ie, • ft.f+U.mł, w t 1.tłtuslu1, w iit.dlcanh, w Merauzu i t. d.

Hnarchja na Ukrainht

e.ri.archji zaleją go, kraj wś zmieni ~,ę· 'ŁilQWu

:_W pustym.ię, juk ho już nieraz 6yl10 jego ud7.fa·
4i';tem, gdy same o!J!ie:t.e Uk.raiu.y :z.I.I.tlen.i.all() się

d-0 nie.ptinnainia.
Tak byl-0 po na;&J.u .Batu-ciha:na, po Men~ gi.7li-Gi.rejowem
nW,yj\'{;IU";
po
wojnach
~;·01mielnkkiego, CZj ż t-o się znowu ma puiwi.6-it.'l"zyć, "te wg,µelkiemi lmusekwen.ejam i.
·

„:>

by ootrzed:z ·przed nową
Ukrainy, ni·eunlkni10ną ~zy
<l.alszy-ch papiewwyd1 rzą<la.ch Sekretarl@tu

.

*

IH)<ljęH się

który1;h

\V3Z.fBL~kh jeg-~ naro<l{J·\vU'ŚcJ.

\'li'obec kraju

tu

'.

•i;~·I r n
~f QliZlll iii ł Stiltł.

.Amsteruam, 10 stycznia.
(Tll!legram W. A. 'f.}.

zgadza on

się

Przewodniczący

Okrtt w-0jeuny

Lud~ndorlt

-· .

.

.~~~

f-ware:>z.wwano. Hó,\nie:i pu.JJara się zal-0~ toc. •
,.,.,,,„„„„ DJ>e..ro" bez. v.;.::1Lnalu. 'ln.)IIUtl:lł _ oo
y-Uu ffVU
"
,!dttl.!
•
prtt.'<.i v,cwra,i w ko::1z.aracll marj nar:rn pou e.u S!t
"iem ,.m rzą!lov. i \\ ujo;koin.
. ·
· z~ana Si<lonio Paes udal się do wojsk, obb3u
! jących w pobiiiu Akanlary. Kul;La.ry marynarki,,...°"
rru. arsenal marynarki zajęły Wvj:>ka .ąądo\\e, Nit .
pozór puauje zupełny !lpokuj. Rudi w mieście jem
1wrma!ny.
.
•
Hz;ui oświadcza. iź wie o wszystkich mtrygae.IĄ
jakich ~ię ctopuddli demokraci w edu uzyo;kao.Ut
• wlaJzy. Przed-".i:twz.ittto śro:l1ii w celu pn.&l:l.kodz.e.
nia ukrprnnia proJuklóW iyvll.W;;;iO\\jCh, droż.y:.
foie i hr!"kowi ży ,vno.!mi.

Wyjazd ·Rady rcgsocyf nsj do. Wildn:a~
~

Berlin, 10 stycznia.

W godzinach wieczornych regcaci :polscy i cz1~mk1n\-"ie rzą.dlł polskiego byli na

(Telegram W. A. 1.}.

z prezydentem.

Biuro Wolffa komunikuje:
Z kół polskicll dowiadujemy

komisji do spraw repre-

slę,

co

1n·zyjęciq

I

u sekretarZa. stanu do spraw we-

wn~ir-znyeił

g;,s~:ditll s:tn~!&i1.

Ekscelencji WaHrafa. .P.rzyiJylo
tu około 70 gcści, a pomiędzy 'nimi i kilku
Poiska Rada Regencyjna, oraz _polski .
minlstrów i sekretarzy stanu,. cziiinkóvv .tla~
prezes ministrów ze swoim otoczeniem
dy zw1Qz.kowej i przywódcuw parlamentarznajdują się pod przemożnym wpływena
Rotterdam, 10 sty,cznia.,
nych.
„
,
I
wczorajszego przyJęcia u cesarza.
· ,,Nieuwe 'Rolte·r<lamsche Courant" oma- i
Przcdpo~1.11lnie dnia 9 b. :m. pnświęcone
Po śniadaniu Ich Cesarskie I;:I-Ośei ra·
;wia ironie.z.nie mo.wę Wilion.a, która jeE.t na-· 1
byfo
pov.aime-j ptłl'Cj. Podczas konfęrencji
ilad>0waini.em Lloyd Geo1ge·a i tak samu jak 1 czyli ws·tą1;i.ć z panami polskimi w rozmo•
faclww~'Ch
o.mawluirn były Sf>rawy bieżące,
wę, która trwała mniej więc.el 2 gotizi!l-Y·

ientaeji zagranicznej, 1''io:it, powiedział, że,
. •ego zdaniem, orędzie i<> doda męst..,·n koa: Jjantom i sily Rosji.

następuje:

I

„

o.n

tąda

zwrotu Alzacy.i. i Loiaryngji, o-dst.ąpieN:iemi·ec i :A ust.ro - Węgier, ·środków
przymilsiu przeciw Tureji i mon.arcllji Na<l·dunajskiej.
·
. W stoSillillku <lo TuFrji Wilson jest wyraź'.nie}szy i bezwzględn.iej-S'Zy nawet n!i' Lloyd

.,!tla

pornszunc byly

najśy„

wolruej.sze spralYY m!mlego król~.stwa.
W godzinach popołudniowych na cześć
aoścl warszawskich odbyło się Wielkie
""
•
przyjęcie u Ekscelencji hr.· Hutten. 9zaps_kiego.
:ueorge. Za w prezydent amerykański po·rzuca i
Pn;edstawicle~om Polski nadar.zyła się

gadautny o ideała eh, co w Am Eryce_· je 'iut>Zi.l
p.ctpła•ca, ale yv AnglJi już n.ie uchedzi. ·
.
.i
z. a .r~eez s.zczególm.·ejo$..:a_~_· uważa dziem1ik

-

.

MYID1emooy wynurz€ma V'ill.soua o ~vuliwś;:j_
ni-Orz nawet podczas wojny; cllyb::t rnztmEe,

te to Wliemoiliwifoby :n.a
.w.oj.ny_:.

Pomo;

zawsze wszelkie

Clemenceau w.ktHn uni·ktH\ al prqwódooan
partyj, że ekspedycja salonie.ka· będzie nada,!
ut:rzj· mana.

mlęJzy

inuemi sprawa amnestji, na

przedstawiciele Polski
cisk.

kia.tlą

ł

nt11~rnnc11
••

•

ia :1J ;sfrtz~~ł ł

Lon<ly n, 10 stycznia.
(Telegram V\!. A. l.) •

k.lorą

szeze.góln.Y .na-

Biuro Relilera tlvli.•u:;.i:

Ko-mLsia pada u11:w.lania kongresu _Trades
~:ak .zapewniają, rnkowanfa daJy p-oUn;·onó~,- ł \\JULial WjkullU.>\CZ.Y .Ual"Vd;.;.wej
myślny wynik. Nu śniauanie panowie 'pol- purtji rubotuiaej !J'U:>ta.u'\Jwily na ~ie<lz.euiu
scy zaproszeni· byli do podsekteh~.rza sla~m
.urzędu spraw. zagranicznych pana von dem· w Lo-ndyni~ tap.1·op1nwwać robotnikom f partu. spGs·ob.nosć naw1ą:w.nia kontaktu z \vy~ Bussche. Na śniadaniu tem byli o~ecnymi t~om .soclaliiiitJ t:ZllJ m wszy8tkich patlstw sprzy.
_
·
·
micrztrn,reh :rnohwie konferencji dla omówie·
,- hitu_ici.szymi P.·_·.rzed.' stawici.elami nie.mieckiele. Ś\'\,ia.ta OJ..i:>Lrnrntyc. zne_.go„
nia
Ćelów wojennych koa.~icji.
• ;,_JU'ZO·ds.t.aV1-."icie
•
1•
W
g·& mv.:.ata. WlJJSi!..owe-go i urzcJ.u.u:.z:ea:o, a, ,·
. _Ie:C<_zorem gose-rn .warsza wsev wyrncha:
~
~
"
•
·
Zjaz.d ten ma się oulJj ć w Londyn.ie du.
I~ także z przedstawicle! ami prasy niemlec--; li do Wiednia w celu zfoitrnia wiżyty c-esa.
.
20
lut1::go.
·
' kieJ· i parlame.ntu.

I

,._ ·

I

·

.r···

rzo\"\'J .Karolu wi.

-. .

.

.

·-

\~alJ w.RosjL

nmcrJk~ń~ka,
Zurich, 10 stycznia.

··

Genena, 10 stycznia.
(Telegram W. A. L).

•

Najmiłościwiej

ezęści

„Yasro <le Gama", stojący na

lrntwicy - pne<l Lizboną, ostnelitu! t\\ierdzę; ~w.
Je.rzegu, która odpu"""icd~hla. ogniem arlJl-erj1 i
uuusifa okrtt do miluenia.
. .
•
. 1 g" •!a~ de Gama" wyw1es;la butlą fhti·
Z~10
-u. " " '
•
..,
O"e j po<l<lala się, poca.em sflro\\!l.~L\O Ją na 14<!

ada. regencyjna· w erl
·. Spra,·vę amncstji· załat,,·]01io po111:;'śluit\

· Biuro Reutera donosi z Waszyngtonu:
Orędzie \liisonn. wywa.i'ło głębokie \\Ta.·
ien.ie w kongresie.
Przewodniczący komisji senatu do spraw
uigrnn.icznych, Stone, o:frwiadczy1, że najl)Upełniej

wśród ma:rJ ua.rki.

Pierw!z:f Generał. Kwatermistu.

~7'tw~łff";~.111' ~

u P

Podfurr don:esień Agencji .· Havasa z Lhiool'!J
wybuchły ~am :i:nów w dniu 8-ym b. m. r6~.nwhf

Sytuacja -niemnfonfona..

W grud.mu straty nieprzyjacielski ch P6:wietrznych sil zbr&jnych J.IR irontaeh n;i~ie~
kfoh wyni&sły 9 balonów na. uwięzi i 119 latawe6w, I których 47 stxąoono poz.a. naszruru

N:e z wla:riej woli jesteśmy tylkv świad
kami i ofo1rami łmą_rchj:i na Ukraiuie i tyo{'h,
' iktfrrzy ster rząd.ów w kraju dzierżą, prz.ysz.lośe
bFska zapyta, oo uezynili i jak pod~..:fali swym

G~~~a, 1-0 sty~~,.;
(Telegram W. a; l .).

Na. frQnde macedońskim
i włoskm terenie walk:

$$

talii.

w

Nie nowego..

gfik~hlt.

'

oto·wlązlwm,

'\Vschodnl teren· walk.

Na zaehodzie od Z a n d v o 41 r d e nie p&wi;O~ ·
dło si~ silne nocne ·natarcie wywiadowc1e- Mi··

"wielką ruiną"

i

nwięzi.

Na południowym • wschodzie od Y p :r ~ 8
trwała popoludp.iu ożywiona walka ariylel\fi:

mu:;·zą zabrać głos,

~<:n e ral nego..

przeciwnika.. . · ... .
. .. : -~
· Myśmy straeili & latawce i -2 iiafoay ~

iachodni teren walk.

P·ofacy :na Ukrai·nie, cięł~o d·otknięct t.em

'V.'SZy.;t.k:iem, e-0 sję <lŻieje w t} m k~·aju, .eiężko
pok1'!Z;;.·w<lz;e·nf przez rząd uJ.i.raińS!ki, ni-e pr:zie.:
· -sta;ą · J€-dnak czuć się -obywatelami tej ziemi i
··~!V:i<lząc, du czego kraj popychają \Vypa<lki,
··

linjami, poz.o stale· 8.'~adł;y ~ sta:n-0włs.ka.--ni

BERLIN. (Unęd01'-"{I). Wi~~ KWatera
Gltiwna. d.onoai 10 stycznia 191:6" ;r;;: '

(Telegram W. A. T.).

. ' W sprawie pomocy amery-kań.sikiej „Zuri,.
dier .1forge.n.ztug." pis.ze:
W Par)·ź-u i w Lendy1~ie kmist.ernaeję wy-

l
J·

i

I

Sztokhohu, 10 s.tyez.nia.

Hokowan~a w Bri:ściu. ·
Berlin,
('fel~gr:am

W. A. 1.).

Biuro Wo.Ufa dvno 3i:
Pudsek.::etarz skmu \non dem

L!st1 pras· ·r1pcJn1
10 stycznia. ·
8zwkholm, 10 st,Yczuia'.
1
,
.
„Sveriska Dagblądel" dor~ iaduje się, że
Buss,che za-.,1 wkr6lt:e ukaże się dekret, u1uma:tniającJ ros.fr

pros.il wi:z:oraj w'.eez.orem do s.ie!Jie pn.;i wud-

f sk.ich ~omisarzó;; lutlow;~h tlo .WJ:<l.aia~ia po-

Puuiimo puwodL~.ilia, jakiego dvwalo Uw

silu\\ anie w1,J,;k ouhLti\'I i.c:k1d1 "' turgu~tteia na
Lel'.)turJu111. u.O\\ u-du duuii;;c.ki<!gu, Kaleilin rozpvną;Jza je„:wze <luieml eiHam..ł: i stania l!..uil~tJ

ovur„

·

W peter.s.bu·rsklch lrnfaeh maksymalistycz,
n; cb pau uJe fh:igl:.t<l, ie ruch ku.t.«4)ki nie sta·
n1n~i już tlla ohcc..urgu n<.«łtlu bez1H>6reJllie:go
tl.ieiiciJHcclcń:-.i \\a, gu;, ż Kal-=dht nie je& jui
w sta111e p-vprvwadz1ć ufo,u:;:, wy.
M<:>txi puwaialej przed6tawia slę SJ, tn1H~ja
w st.u;;.unku <lu atamaua oreuhursk11::gu, liui..:>·
\\a, ktoq rolpvrządza dosyć s~lną i nrnźle Zil!'·.
gani:;iO\~ aną annją a rutUtO p~siada J.>Opai:ci1'
iluaJt,sowe b~.ui.ków. ·
IJutU:w :uhilal siię już w dwu · J,f11r.i;faeh
' pnetl.rzce prze:;; Irunt bo!szewiek.i..

w-O-lal punikt komunlkr..tu
Cwwde-1· a wy- ców frakcji parlamentu. Zakum un'.kc.ma! im 0 siezegolnY,eh os•.m z gl'aft.c k.rn.Ju, gdyz przeI
1
do kO.Ilgresu SLanó·,f z;ednoei., w kió- . prze biegu pertraktacji brzeskich, o. nąszym 1 pełniauie "'1ię1.ień V>/Wviuje
śri.d lud..1.u;i:;ei ZH~
;rym generał .oś°" ia<lcza, ·ie Amer) ka muie
~tosun.ku do Ukrainy i o na,szych .rokowaniach
\-Yra:lcuie.
przesiać do ·Europy eo rek 70{},0iJU żołnierzy.
z ieh delegatami.
Na liśeie p.ros.kry1peyjnej zna;<lują się mię.
Je!:lt to za.mało aby iyć~ a za dużo aby u- ,
P.odfog „BerUuer Tageblattu", . jeden z dZ.y iun)llli: Mllll<kow, Keren~i, Goo i Czermrzeć.
-cz!cmków rosyj:;;kiej delega.cji p'i.l-kU~Qwej w Jl'OW.
Wiadomość półnoono - amerykańs.Jciego uBrześdu Litew:Jikim, Fol„ke, P'Ówiedz.ial podnęd!u maryna.rki o zaLupie:iiu przez ·lódź pooe.za~ swojej -0becp>0·śd w Petershm·gu, :i.e cilon.
wu4ną amerykańskiego okrętu patrvluJącego
kowie delegacji pojechali de Bn:e~cia nie tyl- ,
g:tuśnem echem odbiła 5ię w prasie.
ko ja.ko pertraktujący, lecz jako kup~y, ktt!}rzy
Rotto.rdan1, 10 ·stycznia.
Obawiają się, że niemieclde ł<hliie pod- dzięki okolicznościom niui:1zą wie.le iąuać,- aby
„Manchester Guardian'' omawia w artyi\~dne ""yciekują eh wili W,H~lynfęeia arueryooś otrzymać. Forma pertraktacyj 1i ·prz.eds.takwe wH-tę.p11:,m sta-B.u.nek Japo.ą:jł od.o wojny.
_I
bń::ikich statków wojennjch na morze.
wi.ci-elarni ezwórpirzy miel."'at, l,)!'az. poopi::>auie u-·
Powołując się na wpływową :prasę japu.ń- I
/
mowy o zawieszenie broni - powiedz.fal pio- sk~, pismo stwierdza, ie wszelkie wiarlomoSztokholm, 10 stycznia.
s-;rl~n-· 'l J1h!f'u~ń1u
dob.110
ów
rosjanin
- pr11elronywują n·as, że .Bcl o l'.'t;ekomych p.roiektaeh Jap~uj:i wzi~cia.
ii1dLU;j.Utr.
..Próees wJęzt<Ynego w t~ierdzy św. Piotra
N1emey
chcą
z
nami
napewn-o zawneć htrm>ro.. .ezynnego uilziału w europejskiej akcji nulim.r~ · i Pawła,
Rotter,i.am, 10 styczn.ia.
by.lego ruini:;lra sp,raw zagrani·cznych,
wy pokój, pomim'O, ie prasa rosyj&ka tak bal-...· :nej, ąfo mają za.dnej pu<lsta.w:y.
('Telegram W. A. I.).
·
ł Ten;;i>zw.enki~ rin;puczuie_ się, ~eli.lug do~esiei
dw kry.tytłmje rokowania 1 za wieszen1e broni•..
~Nie.u we R0Łie1·rlam.sclle GouranJ;" dooosi
_Au.tor .iu:t.} ku.tu w~ }'o\>viitda &~ rówlllież 1 s Petel'l!bu.r.ga w pulow1e tuczącego mle.siąca.,
, sam~ ze. względów za~a-dnic:zy>Ch, · P,rzed<wk:u
n.a p·ud.,;.i.awie dzienników· anglek,kich, że dn.
Rotterdam, 10 st"-cznia.
W k-0lacll p-olity c:z.nych oczektij.ą w .?lWią:z<
"
·wsi;yłau.!-u japoński.eh k.orpfu>ów· ehpe.dy<eyj23 g-t"udlńa o<lbyl się, ·w Kalkucie narodowy
,,Niewe RoMerdamscbe ,;Courant" donosi nych d>0 Europy.
ku
7. tem wainych .rewelacJ-j o polityce Keren~
~~at.d hl:ua1.i.:>ów. P1"Zj IJyliJ .akulÓ 4 t}~lęcy dez Petersbmga, że. pu1'kown1k .F'(}kke, j-c.dell i '
ąklego i iego !lio.sunkach z r.ląda.m.i koalicji. ·
1eg.1Lów, na„lrój panvwal ożyWiQny. Paui Be- cz.fon.ków de.legacji r-OSyJsikiej w Rne.ści:u Ll,- .
Cytuje 00 opilnję uajpoważniejszy-eh pqliUHtt, która ot.vuJ::zsla posiedzenie Jrnngre.s.u,
1•n i!li'D h!"~~a·H
tewskhn o-świa<lczy.1 pode~ swęgo po.bytu w łl.\Kó~__·, puvili-cysLów, p.rolc.,;mów ł .·ge.tt_ :ralów .'
·
· łAftłi•Jl
ittus Jł(.H„Uw„
..
v.aż[J;<lula, aby pada..<iumt angielski nat.yehPetei"Shu.rgu, te pGmimo nastręezaiącj·eh si~ j.a.poiiskich, między inne-mi generała &l'it'!:-ohi,
Sztokholm, 10 styomla.
:m~a.st prz1 iitl prawo Q s~:m.o.rządzie Imiji na
Skutki-em mmkniA i
·
·
trudnośoi, forma J.'{}lH>wań ·111 p:rz:edstawiciclą.: · · kt'b.ry oowae:z.;y:t się p.rzy w0<by.w.aniu Ci;ricrtau.
~
. . .
. .-.:~a .na ezas ruoogra'1i:t·
wzór austral•j~ki.
"Wsporrwfany generał tiwiel'dzi mfo.:: „~vilcie, ie { ezon:y D;;:eli:torjclJ. uaiuRo-w :pr~ watnyc-h,
sz&reg.
mi czwó.rpnymien
a upoważnia
do :najlep~_
A~. 1• _ · • !I.~
't
1...:.... ,1
. ~
"~e ·ma ·m"'-.
• •
.
•
' ~g~ia
l D..illery- u@po y me uęną m1a1y pz-a.- ~-' _fab_ r_yik 1 zakla<iów pr:zem--·siow:\~fi„
Pcmie<lzia~a ona; Im~Je jai prze.staly na
J
J"W.1 .uti.
......,
szyeh mulz1ei. na ~awarcie honoroweg& rmko.
·
_
;.
..
,{
.
„.,_
••
.
.• 1" ·-:~.. .::;f ·i -dc->k'tlu~ wa•uia "'y.nlat.
11 _
J
W3_'.
.
};:W.i:~
Slę
Uv
oar~llJl
0
pt>Eł00,
Q@plJJ[!
klęc~.lrnch t!agać o tloh.rctlziei~twa, iądają
;;sła:uy

.rrn&H8 1BrGSZCZ~Hkt

Zqlit .u·

1

.&_

praw.

one . lil miętlJy N1emcanu a Ros1ą..

\tymaaa tego wvo~110śe o którą walczy

irnai~cia„ wym.a"ga, k:;;o
;wyen' fLt~Ó.W.

1lNw.:krnri,1c~

i
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Haga, 10 stycz.nia.
. W~d?ia1 w~~.k<.t'°:aw~ ~d.·~~tni~~ql~.·ł jes.~~ze.l\łilson, _p.rzyt-em A:11e.?tkaie!1 najfłar
Jaik d!Onosi Biuro Reutera, ka wa!erja. 'MruerskI<eh .PO&taoow1l twołac na 21 styc.1nuą. 8, .:· dzJ.eJ :zxi-ecydoiwaną przec;uwlll!Ci~ł mteire.$.óW
ulega.· Mpe!nema Mltikowi, ~tiil!k
ogólnorol!yjski Jj3Mi _dele.gatów R~ ~boW~,;_;JaP?nJi.
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· Znany ;pubUeysta Sh;młaoo :~azil puKooie
nabywają
wrośtW:Ue
Zlaz-d ten żądać . ma·~ ·k.-0i:.t~iuan;ty 1
:pia1ę,1i1u;11g?
A~ ~ jeielH>3 eh.-0dzU'O ~~e: .o:~knna· '
uzna1a. 'l'Yłndz~ Rad. ~i~eif~ oraz J>i'tt
·a:tte. kaMego m~stwa, ·~gt'#a~eg;o pak-up. · rb. za sztuk~
rnvę.n-0ść wszysildeh rozpQt?.ądzeii 1 j-a kii'
wi, fu ,Japó1nj3 -~ równą ~łn~~tel~ ,Powbmaby

1

~a! ~ą.t 001~-'liewi.e1{1

wy~Wi~. w-oi~ę .~~f!,· .jąk imi~~~·
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jw ffi tudń-0~eł ~a<laii'N>, ~~ 1 ilyjuki~ pt'I• lłiłiffrów, · potli~c.rdl ~
.tany ł ip~tw~ .14. •ł'!o~zyJ.o ~a iwyoo ~ló~ 1 ~wlad.al tem~, oo iat.niaJ.o up.r-Wdn~? jui .• R+ l Mlti.cilty, 1'at.t.riyQ.a u. -.ula łi~ w <-OOw~
: tjllllitamiSł • Jiskaln~~ -~'1aMJ1 &ho-w1ą~ki tit. t. l. ~lł&?JkoWt srup tfcll &ł:it~a,rmt p. I ~w~a p.olity~ Wadl~j, 11.~m.a~tti
· waglłd•m róU!ycll łlabcl,~ nółniaikowa„ dMlc6w pańi.twt0wydl, któryela f!tWmiar i iu- 1 U\ \Vi~ pr.J:ywiJt~ ~aohty, alt 1Mw·lii• ~
-~a. grup lu-0n4*i ! M(ł~, D pcilWA• ~ . i}iJ«'łWĄUU'ft zalUifo me od nicll, ha o<krfł-> ; m-am mł-upi11hn.t 1 lltle u.ii lwa.tent wl~dey ~
TJ,łiJ• i .prawa. . . ... .
łlo:u by~.~- pdłłw19. &mo-rą-d miiejsild ł aa.rehirm'.n.e,i. !11.i·t twięk~la pra:w tej M.la
lh ~ uW.ibhr ,~w I.ud ~ i
W . Europit Yt.ti.t~y . ta.ni ~kra· a"O>woeail!G*. tyopu przyi~ oo Rosji w 1870 wobetl pańihr~ - jdl\ili in.i• ~ł 1111W'OW
ifM ,., łiqu ł·wóełt wie/Hw. Nowt naboi-eQ.„ ti~ łeod11Jn'9· k~oj IQ~«t\ii°' było op&rie na i 1893 r. &<lita.ie •bcifiltYł ~m10wai111 d.11 ~oo kar ei«tlM11y.rlt.
• a . wyw@ły~al.J po ~•dl i ID.iast~kaoh wlu~ ~:&ID$1lnttj. W·Rosji przed Piotrem •Ół!>lutyzmu.
.
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:m. u.tl$yw:uj~ fit -Quhł •Ml ~
;tł~ kul)i« i \t'illWt<t mętOł,J';n, •órycll .nas-ll'ój W „. r•otipo4eiwaj~j eit · glówme„ w ubogim
R-ołja miała i o 'be f 1 1itm1 kit, rady : ł4Nłi, mUłWy !i.kitn$łakrwar'il h 1 p -o!~
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Na ~ il• ~itUt'! łlił1C1rljimiit v R~ji •~J wlłt~•. Nie wladltm'ł obwi.ramm 12em- t.ieWa ~j 1a100<W·ei1.octici, jak4 mfały rady· h ·a .i" p a • i ę ta o a .e, ab 1 ki' dy i6 b ~
~. "l(i~·· 1' dn. 12 ~wi~hua -. 6i"> d-0no- ~'.l·mi daw~. iulę i.w!aod~ &le 1luzba ~ara.ka. ~óW w Ęuro.ph„. BY;lY ~ zw<Jlyiwa-ne lun"' i l o w o 1fl1. W-04.n'OM pclitya.na, s które-i k•
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wj\ Giiwr.UOwta. 15 wiQr~ QCJ
&laoota .roByjl.ka JUł ~taJt lit kla"l ~u,W-- dt.i<tj ~ kdormuyj ~u, który j~~cz,e oie I r&~fał i1.bdby ,r.doo ~ tylk~ pn;~oo&i ,
.)Cb.a.rkif;}'Wi, ~~ obwj•ł .t"WY• ps.rafjanom, ..,_~ I~ by.t. i Jut .kialł t.łutę.bn'" .
poaia<iał tlrodków oliriymania potneooyclł JW>Jłcit: 1lAJ"ie :U.rodu, W;lradQ dąiu~
·~.Rząd TymcmłO'WJ pnoobrail . pra~Bhl'W"
Wyłma ,&ey&OO:h'a-oj" roiyj~ boja1'!0Włe
w!J!.dQmo~ i.n:IJlłł 4l'•g'9 an~te.W dla wspólu·
jej OV.ą1niteia włr()4 my~h Manów, 'fln!iwa„
. . . ". mot.o
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le.piet je u~ymftil'!lJ,M. Brak "WOlfi~
illhQiW!, fi~t! BQ; &ie-m1W". .
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J pobytu

Rady re~encyJn~j w Berilnle.1

•

Z powodu IY)'"miany toastów pomiędzy
r.esarzem Wilhelmem a księciem Lubomir~
!Ski,m, „Tagli1:1che lfo.udschau" pisze, _oo na~tęPlJJ_e! -

, Niektóre klilltury kołt:t.kt-orskieł up<>wąiniaue przez iarząd główny l!Aerji .kraJUW~
R. G. o. do .sprzedaży iili>Ów iute.rnnyclt rue

z abymitwŁomży.

w:n>la-rnją w)gl'au~~ 1-ołery,rny~ a

Na miejsce d.otypl:J;ęzasowego kapelana o-bo:;m interuowanyeil Iegj-0uistów w Szczypior-

naw-ot

stawek w w_ySĄJk„1sc1 oina-czoneJ pnez z.a.rząd
l'O'terii, •):.:-zywiscie pv p-otrące-Jli.u proc.en.Łów.
Rocznice. Dnia 11 stycznia 1386 :r. W Wolko- ·· nie, a uastępnie w Łomży ks. Kwapińskiego ·
i\p. je<loo z kolektorsklcll .kant'°r~w na
mianowany został kapelanem · obozowym - w
„z tych toastów zaznaczyć na1EYi.y jako _ wy.sku stanęła unja Litwy z Pol.ską.
NQ<Wjlll świocie wyplaca sta~·k.i folerjjne za
· Bzeze15ólllie c4ara.kterystycwe zdllllie księcia
1883 r."':;.v ł'elersburgu zmarl ks. Antoni Fijal- Lomży ś\viecki ksiądz i ·pośród ruiejscmvego ćwiartkę lo5!U p-0 _;:;i; marek, me zaś j}O 40, m()-duchowieństwa ks. Sikorski.
,Luooaurskieg<>, który ruowił o niezależ1iej lllD- Jrnwski, arcybiskup metropolita u10hllewśki.
·tywuiąc. teu .kr.uk .u.i-e<Jtrz.ym.wui-em W.Yl>lat z R.
~areliji polskiej, gdy c1;::iarz użył zwrotu -o sa- _
1904 r. Cesarz j-a,Vuńi:iki wypowiedział woju"
G. O.·
Dwojaki kurs.
_m\J<lL.,elnem Krole:,;twie Poh;kiem. Polak w
Rosji.
W zakla-da-ch gastron-omiewych w Warsza\vl:e
Medal na mmM... paskarzy.
ewe~ yrzemówiemu uwydatuil „prawa", któ_Imieniny. n z i ś Honoraty P.
_l}nzyjęto p-OwszeeJmie kurs rubla; ! _rubel = 2 mk~
rte maJą _być ustalone i urzeczywistnione i po
Jutr 0 Ai;~djusza M.
'Ukazałv się w na.si.em mieście metlale, wykQ-o
ezy mar.ka po 50 ko.p:, t. j. poniż-ej kursu unędo
!Urzeczywistuieniu praw „wspólnie z narodem
rume z bialego metalu, wielkości rol:łyj..,;kich pię6Zebrania.. Dziś o g. 8 "-iecz. odbędzie się 9Wl'g-O•
11iemie~.k1m·• <14ż:yć się będzie do wielkich cedziesięciokopi.ejko-\\ ych monet srebrnych, z napi·
gólne zebranJe delegatów Zw. slow •.polskich w si0Fatomia..,.:ot
sklepikach spoźyw.Czyeh w dałlów, które zapewuiają szczQście, ludz.lwści i
sem
na jednej stronie: ,,._\1edali wybity na ch\\alę
d1;ibie Stow. kobiet p-olskich, pracujących -w pąe- • szym eiągu za ruMa żi'.iilają 2 mk. 50 fon •.
,-pokój p-owszec.hny. Mowa _l5olitka i przy tej
spekulantom w 4 roku woJnył 1918„• .POO nap.Jsem
. my;;le, handlu i biurowości, Chmielna
Ale wogót-8 w.-.,łuta r-0syjska przyjmowana jest
&pos-ol>nosci nacecilo\'\oana je::it silną pewuoś. :ą
tvm widnieje pasek.
,
O g. 8 >liecz. w siedzibie Tow. pra·wniczego ' nie-chętnie.
Jiiebie ·i ogłasza, że wtedy jedynie za.ą1ierz.a się
~
z
drugiej
strony
medalu
umi~ny
jest nie(Kredytowa 3) odbędxie się posiedzenie łączne sek· iść z rri.emcami, jeśli oni poprze<l,nio callwwiwielki ry:>unek, przetistav.-iająey świp.ię. z kto_..ej
cji prnwa p-0lskiego i sekcji prawa cywiłneg-o, na
Gma.ch II gtmna-zjum.
cle speluią żądania polaków, ich prawa. Cenaokoło rozchodzą się d-OŚć szerokie promienie.
którem p. Józel Kaczkowski wygulsi referat p. t.
sarz. natomiast dal polakom do zrozumienia
ży.d-0~·skie
T'Ow. ochronek czyni :r;faran4a
:łllię;2.y promieniami tymi Uihie.;;.:.c:wno .n::zw,
„ '
"
, •
•
'
„Konfiskaty na ziemiach polskich pod zaoorem ro-r.e_ ?Jczyz111~ sweJ najlepsze oddadzą usługi, sy jskilII 'po yowstaniu 1830-1863 r.".
u prezydjum policji -0 wydzierżawienie mu arlykulów co<lzieilllej poi.nebj :r. \\ ymienlenlem
~eslI „wspolnie" z państwem nleruieekiem i
zajmo\ni..i1ego obeqlie prze:i ochronki Tow. cen, których wy;;oku:>ć zaw<ll.ięcuunf. tylk? spe.KU·
Odriyty. DzJś ? g. 7-ej "'iecz. w kole przyja·All.>Stro • WęgraL;i podążą do swych celów.
gmarhu il gini11azjuin męskiego na Nowolipiu lacji.
eiól nauk polityi:Zilych (Mazowiecka
dr. Bolesław . wmz z ogrodem.
Półurzędowa „l"iurddeubsche Allge1~1ęine Zei'
Godna pamiątka czasu woJny.
tung" towarzyszy mo~om uszczęśliw~onem! Kosko'hski wygłosi odczyt p. t. „Rozwój parlamenslowami o „więlkvści e.hwili" i „uroczystej go. taryzmu".
DezJ:nfokcja mieszkań.
lll-ela lote.tja R. G. O.
O g. 8 wiecz. w Stow. techników prof. Jan Ber
dzinie''. Zapewne, zapewne! Polacy zbliża
Delegacja
do
spraw
zdro\Via
publiczneg-0
Trzecia
lolil:-rja IL G. O., a 007-a K.ró!-oolWil Polją_ się d'O spelnienia Siwych żądań i
mają
gucki wyglosi odczyt p. t. „Metody nnuCLania i praskiego waj<lz,ie się w spr.uedai.y w drugiej _poł()M:i
,!Wszelki pow.ód do wdzięczności za uroczystą cy w politeehnik:.ich z u~zglę<Urieniem naszych sto- -zatwienizila przepisy służbowe dia rucho- St'ie"L.!i!fa;
.
mych oddziałów dezyn.feki.:yjnyeh.
sm1kó'\v".
'godzinę, zgotowaną im przez moearstwa śrud
• Ubeooie za.rz..1d lolerji dokonywa repa....').>:e.ii Jio.
W
przeph;ach
tyeh
powiedziano,
że
cala
sów
po-m:'.ęJzy
kolekt_?-rów,
któr:y-ch.
wczeSllleJ
zgło
lk:owe. Czy jednak ujawni się ta wdzięczność,
---~
akcja przeprowadzenia dezynfekcji powinna srou-e zai->vtcrebowama pr;.-ewju.śUlJą rnz.!JQrzą<l1Ald:
to moie nawet sprawcom tej urociystej godziną lk"bę lwów. Z tego pow0tht M~e zgłoswn}-&
być - połącz-ona z jaknajwiększem uszanowa_ny WY:dać się wątpli we,m w ·chwili poświęco
niem i oszczedzaniein mienia mieszkańców. o ko.le.ktę n.ie ,,;ą przyjm.-O\\ane zup-el.u.ie, ruuno lllłiil"
~wi~ia sąd:cb Krilławfm--P~łs\th.
nej .s.po-k-ujnerrn1 namyślowi. Pra w<l-opod'Ohnie
miCh -o to starań zai.ntt:!'resowanych.
• 1.'nypum:ui-eł n.acldy, że li-cz.ba losów 8-ej lolę
~e _struny polaków, pomimo przeżytej teraz
_P.o-d wiględ<Bm obchod-zoofa świąt w ~ Kie1·ownik br;·gady obowiąza-ny jest zachowywać
bezwzględną.
grzeczność
i
panowanie
nad
"-"..ii R. U. U. w po.równaniu z iolel'j;:! klasycw,ą Króprzez. nich „ wielkości c\ł.wili", wahać_ się nie dach i urz-ędae-b sądowych :&ról. - pul. roz.porz.ą
leatwa Polskieg-o lir--.z.y o i7,tKJ{) 1-oww wą-..:-i!J, w P<J'"
sobą w stosunku do mieszkańców. Je<l·nak za~~-d.zie występować z coraz to nowemi ·z.yczedz-a się eo naS'lępu;e:
J.'ÓWilruUU za:§ z 1-ą Merją R. u. o. o 2U,OW www
-niami, aby dopiero od ich 1:1pelnienia uzaleZa dni-a świątec.z.ne uważać należy: Nowy rządzenia jego winny być, stanowcze. W razie i w porów~1aniu z U-ą o 8,0UO losów więc-e.J,.
,io.16 dążenia do 11 wspóluych z. niemcami" ce- Rok, dz.i-eń Trzech Króli, Ma-t.ki BtJ<3>kiej Gro- zatargu z mieszkańcami, kierownik powinien i
[ów, dopóki pewnego pięknego dnia intere::;y
mnica.nej, Zwia;)towanie N. P . .Marji, Wielki zwrócić się d{) przedsta:wiciela milicji -O spisaKradzież 19:750 pudów ziemniaków.
111iemieckie -całkiem nie z-Qs.taną poświęcoine. Piątek~ Wielka S.0,oota, <lz.ień Wnieoow.stąpie- nie protokulu.
Tajemni.cą publiczną w wy-dziale za.o.patry.
Pó!urzę<l-0,wa radość „N-or<ld. Allg. Ztg." orriy- -nia, - p.oniooziałki wielkanocnych i Zielvnycll
Robotnik'Olll., ~jętym przy dezynfekcji, wania byfo stale uuilloo ziemniaków, jakie wy.
V.ć na-s nie moi.e ro do tego, że urzucia przy
Sw·iąt, <l·zi-eń &użego Ciała, św. Pi-o-tra iPawla,
zabrania się chodzenia pod jaki_mkolwiek po- kazy,1,-valy bazar~ zie.mni~czane. Osta~ w
epelnianiu ma-rzeJi pols.kich są l>ez kwe.stji na- \Vfilebowzięeia N. P. 'Marji, Narodzenia N. P. zorem do mieszkań, zwolnionych od dezynfek.I.mi.arie p1-zy ul. :::>olec, gdzie zarządzał p. Szc.ze.tury bardzo jednostr-0nnej. z ·wyjąt<ltlem rów- Marji1 Wszyst:ltlieh świętyeh, Nie-pukaJ.anewe> cji. Pobieranie od mieszkańeów datków w ja1 hlews~, \vy·kryto brak ni mniej ni więcej tył•
Poczęcia, d'Z.i~ń 24 grudnia, Bożego .Narod-w- - kiejkolwiek formie jest surow'O wzbronione.
nież usz.częśilwionej „Genna·nji" i jej -pit-ocrek<J 19,750 pudów z.iemn-ia:ków. Równocześnie
nia urzędowy autor z „Nordd. AUg, Ztg." nie nfa i św. Szczepana _wedle rzymEclm- katoli-c- Winni tego będą vv-ydalani ze. sluiby i oddani _w baiarze pny uJ. Ogroo-0wej, g<lz.ie równieif.
r.najod-z.ie ooyba w Niemczech niJmgv, który ldeigo ·kalen<l.alfi.a, dalej dzień p-atmna kraju i
pod sąd.
p. SŹiczeblewski prze.z parę <lni zarządza!, oka·
dzień 3 .Maja, a -o.p.rócz tego dla kaiA:lego sądiu
dzielić bę<lz.i-e jego md-0ść".
Na czele oddzialu dezynfekcyjnego stoi Ull się brak 1,000 pudó-w ziemniaków.
te dłJ_ie religi•jue ur-0czyste, w k,tórycl1 w -siekierownik odpowiedzialny za wykonanie czynW wydzia1e ziiemniaczauym po.ws.lala :koo.dzibie sądu wedle dawnego :z.wyczaju zwykto
ności.
siernacja. 8kąd b.rak? -Dlaezeg-0?
wJalwi.a.nie interesów ustawać.
W czasie dezynfekcji nLlro-mu z mieszkań-_
P. Z. Kamiń~ki, dyrektor wydziału zie-Kohieł reł1kiGb.
Tę ostatnią grupę -dm świąteC11nyeh ma
c-Ow nie w-0ln-0 opuswzać posesji. Brama <ło mnia-czanego, zwrócił się z pretensją do p.
prezes sądu okręgowego dła poiswzególnyclt
mu :wstaje zamknięta, klucz w! kczony mili- Szczeblewskit p. Szczehlewski zaś twie!'ld.7.i, ił
_
W, dniu 20 gl'll<lnia 1917 ir. Ulwiąwn-e w- łizęś-ci swego okręgu ovnaczyć i obwieścić.
cjantowi~
W towarzystwie milicji kierownik owe 20 tysięcy pudów w-cale nie w.stały mu
e:talo w Krak-1J.v.ie ,,T-0·warzys.two PriH.cy Naro- -_
We wszystkicli innych dnfaeh mogą byó
-crbchodzi
kolejno
mieszkania celem kwalifiko- przez p. Kamińskiego d<OS.tar-c:wne. P'°'w&.tal
dowej Kobiet P.ołs-kkh'\
;p.rzedsięurane czynn,ości są<l-0we
wweJ.ki-ego
wania
mieszkań i rzeczy -do dezynfekcji zaś ł spór, kt<0 winien?
Towarzystw-o to pcnwtaio z inicjafyiwy gr-0-- roo:z.aju. Jefoli je<lnak mają brać w ni-eh udział: mieszkańców do kąpieli i dezlnsekcji.
W, :rezultacie p. &czeblewsiki wn.ióśł oo
na :k-0biet, których -celem i dąż.en.iem jest -o- osiohy nie naleiące d-0 wyzna-ufa rzymsk'O- ka·
Osoby, ~walifikowane, winny natych~ ł Ur?-ędu dys.cyp-li.na.rne·go &kargę na s-wegó
1w-ocna społeczna pracat a i<l:ealem p·rz)- l-Oż-e- tolfokiego, a -0:kqli-cw-0-ść ta .zinaną jest sąd-owi_
nie ręki, choć w O-rol.mej mierze, <:Lo l:md-uwy nie naJeźy taki-ej _ezy1:rn<rścJ przeds'.ięb.rać _w miast udać się do wskazanego zakładu kąpie- ! ~\.Yierzchnika.
·Tak się prżedStawia sprawa ze strony
dniach wyjątk~_;wo uroczysty-eh świąi wy.znania lowego; za_ niewykonanie tego grozi kara wy- ~
silnego, nie-1}(1dlegle-g-0 państ-wa -polB.kiifgo.
formaln.ej,
po glębszęm zaś zbad8JD.iu j.ej WY':
1., lub 7 dni aresztu, _
· sokości 21 m.
Dla ziszc.zenia -tego ktealu Towarzysitw-o religijne.go. tyeh osób.
chwzą na jaw nader ciekawe szcz.egóły:
Tekst
powyższy
uchwalony
zostę.ł
p-rz.e-z
iod\Y{Jluje się d-o wszy.sik.ich kół p-rowincj-0nal.
Ziemniaki, jak się okazuje, przy·wown-e
komi-sję przejściuwą Tym~asowej Ra-dy Sł.a·
Z Rady. stow. pracowniczych.
n~«:h, -które w<ehodziły w sikład obeenie rozwia~
są
do
Wars.za \VY na bef'lin-kach przez Wiolę.
;zanej Ligi Ifobie-t, aby za przykla<lem Ifol~ nu 1{ róle·slwa P'iJla.k:ego.
R~.a po.1skich st-owarzyse,eń praoowniC1Zych po·
P.o wyładowaniu k.h na przystani, z.ostają on~ ·
do
wiadomości,
iż,
z
powodów
niezależnych
daje
tarnowskiego zechdnly przys.hwić do zjed.r10odstawiane furmankami do bazaró'W. Ni~ wieod k-0misji ośw-fa-łowej lej.że Ra-dy, odczyt zwvklv
_ez-0nej prary i wspólnego trudu.
w niedzielę, d. 13 b. m. nie o<lbęilitle się.
• ~
my nic o tem, jak się lrontl"ofoje wa-gę zi-emn.ia~
Za-daniem noweg-o Towarz:ystwa jes.t skuStan i potrzeby rzem-ios1 polskich.
ków ·przy llłtladowaniu foh na berlinkę, wie-pJenie 1 zużytkowanie ener'gji kobie.t _polski-eh
Chybiilne dobrml.zieistw-o.
W
uzupełnieniu p-0danych wiadomości o
my nat-omiast, it po drodze, kto może i eh.ee
dla wzmożenia two-rzqeej się budowy pafu;.tw.a
Glówna
Rada Opiekuńcza zav.iadomila wvitial kradnie ziemniaki, tak że do skladn.iic dostaje
pracach
kornisji
-0-0
zbadania
.sfanu
i
pot:rzeb
.tH>lskiego.
rzcmiosl w Królestwie Polskiem, zawiązanej dobroczynności magistratu o nabyciu większej par-- się iilość znacznie inuiejsza od nominalnej.
_ Nie wkraczając w dziedzinę -polityki, wiP.rzy przyjm-o.waniu ziemniaków ·przez baJ
przy Sekcji rzemieślniczej, zaż-!!aczamy, że o· tji gotowych ubrań, z których część przeznacz.ono do
d~my ~'iele obszarów pracy natio<lo-weJ, hi1masprzedaży. Odzież bęU:aie sprzedawana tylko instyprócz; ankiety, Komisja ta zajmowała ~ię w
zary, furmanki idą na wagę, i tutaj d'Opiero '
IDtafllleJ, kultura-lnej i społecznej, których u- roku jubileuszowym i innemi sprawami 1·z.e- tucjom, lub osobom, posiadającym odnośne poświad„ ujawnia się mam"O, <l-0ch-0-d:z.ą-ee nieraz do 40
iprawianie przez mg:rnizację ohy-.vatelską ko- m~fu~~L
.
c.zenie od instytucyj dobroczynnych~ Cena ubrań: _ pudów n a jednej furman e el
bie.t polskkh przynieść może bezpośrednie ko·
gi;\r_p.itury męskie po 105 _i 115 m. sztuka, _palla
Dobiegają tei końca prace nad ujednostajTa afer.a, gdzie właściwie wszyscy, któny
.nyści pań-stwu p-ols.kie1irn.
nieniem wewnętrznej i zewnętrznej organiza- damskie modne 140 m. sztuka, spódnice Hl m., hal- d-Oty.kali ziemniaków mają ezęśó v.-i.ny oo suW pierwszym rzędzie materjalne i :q.Toral· cji Zgromadzeń rzemieślniczych, czyli cechów; ki cieple 19 m., chustki duże 25 m., male na gfo- mienJu, · jaskra w-0 ilustruje stosunki i st<0-sune WSlpieranie w:.ojska polskieg-o, opieka na{[ nad zreorganizowaniem kas zapomóg, istnie- -wę 5 m., pończochy czarne 36 m. tunm. Oczeki waneezki w wydziale z.a{}pa-tirywan.ia.
cho-rym wlnierze.m, .nad 1.\'rnlni-0nvmi -Od slużjąeych przy tych Zgromadzeniach; i.ad uje<l- •ne _są jeszcze palla męskie na wa_cie po 100 m.
tby i fo walida mi,
,
~
.
no.;;tajnieniem ksiąg, kontraktów, książeczek __ • Cie'kawa rzecz, kto w połowie zimy będzie ku·
Uj~ie ba.ndy zlodzieJek.
0J}u.k te~no pmca na<l uświadomieniem na~ czeladniczych i uczni-owskich, dyplomów maj- powal ~~Ho na wacie za 140 mk. i to ·jeszcze drogą
Przed
kilku
dniami sklep towarów blawainyc.Jt
irodowem szerokich ma.;; s·poloczeń.s.twa w du- strffwskich i t. d. Obok 'tego, o-pracowano pro~ · prot~kCJL do.„ dob-roczynności?
pod nr. 7 p-ny ul. Freta, naleźą_cy do Ha wy Korzeń.'
chu, szczegótnie (){!powiadającym potrze.]}om jekt rzemieśiulczycb sądów rozjemczycll i prozostal okradziony w nocy· w ten sposób, te do „kle1pańslw-uwośei polskiej w ob?n1ei -cht-wili dzi-e· jekt podniesienia wykształcenia rzemieślni
. O str:óiów :noonych i śmieci,
pu byl przebity otwór w murze z mieszkania są
j-0~ej1 i -0-ddzialyw-anie w trmże dudrn nn wy· ków.
siadującego z tym sklepem.
Jedyna
sekcja
informacyjna
Stowarzyszenia
ieh-flwanie ml.odego pokolenia, w kfórem praOpracowane jl}ż projekty nowych regulaMiesi.kanie to, a wtai!ciwie ciemna ł wilgotna
1wlaścicieli nierudmmośe.i z ul. Miodowej porusza
gniemy widzieć mo:'.ną pod•we:l1nę odzys~anej
minów, obejmująryeh wszystkie galęzie dzianor.a, od<lawna stało próżne, gdyż pomimo bajecz·
oo
tydzień sprawy, obchodzące ogól członków i coś
n1epodleglośd.
lalnośd Zgromadzeń, i będący-eh rozwinięciem
ni? ~iski~j c~ny, wynoszącej 3 marki z fenigami
Gd~ie· warunki 'lego potrzebo·wae będą,
i uzupełnieniem ustawy z r. 1816 o Zgroma- robi.
m1~s1ęczme, 11ik_t ~lll nle chrfal mieszkać. Na parę
Wczoraj omawiano' sprawę stróżów nocnych.
nie ooiamy się P·rzt:l p.acami Bipolecwemi lub dzeuiach rzemieślniczych w Król. Pol:>kiem,
Na skutek skarg_ naezefaika milicji JlB. wadliwość
d_ru
p1:i;ed kradz1:;:~ do właścicielki tego domu zglohU:manitarnemi, dla ·który l'.h istnleją już zrzebędą wkróke, rówuleż jak i wzory ksiąg, dyszenia Bpec~al11e, ja·k -popieranie ruc:bu w::11ulplomów i iuuych formularzy, roze::ilane do wy- : orga,naucji stróżów uocnye.h, u.l:atwiającej kra<lzież.e, ~ula1 s1~ starsza JUZ kobieta i wynajęła mieszka.nie-,
dzlelczego kobiet, o_pld>a nad hu.!uvfrią d-obitniejszych polskich organi.Zat:·yj rzemieślni clllagi.strat postanowII iniitytucję tych stróż.ów umia- zap1acnvszy z góry z_a cały kwart.ar 11 marek. Nt1
<lrugi uz~e;i no\\a lokatorka oświadczyła gospodyni
stuwić.. Komisja zm:gi.,;tracka zaprufJonowal-a .usutkniętą v. oJną i t. d.
czych.
nięcie stróżów nornj'th i zastąpienie ,ich pr-.lez spe. do~rn, :i:e się rozmy:$lila i nie sprowadzi się d9 wy- \Vyz..wamy zatem Was, Kobiety po-lskie,
Testament wa~unk1twy.
clalnych milicjantów nocnych. Wydatek na len cel • narntego lokalu, kcz go w.!ąpi 'dwom swoim znajokló-reś;;ie od sie.rp·n:a 1914 r. spici$z;i!y cfo-lwomym_
pokryłby podatek specjalny.
wll'lnie d-o pełnej puświi:.:<::~1ia dzfa.lhl.uvlid, alły
S~d okręgowy w 6 wjitlziale cywilnym ogłosil
·~egoi jeszcz~ dnia znajome sprowadziły się
~~10-dego iolnierza 1ml::-'.~i tgo -otoczyć gurącą
świei.o te.etament własnoręczny ś. Jl. Utimpji ze Ska.Sprawa ta n:ywolala QŻY\\ione rozprawy~ Niedo
tej
.n?ry, nazajutrz zaś rano już ją opuściły, poatmosfer~ mii{iści cal2go i:n;·-od-u i piekąr pien,yfu;kich Ciechomskiej, kiqra. Wf;ród. legatów na którzy mówcy wyrazili ul!aw1;1, że mag;strat po'datki
lęgno-wa? _go rannego i wrrhowywać ste-ro-ty p.o
rzee"' rodziny i krewnych, uczyn.iLa zapis na rzecz
powi:ększ,y, ale t orgaEizarją straży nućnej s_pisze się zostawtaJą6' po sobie„. otwór w ścianie do sklepu
Korzeniowej.
.
p::1;;gl.] ep uuha.<1:ó!tid1 ;d. : ·c- n / sl" · 1 ąć
Towarzystwa ko.lonij !etnicł1 w _1mmie 8;)00 rb.
tak, ·.jak z opalem i żywno~cią. 1-'rbemawi.a:ne, za
J.ednocześnie
stwierd:z.ono
brak
towaru
za
4000
.
_
d~ ·wspólnej z nauu-'pr·~;y-· ~. ~O~'ej org~1-~lza Zapis ten atoli czynl tałeżnym od wyegzekwo- · ~~~c:le-m tej :spr-.> wy v.; ręce Siowanylm:mia wla·
mk.
.
~Jl.
wania od krewnego, swego, R_y:;.z;arda Skarzyllikle- ~i-<;·i~i doruów · - .wre,;i.cis przekazauo ją komi.-ijl.
• Spra~·~ tą,.~h!. się wydzifil kryminalny poli<;ji
.
- - _- P. ~utmH odczytał referat o usuwaniu i spoiyt~
_ Prze-d kobietą poI~b~ ;;.roi wie1lti zakres go, sumy 13,100 rb. ,,
mem.eckieJ.
Nrnuav.em uslalono że O\"a „., 1~
« k k• '
I
"
„wL-e ,l}Tow~ kol. letnich nĘe może judnak rościć prC:. • ~ow~aniu ~r:iieci, z któr::d1 Berlin wy~~ga miljo-~rac, i ~b~wiązków,. sLv,;tin'.onych przez. wy.
Wfi
au-1e1a
by!a to
·' .,.
.
' niejaka Marjanna Wódk- a, u\de
pa,q.·k1 <lz1e~uwe, a tyi-iw Jethmśdt~, !iezba i u- !ensjl do legat&rjusz.a ogólnego w wypn.dku, gdyhf '. .now~ korzyser. HeJerat okia$kl\\:ane. W'&ród ł'oz
z:1s JeJ znajome - Francisz.ka '1 iach i Roz.alja :Mk·-_
J:rnrhaniem tyi!h sarm:rłl i<let:Lw, m;i.emy suma p-owyiEz,a. z tych lub iµnych rowÓdów nie mo; ;'praw rejent fuepecki pnypomnia1~ ie zirza<l Sto_..
Stakuw~a, ~tór,e aresz_towano. Dalsze śledzt\\Co ujai;ł.w-or-z_>ć lAJtęiną org:rn::.aej!J l uto~10waą dt-0- - gla być wyegiekwovtan~ Ód_ dluini ~a.
_ • - ;tfil'~ys~en~a ju~ I~~zetl kilku laty ripra~w~ pro" ll<l~,- z.e .a~ ;.rauz,iezy nalei.y je„J.Gz.e kilka osol·
Wykonaweami te.;;tamenllt mi:mowani zostal?i ;tekt spo:l.li:i, maJ<iteJ na celu spo:l.yLkowauJe śmieci,
gę -O'° tych wielkich ce-li!w, k~fadauy sobie za.
a nuanov-.-1e1e; Leokadja \Vardiol ,,.„
, p

Kalendarzyk~,

w

10:

·

n

w

I

Tow. rraGJ Harodowej

I

+o

I

Stani.:;.bw Lubili.ski, v.faśt;lclei dób.:· Oslrowca; i iii,~_·- ie przeeiet rzl!<l rosyjski odmól'>il -zatwierdzenia U·

~nślily.

W

imi~niu Zarządu 'I'ymcr~-:"·ow~:

Pr,.,cwo . .lnicząca:
li 'f, A d n r.1 o w a T n r n {t w .i k a.

tur Szani,awski1 adw. pi,,;ys.

.

_

Ko~iety w sątlcr~łmiie.
.

.

·

\
-~

. sta:wr, ponieważ pr:wvddywała porękę orrtatliczona.

•· "'
„

o- <>i' -n·,.,
U'·.:iecnie koruisj~ ·-śotmna
b
:"'·1:.1„l1 _ 1...ma:ną.

'"·· A.::ra Przyboru~\saiego~

Urui.ba,

"'
z_ i_rp.

-~miHy, łtzepec-

- , ~mego i Trt:;chcii:ułltiego sprawą ,tą ~if:la się wow~

Pannę Barbarę Rr~m:kJ' :~!ruiowirn~ pctl~ · -~

s&kretarzem. - przy prok11d.t~n e - K. P. -sndti
-okr~owegą w_Warll.ui:wiet Jei!i;t ~ar,~~\.

.

Po dlugieh rozprawach 1m&t~Ó\\iÓno ezekae na
WYtlilt ·pł'ac :tej k1nnl:;ji, do. łct:O-!l.fef Pf)woi~o fl\\idat~w!t,P{ł.~łł{li~ll
~ &~~
. - .. _.
. ..
.
.
. . .

~

d

".. • ,
• ,_,„genJa ara·
o\>al;,a t fi.rand~ Komosińska, które równisi

z

.1re.;;::.iu" ano.
-, ·1· -;
'Y ,.r
. t.el.ll<.i1. i., tS:>t:iu \HUl'i•"h \\yni.a,
~·~au w; ny . t~''.ar ;-, YIH?::ły one pod ~hu>; tkam~ -l\l~~He ~o. ~.~~r.i?wo u stróża domu ar. Ś:l pr~. ul
b'""'"'Je,„1neJ i-·u ma~1a.rki 1 "'r11ile T z· li' .-- .

•fr···\•
-u....,

~

„i- 1D.;1,..1. t
u...t4

-1'.it.CAhe.J*

-.

-

· - _.

.rz

_._,i:~_ h •„

,

I.
~u~t"tu,

,ł!J

f;

sepe

Radnv d
,
h rtvin Hole

.-...·- _

, „, t': ::i:t,Y:: JI~lendPrB!!,ł·,
rzą:dzfĆ' w.;-~F.ll'ltlfl tf'j frłOŚO,

. ,

dafąe

·

Ir'.$. kan.

Albtf'Cb~r

_ .Jfri(:..C-iwko wniÓsknwj

bf6 tyl1*-~fr~Wl~Ją lJ('ftW.&ły, a~. " '

On„~óajsze :pofiipdź'P~1~ Jbd'JlflE"j•

.~ł°łPj odbyło si~ w Qbflcności rilr:.rwszeii.ro
burmistrza in2, Sknl'sl\1·pg'o r 38 radnJCh.
Posi@dzPnie o ·godz, 6 min. 85 otworz1ł wice-prze"wodniczący p. Stanil!ław
· Jar-oeiń"lki w asystPnóji ~Pkretar.zy r&dnych Jarblubma. J Sp-~·~htma:fita.
Na por~ądk11 dziennyn:i d~lsz_e , trze.
.~ie czytani{J łn;d~etu„ a ntian?1yioie _d:t;hi.ł·
'Il _ bnd~et
_.-.
.
·
W1działu zaprowiatttcwanta miasta.

.. . .

R.~rlnr dr; RnsPnblat hviii' _.
~wo1m -~łta~ie"u·chwnhrno jflilynia.· !l
mh1ja f!lt~rbo:wa nf P przyjT'lowa~a~.;I:f
t1h
wnfosłtów„. jPP!'O 1M1ś, prnr107.y~J11·.,' iy
przeilłe!lie·nio jednej po~ycji bud'~@
na
łnną.
· ··
.
·.
W _Bl;l.r.awie wnins'kn d-ra RcHfi"'nłJ.latfa
o
-·, 7'iJ'lif'ł. ~ydow!>!ldPg-o s.iamł
urn
nirn
·J;i'kiP~o, przewodnic~ą-e:J-"'
zą-

dza ~losąwaniA imH"llnP.

.

. · .!?:n~~ otfię.zanf~ ~łos6w ra~ · RoSachs: ·De ~bud~ . SĄ'tfzW.$jj'.ązJnf uwagę, żP prze.w, . 'Mł~

- Refer.uJe radny nr.
tetu tego, od ozasu zahdl'rdzenia w drn·
gi~m ct:ytaniu Komisja finę.n~owo-skarbo~a nfft wprolfarlziła brlny~h zmjan. Za·
~'tfierdzono go bez dyskusji w otrólnt"j
{llumłe w.pływów i 'WJdatkó-w H~ 1 ,!J'69,0g9;
!łllar.ek. JPdynle na z,apytanie rdnEl'~'Q
)rolendorskieho, czy uwzględnione zestało
~ mk. minimum d~iennej płacy dla pra{cowników, refnent wyjaśnił twi-erdzą~o,
1sazuaczająe, i~ Itiezbęflne wskatt>k .te>go,
;poprawki, wprowarlzona zostały w kątdJiłl
~oszczeg-61nym dziale.
·
·

cy nł~ Q"ł<'ll.~nwał i zap1taje i'li~, j.~~!głof!owal b-erlr,iA. .
·
· ć• •··.
Prz:Awo1in1czący ~świadcza M wstrzy.
, mnje si~ od dmmwama.
-.
• . P~, ~hlio~f'nia, głosów o}rnzuje. siA, .
, te. za .w/n:t&!lllrn"m głosnwało 16. rannyob,
przeciw-14, zaś 8 wstrzymało się ~d gło-.
sow.a.nia.i

łodzian, z~ sfor tnfojszPj int~ll!!0n<>ji, o;l.
prowadził na. wif'czny spoczn1ek · zwłoki
zmarłA!!;O w dniu g b. m. obywatr>Ja tne
t~Jsze~o 1t p~ lfauryceg!J Sprzączkow

skiego,

Konifu1\t pop.:'rz1>howy, prff~Vndzotry
pruz prohoszcza -parafji świętokr7.J!lkiej
ks. kanonfka ~zmldla, - ror;rzf"nzali pensjnnuz!'I Domu starców i kali'k przv chrześcijańskiem Towarz. dohrocz.rnnn!'\.cl, których zina~ły był jednym z gorliwych o~

radnf'Q'Q d-r3 ~llCbSa. 'fuewica Za\VS'f.f'I wy~
st~powała
@bróriiP ws1,lstkfoh poszkoilowanyeł1, ~~Pg'O doworlPm pnsłPtyć mo?:.,.. na{większą zf'! w~zyst.ldsh liczba wnin-

w

. warlwo~.~m.O:~•-'i}6 tylko !tgod.
laruin~m. ·2

W dnfu WM.:ora.i~zym liczny orst:ak

· wyriit.a ziłz1wif'!TITP,
d t
· · '
jlłko pn"" ~ .awrnJF•1

_, _
)f'WlCJł W)'$tf!ptlJ0:"'W Obro.ni~ tylko JH"Wflf'j
trrupy, a nie ws~11~tkieh p-os7.korło"r~rnych.
Wszak na r6:vinl z nattc,.;ycielnmi llTPPtato"'fymi pMzko,dewani s~ wszyscy p.raco·
wnioy miejs<r~; ··
·
Radny ,i;T'(JlPndr-rski od1Jił"rtt urznty

bh1th, lł·~Rta; iż -poniPwa:~ 'RtHlł;f:
n<"hwama nie stawiać -nowych, w
zatPm- pJ;qj-~ltJ . d~r& Ro!!Prtbl~ttĄ,'.
,.

Pogrz.eby WO"!orqj111ze.

by

poprawki.

To.

sków i int'PrpPlacjJ z }''j st.ro~y.
s~~
mo nria~o mi('!jlJeR,,ti ••2: P.1"8Mwmkam1 mw1śkimi. Wówczas wriin"SPk h"wioy prriepnrlł
przy głosowaniu zaledwie· dwoma głosami.
Rarlny psstpr · GPrharilt nznp·iałnia.
.wniosr>k radnPg-n- ·Holl'rnirrskie!Yo w .tPn
sposób, aby wszy~tki('!lh miur.ive:iPli, kt6-

za cza~ów ros;visldrh ·licz> li slę etamrnnć ·za Ptatowych Pbf>cnie.
Prżystnpiono, flo llfo~ow~nia. .
WntosP-k rnnnP&n Hńll'nderi:'IRIP!!o;

n„y

towyrni,
.

sl)y nir Zl'lmylrnć - niP.l~tórv<:b orldzfałów
sv.kół mi()iskich i wrJiriM odno_śne poprawki do hudżf'ti1-mlrzncone.
WniPSPk radneg-o RolP-nilflrsldPg-o i
d ra RosPncwPfg-a, z ur,upt>łnif•nif>m rridne·

go pastora Gnh~mHa n~hwalono i poflta-

· " -··/
·fll'Owiono wni~~ć do bndżPtu sumę 18,880
uwa*p.• t~. !n,000 ł mk. na wypłatę ró~n1cy kursu nauczyc1e-

.·- Radny SiwaieP.r
ml\'. tichwafo,ne na rozSZł'fZMiA aJ!'m,h~:ir- lom dotyehczas niPPtatowym.
,
ittm poiskiPgo 1rnlPty ·pmmstawit, wobPo ·
W sprawie seminarjum nauczycielr,aś · nowPj uchwały nalPży wnie~ć do lJ.u·l ·
sk1A- o żydowskiPr;-o ra1iny ras tor GrrBud:tet
· Mtn 25,000 mk. na. seminarjum t1dpw- liardt -proponnjP spraw"!1zić l;irzmiPnie po·
akie.·
.. '<' ·
pPzednfej U{'hwały Rany ~1irjskit'lj.
Radny ·ar. Ros~nhlatt jf'~t ':Pr!!ii>Q:hv,
Znac?;n{ł. ez'P,śó rannych opuszr,za sa·
nt>go !ilania. Uwn~a ąn, lt~ 25/lOO mar„k I~. wohPc cr.Pgo, 'l;. powoon braku quorum,
twierdzono bez zmian bez t. dyskusji.
przPznacznn~ na rnzsZPf'ZP!lin !)lf"nlfnarjurn kwP><tĄa ~ydowsk!f1go seminarjum nanczypływy w dziale tym wynoszą 18.§U,98ti
arek, wydatki 17}669,985 mk., przł:'wyżkfł polskiPg-o uchwalono na wykłady przril- cii-lsl\i(l;r:o nifl zoRtała ostatecrni.f' zdPCJ·
mf ntów judaiRtyezn-ych, sknro ~aś nchwa- rlowaną i 11rzPwodnic.r.ący zamknął posieeYpływ6w 850,000 'mrk. przeniesiono do
lono utworzyć sPminarjum żydowsłdo, '\":J· dzenie o godz. g m. l5 wiecz.
-liialu I.
datek ten jt>Rt ZOj'tl"CZTIW.
Bed!t.t działu VII
Radny flrrtz wyra~a zflanll-'. tn je.

,llatwierdzono bez zmiany w dochodach w
,Jumie 80,000 mk .• w wydatkaah poczynlo-

)lo- nltjaldt imiany, - wynos'Zą one
f'a' 182, 7 68 mk. 10 fen., tak, iż przewytka
. WJdatków wynosi 8,052,768 rok. 10 fen.
Budtet działu. Vlll·& ·
"
dlatwierdzono bttz · imian i bu dyskusji
1umJ1 wpływów eo.ooo mk .• wydatków
~U-8,QOO ~k., tak, iś przewytk& wydatków
''.

1'r.

"f dziale tym· wynosi 88,000 mk:.
Budtet
-Jahrłerd1ono

działu

VI

bez zmian i bez dyskusji.

·Wpływy w dziale tJm wynoszą 6,ioo mk.

'WJda.tki 842.,400 mk., czyli że przewyżka
"'datków wyno=si 835,500 mk.
· Równieś z•twier-0.zono bez zm:ian
. l d;yalmsji budżet dzjału XII
Wpływy w dziale tym wynoszą 6000
,lnaHlr, ' WJda~ki HS,000 mk., przewytka
. w-:ydatk6w 9,ooo mk. .
·
Następnie radny Szwajcer przystąpuje do referowania budżetu działu V

· .·

Radnr
s~mhiarjum

dr.

Rach~! te/łamy,

polski" bf''li

ró~niey

Po

Xrcnika
"'

trumną zmarłego

dzr.ijąc1 ~A na początku roku szkolne~-o
było 25,000 dzieci w szkołach miPjskieh.

si~ jak następujfl: 1). wpływy 890;260 mk.
9.6 fen.. 2) wyd<.tld; t3:tuł I - zarząd
452,204 mk. 06 fen,, tytuł U-szkoły niemie··kie-692,626 ~k., tjtul III - szkoły
~poJskie-1,851,815 m_k, tytuł IV - szkoły

~tydowskie-879,8~3 mk., razem 3,a:rn·,4, O
-ar"k-tl6
f"'D
C"'l!l1'
Ż""' nrze"'li.;ł.„
wvJ..,
"
ł1
..- .,
" ·1
t'
,
".1"- 1\<•
datków wynosi 2,086,220 mk.
.
Radny dr. Roseublatt zg-Jasza wnio1,t'k o wprowadzenie do budżetu Wydziału

dzono na, miejscA wieci;r,nt'Q;O spor,,;ynktt
zwłnki
b. p, Jak9ba Waltera. Zmarły
brał żywy uuział w
~yciu kultura!nem
Łodzi.

Był

mzkolnictwa

mh

„ „
d
1'
25t000 na atml.nar1um ey owa (tt
;W stosunku półrocznym, oraz 1500 mlt.
:·11a wpisy dla niezamo.żn;1ch słuchaczów
~tegoż seminarjum. _ Prz)'pomina, tA w
budżł'cie przewidziane jest dodatłrnwo.
25,rn~)O mk. na rozsznzPnic p.oiskiPgo Sf'-a
:ipinarjum nauczycie!skiP,tN na wylthldy
przrdmiotów juda1styćznych. W;·sta1czy
sumę tę skreślić i zapisać na uf\' otzeinie

jP-ilnem 1 najgorli'l?HlZjeh

ków polski<'g>o Tow. tr>"-tr3lnf'go i
położył za!lłngi
PolsldA~·o w ł„odżi.

tf'ntrn

łó3zka.

człon"

tym
dla rozwoj'U
Nad thv1P;J:tt

mo1'dłą w imiPniu TowArzyshva t('atralnego przemawiał pan MiPczysław Ifrrz, w
imiPniu teatru Polskiego dr. Fr. Frą·c1.

kowski, w imieniu zakła..lów · przemysło ...
wych, w któryct1 zmarły pracował, dr.
Mnrceii Barciński. Na trumnie złożono
llczne wieiiee •

. W-0znraj~ze -posiPdzPniA rozpoc?.:~lo
0 g-odz. 6 min. 45 wiPezorPm. Ohe. cnym był piPf'' szy hur1watrz inf.. Skulski,
7 ławników i 35 rudnych. PrzPwodniezył
wfo,,~11·pzes p . St. Jaroci1iski, sekretarza- ,
Inspektor szkolny okręg-u m. Łod~i
mi byli radni: inż. Ifrasuski 'i tuż. Klo- rozrsłał do kierowników szkół poleceni-t
eman.
pr7.Pdstawienia m.ijpóźnit>j do 23 styci·
Przewodnirzący stwierdza. te prz0z nia r. b„ następująe+;ch danych: 1) pro.'.:
nfedopatrzi>nie dopnścił do glosowania w i "·~·amu, j:>tkim posiłkujA się obrc1iA szko-.
sprawie uchwalenia 25,000 rnk. na pół ro- ł ła; 2) spisu podręczników. używany~h w
ku na utworzenia żydowskif'J?'O SPmina~zkołP; 3) spum pomocy mrnJrnwych. orai
r;jnm na11czyciPls1'i12g-o, poniP1vaż zasadni- 4) wiadomości, czy sziooła posiada bihljo„
cze sprawa ta zdPcydowaną b~·la nt>ga- . trkq uczi-iiowską 1 z ilu takowa składa·
tywni~ na posfodzeniu w dniu 22 listopa· sią ksią~ek
da 1917 r.
Nad sprawą powy~szą. wywia:r.uie siQ
- Poniewat niektóre z~ sz'k6ł nie ko·
s;~

obPcn1A liczba teh wynosi lHZPazło 26,5fiO,
ż~da, aby nie. zamykać 'żar!njcl1 óddziHłów
1 odnośnA poprawki wniPść do budżetu.
Nalt>j, w· imif"niu l!lwoiem i d-ra Ros~nzwejga zgłasza wniosek następujący:
„Stosownie rlo uchwały Rarly 'MiPjekiej ~ dnia 25· cznwca 1917 roku zosta.·
la wypłaconą prZPZ magistr~t.w zrszłym
mi~siącu nauczyrir1om szkół 1n<lowycb
miAjskich suma 196,200 mk., jako róznira
waluty między lru!'sem 170 mk.=100 rh...
Il. kursem oficjaln:rm. przyczAm okazuje
111ią, i~ zostali. pominięci nanczycie]A reli- ciPlrnwa dyskus.ja, z której. sprawozdanie
g-jl, śpiewu; rysunków i rr•bót r~cznyeh, sz.czPgólowe zamieścimy w numerze ju·
którym rótnica waluty nie została wy~ trzejsr,ym.
płaconą.
.
.
. Dziś nadmieniamy; ~e za utworzeZwracamy si~ przPto do maiistratu niPtn i.\ dnwskif'go sPminarjnm naucz~ciPl21 zapytaniP-m, z jaki.pgo poworlu powyźszPj skiP,!!O r1r7.PmawiaH radni: rlr, Rosf"nblatt,
rótniey nie wyphrr.ouo wyżf'.lj wzmianko· Jarblum, UolcndPrski, WPjss, przPciw: ks.
w'anym naucz}cialom i kiedy magistrat za- kanonik AlhrPcht, in·ż. J{rasuski, S;11ybHło,
mierza t.o uczvnić".
A
· A. ITI
·
·
.1
ur. ac h s, II Pr t.z I· lil:tJ.
l. orman.
JPdnoc•wśnf'e -zaznirnza, ?.A na t~n cel
potrzeb.iby było ialeawiA rn, 880 mk, oraz
W rPzuitaci~ uchwalono sprawę tę
ze dziwi go :zajęte:'pnez magistrat stano- odłożyć do powrotu ptzewodHicząceg-o Ra·
wisko w tej spr~wfA..
•
dy MiejskiPj in~. SułowskiP:rn, który przth 1·
Pif'l"wszy btu•mistn: inż. Skulski zwra- worlniczył na posiedzrniu 22 g-o listopada
ea. \lWagę radnfl~!1 Holenderskir>go, że nie· !917 -roku, ldPfiy pow~iPto odurnwną Qchwa·
słusznie czyni zząrzµty map:istratowf, grJyż ł~ w sprawie ż-ydowskiego seminarjurn ·
odiiośnf'I wniłatf.us~utPrznił on TJa rnsa
nauezvciPlskiPg'o.
dzie przedstawf:~oda.:· komisji skarbowej ji
Po przyjęciu pewnPgo wniosku rad!nie mia.rodajn~r w tym wzgl~rlzii\ .
iłnec>"o WolczyńsldPgo, rarlny Szwajct>r re- ł
R ad ny
ff'rt11'p. w -,f\"al·".
"-.1·1n ·C.,l.~t,".l'
"'l'dz1'"ł'U'
ZW_{LJeer~ w im1~niu komisji
·~
"".l
~1- I bu•.iż„.t
-"
n,J
"'
skarhow~j. w o-Opowiedzf radnPrnn HoIPn- szkolnictwa. P-0dczas tf'lg-o wyłania sią ł
'dnskiPmu, wyiaśJiia~ ~~ w niektórrnh od
znów k\H stja wstawiPnia rlo burlż+>ta su- I
dzhi"łach szkół m-i'i?jsłeicb jt>st ta't, P'nła ·my 25,noo· mk, na seminnrjnm żydowskie
ltczl>a uczniów, .. ~e- ibyti>cznf"m ir>st dal- i frakcja żyr!owska, 1·1Pzadowolona z pro- .
sze. ich ntrz~ rnywanfo~ zaś dzirci t~ mn~rą 1 pozyr.ii w trj sprawie przt>wodniczącpg·o
. być przPnif"sione do; i.nnych szkM: Go zaś
nstPntacyjnie o pusz.cza salę. Pozostają:

s '. "

,

dyr. Gajewicza
e1rnszczono do grobu.

W dniu wczorajszym o p-ooz;nfe 12

s

Po wprowadzeniu szere~u, zmian· od
ęzas• drngiPgo czytania rrzez Komisj~
1karhową, budżet tego działu przPdstaw1a

rzyshją

z el!\łrj ffośei 1xyznaczonyah im.
biPdnPj · dziatwy olliadów, wydział
szl.:olmctwa zwrócił sit~· do kiProwuików
szkół z prośbą o dnnit~sienie w mornw;e
Jnótkim cz®.l'iP, jak.a ilość obiadów zo·
dla

stała
nies11oż-yta 1
oraz o przyczynach niekorz:1stania z· takowych.

Dotv..r chczas nie· wszystkie
•

szkoły

mie,t-.
1
szlrnlnictwa
przy mngistraciA statystyl:E\ · frekwenr·ji
za miesiąc grudziPń: Wulwo teg-o w.y~
dział roz1•słał do nid1 odnośne. wez~an!S.
w których zaznarzył, ż~ podobno opoź~rnnia utrudniają znarznrn pracf,! wydziału
i oi„1Sźninją wyda ...:n;et-.vo zeszytów i t. p.
dla dziatwy sz!rnlnej.
slrie

.

przesłały

'\tydziałowi

'il

Konfere:nc.ja. "J"·auezyc!e ... stwa.

W i:rnli koncPrtowPj (ul. DziPlna 18)
dn. 17 b. m o godz. 4 po poł. odbędzie
się pod JH'Ze\vudnictwem pana inspel\tora. szkoln11;;0 okrQM"ll m. Łodzi (miasta)
ko11fr>r01H~:ia naucz:rcielslrn, na którrj M·
staną · wJ brani z p<iśród. nauczycielstwa
do wnłaty r-óżni"Cy .kursu marrk. to wy
frakcja polska, niemiecka i lewica.
kandydat i zast(~pca do Harly szkolnej
płat~ tę uskutt>c'l.nfoao· dla wszvstldr.h na- · · Na propOZJcję radnPgo Hol Pn der- okręg-o\vei, oraz rep~e"Zf"Htant I ~a.stęp~&
u<·zyciPli rtatuw;yeh, ·kategorjn "ta~, 0 ktd
skiPgo znrz.;1rlzono przrrwę na rn minut. J do urz;.rlu dyscyplrnarurgo.. ~rzyuyc1e
rrj n~ówi radny Holenderski: należy do . . Następnie ~oddano. porl głosowanie I n~~c~yc:Plstwa na konferencJ~ Jest obonieetatowych.
1miennP nast.ępnrncy wmosrk: .i \Uąz ... o\\ a.
, . Radny ks. bnonik Albri>cht jPst ziła„ na. a Mi<'jska postamrwia wstawić
nia, ż"'. ·powinno _sifł. wyriłacie rMnif'ę no budżt>tu szlwlnPµ:o sumę 25,000 mk. w
wszystkim b<;.z WJjątku. p 0·wracając do rnr.chorl1,i? i 1.500 mir. w prz:ichodzie rlla
Z ·iJnif'm wczorajsz:rm zostały wycokwPstji seminarjtB'l!l HlilU<'Z)'CiPlskH•go, za-.· sPminarjam żydowRldeg:o, zgodntf'I z ucl1- fan~, oprócz poda11ych przez nas wczorajt
1.na,i·za, że sµra\\'a l:a była już poprzf';\nio w11łą z onia 9 stynrda r. b., wyjaśnh-'nie jeszcze nast~pujące osobowe i pośpieszne
dysl~utow:rna i zapadła uch\•flła w,r1neilu ?.a8 zasadnicze w tej srirawie-, czy ni~ poeiąp:i:
.
11nf'CZi!Cjm, wnbc.._e czpg·o in·otPstujP przi>· il'!'lt nna sp1'7.t'<'Zną z urhwa1<1 z dnia 22
PośpiPS7.TIA 155·156 mięilzy Warszaciwko zapndłHj na ~negdajszem pof!icJze·. listopada 1917 r. poznst11w1ć do r1owrotu wą i Katowicami: pos. 155 z Warszawy
niu uch\nllt-.
'
·
ł
przewodniczą<H'P:O ~Rady MiejskiPi".
odch. 6 35 rano, do Eatowic przych. J.51
Pi{'t·v.szy butmi·istr'li hli. S1rnls1;i wyZa pll\v~ższym wHiosld('m głosowało µopoł.; 1M z J{atnwfo odch. J0.40. rano,
· j;.śnh1. żfl na wypłatę rl'lżnicy ktirst1 nau· 16 radiiyc!i, przl"ciw-4; przy 14 wstrzy~ .do Warszawy przych. 6.05 wiecz.
rzyddom 1111•t>tatc~wrm pntł'Żt"hna uyhby mującyrh siA o:l trłosow11nia,
'
Osobowe 2011·205 mii')dzy l::)osnowcem"
n<1wa nc1rnała H.~-11 fili •jskie,l. p„Jil'Zl"dnia
\\' r»'lu1ta 1•i('.\ hu !żet\'\ vd~l\ii:1ln sikoł- i Ząbirnwica:11i: osnbowy :)OO z Susnowea

1eminarjum nauczyrit>łsk1t'gO cłla. tyi:lów.
Zwraca się z a[JeJem do radnyeh niemiec~tirb~ by w imię sprawiedliwości, g-dyż po
111ad,..Ją whlsne SPminarjum nauezyci{'łskie,
głoso\\afi za jf'go wniosl\iPIR. ,
·.Radny prof. Remiszowaki występnie<
· przPctwko wnfog;,owi dr. HosPnhlatta.
Przypomfoa, ze na jPd11f>m z 'poprzPd111d1
_posil"dZc>ń, na wniosek komisji sharbowr>j,
·aby nie utrndmać jPjprac. urhwalono IliP
w11osić do b~rlbtu nowych p.11z,ycj1. Nie zmitnl~i juź zatwh•rt1zoua liJ~zez władze
J>rzegądza, le,cz przypmnrza,. ~~ · w przy~ · nadzorf'z.r: i wy HłJi.~n:~s7.łoś<'l b~dzfo jfldno s11m111arjum nauczyHadny dr. Ro~R~~hlatt, w ndpor:iPrizi
eif']s.Rie. bf'f? róźnicy naror!owoifoi i wy-· radnPmn _b:s . .Albr~bto\~l, nświadcza, ii•
4t1a11ła. WJ&tę.puje .ostro '}.>r:tedwko pr~- ,.. w spnnvie. Sf'minłH-",iłJm ~Ji1ows!l!P!{O ni~
j.ekb.nvt t-wel'!ii<łi:lt&~.Q\ł~j~~<\. s.~;w~.lł.iatl."" Jł'l~rzęWu\ -~~st r.e.~~ll. 'HltViMJ d~:w;H~.j~

1

I

1

rH·~n

z:-1twir1·1lrn!!o w przychodz1P w su
mc.ir:h_r 96 fen., w rozchodzie
8,4326~V mk. 73 fon.
. Po omów1nnu jPszcz~ spruwy opału
mlB :if>1.750.

·

w połnilnie z ffnmu przrrip0grzf"bowrg o
na ~m?nt:.:irzu l!!tarnzakonnych odprowa-

wyzna-

. NMtępnfo r.ailny nole-ndf'rsld, st.wif'r-

krc-

prz.~mówir·niu

stanowhiku

aby b-yło

nia. Dr. Ro!lll"łlblatt jNm chce mote sobie ·srnh:łar:la·ń seminarjnm tyflowsldA,

dt'lllegad władz Towarz-y::itw~

publicznej.

po Jinji , rozumowa~ia rar:lnP!!O

d-n Rost'nblat.ta, to nal1>~ałoby wszp1t·
kich ~ydów -wydalić z seminarjum pol-

akie/?"o.

ności,

dytowe1?'0 miejskirg-o~ ~iłonko\Yi& ·Rtowa·
rzyszt>nf a kupców i przPmysłnwrów i· liczna i'Zt"SZa kdegów, przyjauiUł i zuajo·
mych.
Na cmPntnrzu; !JO odprawieniu przP~
ks. kan. Szmi1ila prril"pis;iirych modłci'if,
1
przPmówił - imif'nfrm władz T. I\ M. djrPktor Gfljt>wicz, który 'tli/ trPściwrh i
sPrdrcznych słowa.eh wyfuszczył znsłn;..;i
niPboszczyka, połofone <lla rozwoju tr>j,
i n~t ytu ej i przPz szPreg lat br zi rJtrrPSo\r„
·nPj a gorliwrj pracy i pqżf'gnał go jako
aczyniif'N człowit>ka, rlobrego obywat0la
, miasta, zaenf'g-O syna Ojczyzny i szlacbPt·
nego filnntropa, który zna.czną czr,;ś1~ sw~
go majątku zapisał na cele uz:yteczuofoi

~

ślibJ i~6

piekunów.
Za trumną zaś post~pownli rlP1egaci
j członknwil"' chrzni:;c. Tnwarz. dobroczyn-

odch. 9.30 rano; dn Z<!bkÓ\\1C przychodzi
godz. 10.10 rano; <Jsobowy ~W.5 ~ Ząbd

I· n

·i

J;;nv11e ortch. o 7.05 rano do bosnowca

. irrz~ch. 7.H rano. .
,
·
rHa szkół miejskfoh, posiPdi-Pnte zamktuą·
o_sa.1bowe _zu_'l 2os,_~uiędzy Częs_toc-ho·.
1
.t~ " gQdt;, a mili ..!'łJ;> W~§~~-O:r~ '
' ~-1 ~\.i~!J'!icai;ru: _QBphDl}Y 2Qt i CiJ;!§ltO-

·

,_
.. ·. ·. .
I. ..
~o~an,ę.
mlprowł'-,dt:e:nttt, nr.· miejsc• Wi~łl~ · fJPOO'lfJl~ ·~gleh nam P1ło1t

a.

I

·~· szc.zeg61nośei: W1&Iabnemn kfrtędzv. kMoufk~-1 Srmidfow\ Defo~iom Stow~d, ~wl Lutu'1 oru DJre~wi. T„ K~ Y.
Gajewiczowi A wypQwiedziano nad grobem etepk d.Qwa "'na1da. talłut; :r;pi&Tlogi>~
Berdoozne ~Bóg saptad;'!ł . ~
·
·

ai

ii;b~;Wf t'd.eh. 6.ts rano~ da Katowłc pr'iyeb.
t ..~~ lH<Jt; QlU>bow1 $!08 ł!l lh.towJc odeb.
fi.28 'Wfee,,i do Oa~atoclH.l"'fJ prJJC}l. C.25

yi~~1erem~

Jl•olH>c"we

tl~Hnl

tMt--W1rHa wa-

1\e1Ju:d:h c:so~OWJ IUI 'ł ł..od:d 11 1 d"!forca
war~11. 6deh. s.40 'opoł.\ l!I KoitU!lHk ~JH
'OpGł. t.sobGW? . ti 6 I ltolUHek odch. o
1Uf; pllipot. do Lodzi (dy, iw1u·1a.) 'PfłfJC'hr
4.4'1 )OJHll. .
.
.
Osobowe H0-288 mł~ihry· !lthan.- ·
dr~lłl!'im i .-Skierniewicami: osobowy 250
~de&. '.I Skierniewio o ttA9 popoładnin;
i5o1i. 258 odch. ze Sldt"rniewh~ o godf.i
llf e d. 11 d~ Aleha:drowa pn1ch4. o !;l.;~1

I
,

- harfy w c7ąn 2d p~1iłą

kuphic i obywatel m.

LGd«1ł~

Pf~1ej ~omłt"t' 1o•p~d1.rę16go Dfifft,_. 8t•f~6w i tralek. lll~

ao tu, 1"-h

,~ft~ Obr'łdełjruh!kiego Towar:tJ!łhra Do~H~'IJ!U,t@f@i • wi~l.idem ~:hdę1e11it>m i hłcro1ławh~~1t•em.

Ci~iłł J·tgo »•mh~1H

.

.

Lłdzłdego

wi&itl•

• :'f-/d i!Jł@w„ :i'Uł/fiCSYCłeU
chr&'
•
.
.
Dla -pcnivzh~efa tl'sbtecrnnej detryzJI~
naoc!!!yeiehitwu łód:;ld11mn1 nal4"1;y _po·

· fłł'da ZaaPządŻająca

.

.

.

Ohrzeto. Towarz„ DubPoczyn 1u•6ol.

·t:

~SJ

ifaieliilł

11IQ na dwa odr~bi:H~ !dowart;J.SH- -

lilia: j&dno dla :nauczycielstwa 1zkół dred

nich, a drugi&" db. nauczycielstwa li!Zkół
~ltmenhrnyeh,. projf'ktowantł jest 1woła-·
>id• :wiecu ogólno-naucz1oiełakiego.
.. "'" '

celn omówienia powytszej sprad?ione IOSbjęi w lohh1. Stowa·ft'Yile~il nauczycieli ehnelloij:in. (An·
drz~j& t}ł 4) ~+'branie db1 nauczycirbtw a
ukół . @ll"menta:rnyob jutro o goch~. 4~<!>tj
po pOI.; Oprócz omawiania spraw, doty-

;wy

~Zl\eycb

projektowanego wiecnt

z~brł.nym

:1dana bt}dzie aprawa 1 J-go zjazdu d~l@-.
gatów zrzesz~nis nauczyciebtw a połskieh
azkół początlrnwycb, któr1 si~ cdbył w
Warszawie w dn. ·28, 80 ł. 41 gr!łdnia .ro~
ku ubiegłego.

Z Towar&
W

SQbot~,

4.1nia 12 b. m. o gods. T

Alehande.r Szymankiewic: z

czyt p. t. „Geneza
tnrf6'. .

·

·

lit&r&·

TreM odczytu: Ddiinicja nowej sztu-

łd~ Czuopii~ma młodPj Polski. ld~ologja
Poeiątki modf'rnizmn
literaturH pohikh~j. Radykalizm młodej
Pol$ld w Jatach 189f-1900. Anali~a dn31:J WBp6łczesnf'j _po 1863 r. Polemika St.
~zczepanowskiego l M. Zd2li~cbowskiego.
Odpowied~ Artur~ Górskiego. Ooena tych

Miriama w 1880 r.

w

k°'.lec.h. stanow1!k.

·

retfti :Kalmana ..,.Król

mi~dzy.zwią'Zkowa !W·iąz'kdw

w

~1wcHiOW:fth
Łodzi wysłała do raoD~go,
iSydow~ :ncjonaliet.. d r„ J. Rose.nb!atta,
jako do :przewodnfoząc('>g~ komitetu po41iałn zapomóg, list nastąpojącfj tre>sei:
:>Jl PinwHy J!UlH prot~st przethr ni~
"Sprawiedlhvi·e dokouan~nm pod prz@wo·
tdnictwem Pan~ podziałowi liiapomóg, por!!lostawił. Pan bez odpowiedzi, nie w~i~to
~o tet pod nwag~ !?fZ? drugim podziale
pii!łd~dzy.
·
Nędza 11n1e.rokfob ma~. :óorganfzowa-

~,,:, •

f~~' ·iuit'lz 1W~<H41 więe

spraw~, $up~łnie

Pin .w
!'· .. polUyce obe19, 1nv0Je tendf'ncje pol1tyc$ne,
,....
łóiSba nfetolManeji, w1zyaln1.
~
·
Ni• mają0 nadziei. hJ Pan nobro'

:fW'trłnie

nniechał Bwoj kHywd2U\Ct"j SZPl"·

~i~:..· pe :waty rohotnfo~1.t taktyki. atawia.my
ft~: ' }-PM prągten poHtyh. którą liE! Pan kie~·" {''t.łj~ p~y podzial& pJf"niędz.r. t. :11w. !f)u-

~\i \··Jte<.•.fnÓg~wye..h".-.jak~ Sf'.ra:wą łl_nt_yapołP.CZŁ!ł)
: l 'P()łOIMWfal.my
.cprnJl p.n!Jh?Złlf>'j 00«-D~
2,,
· J!lf\"aln~j wa:rtv~~t potltęp~..ya111aPaina. d ra
Jar.otn'l~t.tt~o l urnyeh \\aa.'!'!y•-'ll .
~łtf!I'

go

mlE•

łllGlnfpdołł„

~iedca na ~róh.
Leo1•• I.di~ Uruh n 115 mt.

.

!. p,. Ontawa

·

·

Zam ast wirefica ma trumnf& te ,. M~t.nyce-:

$pnĄcdtowsk•e~•.

Lubowie- '5 mk..

·

Jr• nJłalliisB „~H~mifi.-.
· im· it!lodne :z:ałatvtienie iądu 1ietłm'!Wft~O.
Sabmon. W•ingarte~ i fłreiłicłli ~ mit.
, .

'

łu

stn~6 sztuki ehorecgraf cznej.
Bi etv aa do natnda w .C2ytllni Nofi~„
AUreda Strauc:ha1 Dzielna 't2.
.·

Jl
.li! 'Ił..
A
....:•
apa111> •ilthaJG~

W nocy z jr@dy na awa.rtek około r!!°'1
Jęei dwóch uzbro!o11)ch w rewqłwery ban·
dJtów ~targm;ło do s!del'I~ Mfncewreu we. wsr

d:dny

Kwlatkowic1ch !)id Lutomierskiem· i :ira~ął:di WJ·
daoi<a im pienlęda;y& Pn1em1s!ony Minc:ewkx
wydi<l im Ut,000 •awek. Bandyci. 2't1'>raws.zy
u.ciekU w kierunku m •~m;·b Sza.dek.
P icni~~ze.
~
•
\\ bdn miejscowe i łódzka J'Ołilt a kr> ni·
Hłma uwi1domione :to11taly etym zbrojnym na·
padz it bandyckim f wHc:u;b eroergian• ~!it~„
t\\• w .telu po~hllliyCełt;l!l rab~siów.

„-

litOl'l!i~l~ia.

Po'kia krvmima1n'ł W\łn"'.h w domu nrzv

·n! Cer!ielnfanei 'jl,1 poh1emną. 2ilflehi~. Zalmmo
.

Kradsdri.
l'1rew\trvd 1łoc:t1y~<:Y wtarp11&U do mhsn·
f;sriia Ron.ana Saran'lW.t l>ts'1 urc.v frhwrot 88
; skra.m p~c1ef, b1ell:u'ł~ i rnn~ ~artv~dowe

Z rospouąd1enła ees.-nfenn WJi·łzfa·
,,aeawego w Lodzi mnieS1czam1 poą

n!ie,j nutępUJlłCJ li1~
t1o Redncji i'AOodsifiy Po~kier ·
· ·11f młei~
Oucktof' Szkoły realnei w Pab:lłnkmch,
"· Uoski•.:z:arzur• mł w :immernt SUS „Oodz'ny
Poilłkiei... „myłaośł i n lłkisło~e· .., o~ \!Vittlen=u
7. tr}1>unv Rad:t Mlei11'iłi faktu wy !11,lerda uc&nh1
(lfllewskiemo. . D•11 t.ioslti nowofo ł si' na wy·
ro'< Rady neda"o;t:ctnei. Olieni\t: tlę na tvm

s~v Sacćhctto, które1 sława ~osnvm echem
roibn:_m1ewa po Cał}m Swiec:ie. cieszą. ai@ wszę.o,
dzte 01?rnmnem powodzeniem. Sacch·tto b>u· ·
sprzecmie naldy dziś do ni-erWiLonędn;.th mi·

wh~me

wyroku. rak równid na wyroku

uc:zni•ws'<it!!O, i

będl\C

w BJO~:ada11i11

sądu
mater;młu.

Riuł'ł

podatkm majątkowo doebodoweA"Q ·je1tt \'tal•

kiem
wy v

ni~proporcjonalny

wil'ło

~

niesprawiPdłi<'l

priypadhab. lta.da lH.'i.JCibJl•

1dq do tl,\dania radnego Nawrockiego.
. . Następnie t1f>łrfltara Rady Miejs.k'ifiJ
raday Wł. PomhUHlw~ki ode1Jtał prot™
hł z ostatłłf ego posfod:seuia.1 którr prir~

j~ta be~

poprawek.
·
·
.
Dal.-j przewftdnhrnf\CJ eilł(}lSJtnj• N'i~

~w~ wydzift.łn umorząctowego MinhitPr!11~

spraw wewru~trz·nych w i!lprawie nehwt\łe~
nb smbsJdjum dla tworzonych w Wars~~

wiEi hrsów dla 'ft'J~siycb qmu~dnłków mn~

m~nalnyiab ł b1l!rmiltrzów. era~ 1n•ogra°'
tycMe tuadw. Pi~rwHy bnrmistr!l· tntJ

Odo wski_ Jrnmm1nrn1~ Rad!fe
i~

magistrd

uchwalił

Młejsiif!M

1typHdjnm w Wfi

mo1rn~eł 400 mk., ortut pO~JCZkft t~o mk-«
bitH·ąe '()Cd 9wa~~' łi& dzi1t1i1J11j~H. wau·nnkl1
zwiąbzyłj wiefokrotnill koszt. ntrsymani~
tembnd1.iej w nioli'3y. Pos.tanowieRte m~

gistrattL pftJJttó bH dyzk\lajt
Spt:>&'lwe t&lu:y u cz1ueHnłe tomW

nów w miedei1 referuj& lJierwHJ bur-#
mistr:!'l in.S. Orłowski. Z .referatu olu.anj4ł .
si~, ił w miedeiin jeat 1n:·1H~ło 12 tysięef'
palenisk~ te opraeowuia ł•ryfa IH'Ze•
·Stul oinhnv11 obuła eht. !a wyaoil\. -Ili
Zabht:rają głoiii, fadni: lbmhrniowskf , Krlł'i ·
seh„, Naw:rMid, Lew:rndowski i Hadł'ła~

orH

ławnik Jankow~kt

W kcuiou opraco-1 ·

WUl\ pne1 magistrat tab~ H flZJHCi.-4
nie kominów . pr1Jj~to .1 illZYehmmie~
~fł kat_dy gospodarz obowiagz&nJ jest d•

ed@fokrctn•gv 011~a(!Hni• kominów 1u1
ktÓff osob ścifl t~l>rałem w Panian:inc.h i w Ło·
dai. powiediia!•-n w Rad$ ilł M e;1k.it1 i nowta„ rot.
rzam obecni~ ił uczetl Uole'IAbki zost1ł nde· ·
N'utępntól pr1011t11u>ione
1praW'f
n.unciowan.v 1n·11e11 noje20 'kol~ltł tYcł11·111sy nłła· .mlwłetlenia · @1ektryc1-1u„go gmin v Górk.f
tora, ł• nabot:l\stw&e ku c:ed Koł<:iusidt1 w &W· Pabjanich, któr~ ę11.e~egółowo
w7jdnia
lil'!()dze śpiewał }l.qnn i·oruhczny (p!l 11opr1e·ca.
phtl'"l!ł'~IJ burmłot.r1. Obn.j8 ;i~, ił Gól""
n ewn · od#ni4watNi hymnu pcl~kie!(D.); ił 111 H·
sadzie owej denuncjacti "d u.::aniów zat\diłł Gd ta Pabjanfoka' :na- ra1f9 1 h1ah fund..,
władg„ szko}n•1 w)'Jalenia OolewskirSo :e azkoH6w 11ie :mote hrzy~tał! s pr~d11 ...1.łv; ~. R•dił pedago •1an111 w d. 'l foitop.ada uchwa·
lttrJcnrn0go.
R. J.i"iedl® ~&pJtuje fC l„
l1ła Goł~\VS!d~go wyd.alit, 'l!i-•iodme.~ il!a•~ieM
łcłt11
eeof9
lu~dsie
mia.fito oddawió Pf3\ł
lłli~ łtoldeil:skieg•"·
.
·
· · W ośw et!t'liu włę.ł istoty •J>rawy nię ma gminie. Pfer"a"IZJ bm.·mistrfl hi., Odo1f„
tadńej sprzci::zn::lłci nom ędzJ o. ltpłk m, ae
11ki, w1Ja~ui~ ł• po tej samej, go ł
• ratem 1ot0l\towanie p, Lwslde~o · » • posiada
miasta.
abi~ł\tu. Mu!ii.f; nat<Jniast :uistuecb. si' en~r·
Pt> dy1lnuiJł. w tt~Hj zabierali glo!l
fifz.ni« ar11ei;iw 1W•en.bemu u. l.ip.1k111na. ·1ł •P<l"'
radni ..-... h. Świniar:dd, Nawrocki, dyr„
dit~ . Ra,dy pfl-:Ggo ~u:;imej pow.n:tn l)yC t:1rzs:1
Lips.ki~ Granusi 1 Skr~yńaki, 'Projf"t\\
rattiKO Ro~eni:m-ita uzn:H1\fft ia z~oin1 n
s, o;m.ęi. MóJ pogl~d na
tę uraw, i. ~d~. Kd.•
maJ:11tntu w •prawi~ cświethrniowPj ';I'
~r.o człowu.ka dorosłlgo. Jt~t nHtłPll:ł&CYli
ma.łemi 1mianami 1osbł Żukc•pfowan}':.
·
. O <1enunc a.:1- w iU.oha · poldnna łły~ t._~
Pnewodnic:!ąo7 ode!łJtuje Het włlł-t
plon\ b.~If hto~~:
..
d1:1 doehow1u!lj~ s któreJlt) okasuj~ •iłt~·
••~~ . pie je1t l'•ęcxą, uc&nłów: kwałif;ketwiuti(J
oht<wom~!lno~c1 pol•t}CZm?1. owe1 sł;•ntJ „bł.ą,,:..b •tan dnebowny je1t Hpełnit wnlny o&.
nadieillo$t.'" i>wo1ct1 Ko GJow~
opł&cania w11ełkieh podattńw, dostarcz__.
· ·. > ł) wmiu !~kolna nie pewrnna bye Rafi:~
nia prmymo.ac:nryth podwód i t. )· Radnj'
. dzięm W\ kom1wel\1ttn w r~tJc;;!\ u:1 l!.łh 01111 gru~
GramH j~1t pnt"chnu•ge !!dania. Katdw'
Pl :14czfLÓ.V •
·.
.
·
•··· Pan 4yrektor L.insk. J&odJiłlu~~ wwu,-;tti mi~iutltuiH mia1ta whli1&a bH wsg!~dni;,.
sal'łittjom.1. \(;.V flvSlłJOW~fł·G ~ UlMl~l ..... UC:l!'łfo\afle
płaciś pod•t~t ben1 rółntn eta1.o"Wi1ka
Klaty 1.;e 1 ~ iu 1eu1..a~ dltećm1 - du\!\łudł. A~
"'
w1 • ·· ~~·~ tt~i.tyk.„ w:.1~ł~ ~ort r~ · JtJa• 1polf'~11rn"R"•·
go
Radny Nawr~~dd hrittl'd1i. h ·ro.-

ao

mm,,·

I

Dr. R o u n n h

ł.ddi. dł"I. ·J.'ł ·grmrnia 1917

ttł

fii<:tn1. ·

r.

·

1 .s·.

T!!'łCZJ'.

·Ollapy
:rioiene w .. S-0r.lz.łn1f11 Pł1ft'5d~'„

A. p.. AhUQ'C~

lN• A"Ut&lkł ~ł@łn/~... 81-.J:l~CJJ.tlil 11.tł.
·i okazai xaffdCi:1n p,. Rodnnow~i~ ~ PBełłnew„ uo~oitwo. T ornt\czyk 6 mk.

Onis 18 i 11 b. m. w uli koncerto.-~ od·
h•d\si~ dwa w~stęay słynn~i tancerki ~lruiYC!•
nl"j itv · Saechett& wr' z li '!f!j uaenłc.,,m1. w„.

i'Oll!lt1Sit@aipar,atyt Il ·wta~d<:1da i!\resztO.Vl!fl!},

trumnę
Sprsącztowskiefe, ~ubówło :tł

Zamiast wieftca na

Omlina.

Dwa wiec'llory ta6c6w-.,. ·

Pote.jemn&

tf„fl

Wlłlte~ M-in>in

Zamiast

n& ,,,Ody dWOjltl 1ię KIO$hi111•

We wii Wrzeszcawict W nobUu ;;:iZ.;gu~ll
i:iatroJ lkomi1;i ltandyddej ilłttiJ'i!:UyJ wtych dmada
f:l'lycb w ZwiązkMb !ll'ZJ Komisji Mi~dzy~ IH!!Wft~go ip!Dd":l"jrZAne~c ałowieta i rcn:'ltanlł m.u
z,atrzvmaC $·ę. O;ołm'k ten 1Hi l.lf!ucbał j~dnak
'.",;wi~zkowej nic J:>ana ni~ obchodii, i, ~lfi
,„,...„ „.„. ;~~Jt,.1i4 nwolw.er i ucz„' strH·
r·,...,11..„
lic~ąo na myeluune naszych f§ympaf.ji w rn~, I\„ „
.„„„
""z ....
•
nyeh d'llied7:łnaoh dzi ałałtuufo~, ignoroj6 l~C. usiluj:&c jednocu:Snl@f tie·eta~ Patroł dał u
1
an stojące za nami masy robotnfoze przy · uti ekającym salwę; nie:saa'omy. ugod·.wnv kufli!,,
1"1dł tn111em. nł\ miejKu. Ze im~'eJ:ionycm lłn&V
~:podiiala pienifldsy. które pnypadlu.nro do·
1taly słq W Jf'SgO l'~t?&o
truo1~ p.ąp:trów Wfnika. te U3tr•e'ony mu.iywa
.'
Pienięd~y, rn·zeznaezcmycll dla dobra sie: Francis:gek tuk~ łic:zv łat 16. · Jest to od•.
daw,..a posrnkiw~mv ~n:h ta. który noodn 1 sze~btednj'ch r;ierpiąc;yeh W!'!!kutPk wojny, m~y~a Pan na popier~nie 1Mtytueji sjoni~ty r~~ rlb~mków w ob!lcy Kalisza w 191~ r.
ftilyeb. prz,Yc~"'m jPdnakowo drogi j~st
Mer kdd:J :;jonistye:gny odłl!m, natomiaat
odmawia si~ ponHH'!J .;n:gani~ae,jom robo

grtlb b p:„

p. Jakdbe

mk.

Nw

J"mo „Krys=a te~n czanka'". w;tczorern o 111dl:.
I ej vn nmz J erwszy Jłfe· 11ana opemka Kail'llł:

h:

i;,~„

10

dniu o ~odi. ~~i DO cen&eh 7niłonych O&łeretki

łb

M

Tyber 5 mki

~'<a. tilef4Wan6• 11 ill,6.tł "•

Ol'!._

1 •••.

~··
•·

~ ~nliaciel' 1'

M.oni~ lQ

Skf7.Vl'kó·v 5~ i1111f0 JO l'Ołu„

Zadrzelenłe i-a'buda.

kwiatów

P~rwłewsk:ego,

$1;! ~„ ~"~ etlwl4ttl
Zamiast icw:ałów na trdb ni.l!octłałcwana•

„Złoty.

·

ife11:11H1:11& o podmał: i'-und.1IH1116w
dla b:łt.dn;,-eh !i!A;rdów~

Zamias~

l'Jllil

SobQt,a. d.12 $tycznia o 17od1;„:ł1>0Doł~
po eeriach n~·ni:ts:gvch df& młodde:tv 1tkolne1
„Noć Hsto!ladowa'" • .:.. Wi~-0rem ·o goo:a. 'Il ł pół

"lriek ""tersrwa„.
.Operetka Pól1l.ka..
Dziś rERn~ b~diie w tutrzo „Seata111

M'a ws.tule rsti•y NHrrotkł JfOd
Miejshi aby na p<tr~aidek d1ierrnf
wniesiono po ra"S wtóry 1rirav~ podatko...
Htn„ ·wą, a to !f; powodu, t~ obN'.mJ rosł\!~ł

Z ohzri ~Ubij pp. Ą. Stilłe~a~ tłeehtł
MO!dt."'łl's.ka J 'Tik.

medj~ w 8 l\ktaoh pfsarH ang1~h1ldt'igo
Ch. lfarłowe•a ~· t .Złoty wi~lr f"ycPr-stwaa:. Ji>st to r~ciej farsa. pol'l•a.dająea
doś~ da~o humoru i satyry. Rol~ główni.\
sir Gwidona d• Vsrr!I grał pan Abnisb.w·
5ki, zyąkająe sobie gorące przyjęcie ~e
strony pnbłfo1no•cł. Pol!l~stale :1naezniejsze role wykonali -pp. Monka, Staszew~
att. Triywcfar i Sachno'l'Hh.
„
·~ B P E R t U A fł.
f!111 tek, dn. ?1-~ 1tvctnia o· Io 1 il p6ł
wie~tG „Złoty wiek rycerstwa~.

lr]'ghud odq

współezenej

No MW~łf .!*i~•

Pol•kt.

Tnh· Poblrł 'W'flłbwił wc1nraj łc

.kr~ouawma,ego„

1 pół wieezoreim w lokaTm Towarzystwa
(Piotrkowska SH) odbł}dZi!fJ 1ią miPsi~ClHle
2'Pbran1e członków Towarz., na którem ,p.

J!omisj&

T~aw

Z Rady

„bfrjxk!~j~

·

k~d p~~dh mnj~tkcwo.do~bodowriR'o je•ł
ine~raw1dł?-WJ11 te na.lity WJbra6 p one.
. wms knm11j~; .k~6raby u nowo ujęła

ti~ ro~łot~nit-m wspoznnirAnttgo P<.ldath:.
. P1n~11~1 burmiatrz "WJjaśn1a 1 łe p&<e
dat$k rnsJą,tkcrwa docbod()WJ jP1t najtrtt""
dn1ej ro:&ło:Zyć. tft mogły zdanyi6 aią
padki ni~iH'&i;;"tdłowP~o rmdotł>nfa, Jfloil
tt). tyl'·6 W.Jj~t„:i, którA dł\1h~ si~ u:pra·
wu~. t.- htdy. kto uujt\1 łe uałołon0:.nań
!il. <l~~o podatku„. winien 1wróefa~ •ffł d~;c
aml~Jł. pnd_l)tk,nlf~i I li()Wo &łl,lf.:·•.ta.ftrii
:c'1ltb\ ~ł~&w1. tomyslni"„ .
~Jao„~.~~

wr„

w

ł

'·

hn11'·m mit>is0n, ni?; w BrzP~ciu I...it., 'PYi'!.·

!.!n'tłhym jPrlnak już .obPcniP wyrazić jako
· sbh~ i nf Pzmif'nne 'flMtanowii>niA czt.erPch mocnr-stw sprzymier:t,.onvrh, iż ni~ S{\
one w sbrnie prowndzlt; dalej w innem
mii>jscu zaczętJch tutaj ro1rnw.ml ·w sprawie wstęp,nf';:;n pokeju. Jak to jnż po~
Rokowa- przeflnio zos!:1ln wsłoione w sposób nia-

sf.awicit-la:mi rząd~"~rdsyfsldE>g-o.
nia -owe rożpadają si~ na dwie oddzielne ohowia7.1d~c\" hvh oni'\ z rhr::eia l?nłowe
cześci: Na rezwatani~ możliwości pow~ do' km:t!1~i1C bv'' formalne ukhuly 'ci~tat.eS?.i;cbnf'go, pÓW~Jn"f omówif'ni~ tych p~rnkH C'ZM i pof!pis::inifl pr-ellmlnnrzy prz1:>d8iętów któr.., w 0 .~szelkich okolicznoścrnch wzinć w innPm miPi·srm, 1rnHhdon('tn f''<'.en.
' byt~ nlld#;l:le.
"'
• P.om1ę- tnnl.
;i J ' ""J•"'
mu.sza.
pud dys kTIH~Ją
.,.„,n:·e. "' uPd?;!
... ..., <t.„o.,.u"i;;-ir'1
"'! •""':• j f"'Z'"'"''r.:I.
'.· '.l ~"-'.lll\';
w snrHwir~
01mrnia te,Q'c
•
dizy mocars~wa»fł ezwÓrpriymH>rza
1 r;;;ą. do \11.•.'skus.ii.
v
.i:'
_
dPm rosyf3Tdm. Jalt to zaproponowała de- mit~j~i'.a.
,
.
. ~
.
lPg-ncja rosyjską. n#J.po~iedzP~iu, z .an. _2r>
, . 1'~1e mrJZi~.a 1 ~1:~;vs~?~~1,~.~· ;,~~,!,:~~~:
grudnia 1917 1:'· nastąp.iła dirns1ęc:nodmo~ 1 Via:;, ~la.1 1 r?\rnc,,,P,,,", ~l·.~<l 11 .0 'i.,,'""'·;_·,·~~·~·;'.:
1
wa. pnnwa·w.·ra.1łt,;łłw~rnłach, „aif'by po w .rrt,1re1 s1~ ?ne do.\.01;J· n.,:~·. ~"~""',t'··
.„„„ . .
t
'
h
11 "J '"'" "' '°' rr" dr n l 1-, "'l 0 A ;I Z ~ ~ 1'1 t} '~ 1J '"' J
0 ŚW i ad cie ni U rosyjśkf Pm. n_arofly, 1~ oryc
"· "~.'"";'; . ·' ·~"· ::;. , ~'::· • , ~"; ' " :.,/""~ t'
rządy nie nrz-yląc11yły sif) JNJ~cze do ro- teczn1r>n1a wy1;11~ny n::~ll J'.1.uE'!d.„'" mr~l'ł
kowatl, prowadzonych w sprawie ng-ólnti- s?wrm, przer.w11m~m ,,.1'~1~~w,,n., ~/darz.~~~
go pokoju, miały :SIJO~~bn~ość, wfĄnlP mo: s1~ eo:-1 c?, 1J.ak si~. .,,d~~'~,' }ulL,I
lZ~i.
?;nośc1, zaznaJomiPnia ·się 7.i nstaJonem1 · ilzw. mPmF•c,nm n.~'',~~tp~. „ai..E\ w,, 0 ~uZf'f!
obf'<rnie zasadami taldeQ'f) pokoju. Po 11- I z:1mrn.r rzq„fo rosq'ihlll'd:O, by c,;~1.ał z mopływie . fZP.OZOHf'g'O terminu rokowania <'~r~twami e~w6rprzrm!Prza ;Jo1sc d? za.winny btó wznowfonfl, RteZ'1łlPini~ od te~ wr.rcfa szyblr1r>E''O 'JH1Rn1n •. \! tym wzg:]ę„
a:o, czy ~raz !le. pańsitw wojują,cy<?h przy- rlz1P 1Jr:l!!'nn1hJm pnwohc s~0 m:i_ ti n pełączy. się do rokowań".
wnych pólunr:rlowyeh rlomes1rn. rząfltl
.
rmnii:;ldfH"O 'Pl"ZPciwko rzi1flom moear!'ltw
. · Tnmin. llpłynął o północy 4 st1cz- i ezwórpnr~zmni<"ni.a, !'!'.iH''l,;'!ó.lnia jf'.~nak
EJ

1

Beicih1:

r-

JH't.ro W· B~eśeht _LitE>wsl\fm „Loltal . lger~ flonost;. oo· m1stęp11jA! ·„Po prl!itf teitri
pelńom'·tlć'nik'6w wojskowycłi, sPkrP.'fłfrź s:tan11 'f. Kithlman11 zapytał: „C~y który~ iz
panó'W ~·· df'legac,ji ro:;iyjsldtlj ma ~~~Je-

···pr111
·~·

LJ

Wierl(lń~ ~fo· sfy.C!~ńja,

JT: ·wtJ:, . SZO'Zk,e de~p-0wiPOZPnia'?" •Orlpowiediiałi:na

.·
·K· ó
:Czlonkowie Rady Regency:ineJ . r :1estwa. Polskiego·przjlJ.yli dzisiaj do
·Wiednia. Na dwore.u · l?ółnoeno-Zą;elwdnim, przyó%!łi~l!Hb~Jm>W"' cnfrrą',gwie j emblematy 0 .pOfaktch. barwach
·
·
t ~
d
·
~'nar.od?w!ch, góśei fioWi a: ser eci:r'.l:e ·
:W Jmrnmu ce.sarza.. JC~ola. a:rcyks1tt..;;
~ie Rainer. Powozem dworskjm go:ście udali -się do Burgu, gdzie ząbra„
i}a Slfl Jicznie puhJicznOŚĆ, vyita.jęca
le sympatin Regentów.
„

•

Berlin. cUrządowo). Wfe.Jka Kwatera
donosi 10 stycznia wieczórem:
Z ter~nów walk nie doniesiono nic

·. Odpowfedź

kanc~erza

te~

sfero

!

rn·

1

Rz.nzr.

·.p,"'·r(i'n. 10 stycznia.'· (T~ wł.). „E~r~..
łin(lr TagebJ." donosi: Jak. głoszą w s:fet'a~ą 'paillamentarnych. kanclt>rZ
Rzf'szy
·J.:aminza w dniach najbliźszych, prawdo.,.

I
I

'.podobnie w poniPdzialek1 przybyć do ko.misji głównej, aby w wiąksEPj prt.Amo~
wfA daó· Mpowiedż na mowy Lloyda
. Georie•• i Wilsona o. oebch wojennych.

j

W'flnland}i.
Hel11lngfor~, 10 styeznia. (T. wl.).
Jak d.onoai Pet Ag. Telrgr, ~to lica Finlandj!, z. oka~ji uznama niepodległości

I

je~t udl?:koro.wana
.główny partji sociali

Kt:aju. od dwóch dni
0

flagami. ·· Komitt>t

aty~Zń<"j, pragnąc w,razić tovrai'zys~om
wd zi ~czno.śe1
218.p;rQ,f.i'°'n:owal 1u·zi<!d~enfa
uroczys'tóśGi, na którą GCZekiwgrie jest
przJbJeie delegatów RąsjJ;.

lifewski~J

Rady.

liowno, 10 stycznia. {'f.
połud nfrr

przystąriiP.niA <ló rokowań

pnlrnjowych.kancJerz RzPszy, dr. hr. von
HaPrtJing, w swej pier.wi.m~J. mowie pro.
~~amowi:>j, wy~łos-~,onf~ -przPd parlamPn. f1>m niPmiPcldm w d. 29 listopada 1917
rok u, oświadrz1ł eo& następuj r:

czf'nia oraz

Kraitnirf~

wt)~ Pr.zed~

.

Rr.ąd

przł'slał

walczącym trle~2:ram

upłyni~efa.

terminu: Dolrn.

0

.

ł

Brn1 ść ł,arwioli:i, 10 st;ynznia. (T„wł.),.

'

Naibli?,szfm zarlaniem zf.hrania uaszPg-o b~łoby najp1erw poilję'cie pntraktaeJ'i w p1.rnkr,ii:>, w J'akirn Z!lajdow1:1ły sd:~
one przf'1i nastmdPm prr.nwy świątrez-

rosyjs~rw dniu wez9rajszym

stronom

z

ment uległ przedawnieniu

Na-stf'vnie

w'· .ób·eon' śei szefa
administrarji na obsiarach głów11eg-o dowództwa \V schodu· (Qbe1 ost) odbyło się
pos1edzen!e . Jitf'WSkiej .ę,ady. . Krajowej

·wczoraj po

agrmc11

I

nowego.

·tosiedzen·e

1 na lrnrnuniirat pr>H•rsl1111'~•\l!'J

.

··

Mewa

Główna

.

ma 1918, roku.

to

I

niemieckilł

(wiec.zorny).

·

"-

omisarz lurlowy do spraw Mw'n'~"r:z. · Rządy ~przymH•rzonf• rnrr,,1'.JOW~Zf>~h- lPg-raficznPj, Hóra r,agranicą uwa~ao~
~ych, Trocki! „Chcif>libyśm:y :prof-lić o. .i!e"'. n1ły
następn.1~ -przy porqncy tf'lr:rrarn lS 1jPst za pńłnrz~·łowy nr.zan rosy.Jsln.
Jenie nam czasn na nara<l~ i Mat
ro· krnweg-o
pomżsr.ą w.spólną m·hwałq, gdy w Jrnmnnikarie tvm--chcQ. ateby przeh>~anitł chwilowo prZE,-rwać". SP!trę,Mrz stałO. s1ę im .wia.d~mem, ;~fl. ze stron,:v m{i\vi nfa mr,:::·o ;:"' rrzcdłuj-:a6 ~bytn.io,
0
1
stanu 'J JHihlmann: „ W takim razi.A'tilf\'<'l~ rzą<lów PntPntP 1 y TIJP wpły!1ęry :!:~one oa~ · J.T'f"TV~'fFiwa•: ·:;; ·aci;.;;lnwnr~~n
;lf'go powtóŻlłłoby UStanowiC, kiefly J10SiPd~Pnia mają nośne oświa?~ZPnia. V\ odpowi~ih~ s·~";J :rzeni~. r.P:;;Prwui~
A
,ir·:~nuk,
~"1yhy to
1
tiyć znow wznowi.oni'"• Komisarz lnrlo'W'y.
na p~opoz:vcJ~ dPl:g-atow r.o:-::v::~k1e11 u"': ł iPiah li':·(: lrnnii'ezn:•, p:-z;:toc:r.Pnfo f!O na
Trocki: #Proponu.jPmy o 4 f>j pophł,1;1dnf,q". ·
ezwórprzyminz:i. w:~tawin w d. 2;:; j da1;:;:~v 'n, 7.rbiP!:!.' iJy;:::;::- 1 1:~ji . in"1tnh szeze- Wobt>o .· powyższP~o posierłz~.iltr. .2\lO- 1Pg-ac1
trrndnia rn-11 r. w BrzPści~1 .Lit. n~wr;e 1 !2,'ólnvrn now.tfirrnna· oc~fHP,'.h>l~,.t1dziPlona
stałó odłożone do irodz. 4 fj ·popoludn.iu. zaqady .~ytyczn~ od:10!-1nrn, do za·,„·::r~rn ł
nt. posh,dz»ni·~1 z d. 2<-~, grudni.~
O tf'j porzA jf'<inaHA ni A zostało wzno
natyeh1:1rn~to.:"P~O pov. szt>ch •f'g«1 p.oko}n„ ł IDH r. przr7.·'fli:ZOw1v1mrzncego ol'legacJ1
WlonP, ponif>wd rosjanle znów pa:prosiłi Dla umkmę<'Ia JPilno.stronnP.~O sfonoww- ł rn~vigkiPj Ja 11 a. ,foffo. kt.6rn, jf.'lk o tf'm
o odło?.Pnie tnminu, g-rlyż nie ·zctą~yli jesz• nia prawomocność owych zasar1 wyty('.Z· 1 rioi1cza rirzdrzl'nie aklJ,·w·, rnst<:ła utwoM
cze załatwić swvch kwPstji~ ·
·.
TIJCh U?.~Jt>~niJi Onf WJr~i.niA O<l tP;(l:.G, j;~ i f?'.OTI:\ z fPnt~izji wyoal
~ŚWiarJez;enl&
.J.nk <lonif'siono .z TirZPRcia I,itP-wsliiP wR.r.ystkrn i:i0.carstwa._ h~orąeA olH·c~1-~ u~ own, zmy~lone
. it!l czę~crneb~
tto, posf Pilzf'nia miały żmihtr wznowione rlzrn.l w wn}n1~, r:iusiał„ ?Y "!" p~wn:1 Jr, o- rirzyc'l.ynHo się irnnr.zn1P, do ~pro wa,„
1
dziś (w czwartek) przed południem.
zn~r.7.onym tPrrnfnrn ·~nl:iow1ą:r.ac .Blfi h~z ł dz~nla r,aniętn w s~cizll" o dotychcza~OWJln
W:V_lllt,kn bez WS7.Pl1neh -za.strzPz~ń l· .~.n . przPbir,gn :rolrnwa.11 i tlo zag:roźema rnh.
n11.1~c1ślf'Jązrg-o prz„„trzf'gania warun,,o,v,
vrvnii:-u,
se~r,
łmanna.
obowinzujących narówni wszystl~in mn·~. · ,Jf'żr>U -pomif'lo to nie }H1rz111:iiłi"m naRnf'ść f,11„w ki, 10 .etycznb. (T. w.)
dy. Za ZQ"oilą cdf'rt•ch srrzym1"'l'r.nnyra _ ćłziri i:~ roTrnw;rnia doprowa·lzić mogą do
W rtnin 9 stycznia o ~odz. 11 rano o<l · nPJ~o-aeji przPz d~JPgacj~ rnsyiskr:, '."Pstnt ~ nn;~a.~!~irif':•·o wynifa1, tri nndzirja ta opif'ra
było si tł posiPrlu•niA · pJPnarne, w którl"m
następnhi · nstnnowion:r r!zirsięr.iof~;1io·,„? Śl!"\ 'T piP;·wsz;·i Jinjl np. znar;em, a przez
W7iif'ł:V ml7.iał wszystkie rlPlPgacje, .oraz
!-P::nin, w ~ią'~u które.rio fn,nP- .r~arn.11y wo~ "l rlE;lep·arj~ rosyi
w spo::iól:i w;.-,mo.wny
prze<lKtavviciPlstwo nkraińskie.
Ju!ąeA p~wrnn~ był~ zar:naJomrn m0_ z n· ~ wyrażonp,m rira~·nirnin narodu ros71slnego
WiPlki wezyr Tanlat pasża otworzył stalon;m1 w RrzP~cm L1t. z:s~<la:n1 na~ trwałPt;O, ~abezpi•"'cznJF"'-("O r:oknJn, oraz
posii:>rlzflni-A i przf'ka7rif prz~wodnfotwo tychm,1:;istowPgo ogóln.ei;o. poJ~ąJn 1 za~~:· * na dośw:anczrn.i?cI •
.nanyl1śr:y pod1
sekrPtarzowi stanu .v. Kuhlmftnnowi.
. eyifov. ać o I>r'zyłqczenm s1ą do ro ko" a,1 ! c?:as prrtrnf7LC"H przy za~t0Ro1i;-amu meSPlm~farz stanu v. 1Hihlmnnn zabrał
pokojowych. .
.
:
•
todv pracy dr,lF'rtii.<'ji rcsy~sklej. O iht da
nast-epni~ .g-łos, wygfaszająe" naste:pujące , •
Dt>JPgac.)e moca~stw sp_n-zmi~r~~o?ye~! się "wyf'iąrrnąć sąd z ro!rn\vr:n, !Jrow~dzoprzemówienif'I:
.
•
stwinclz1ły, 1ż tnnirn. d'.'1Ps1~c10dn10w,:i ~ nTeh przed prz"rwą pracy. tr111tnośc1 m~
Obowiąznją<."e. o]a <lotycłiczasowych
upłynął ~ dniem. 4 st.ycznrn 19 1 8 ro!~u: a i trrjalnPj natury uw.rtżam za nie do-sti
poaiPdzeń formalności ja_k Przypuszczam.
od źad~eg-o z rnnych m_~ca::stw .".".OJ~.~ą~ i w~<>lk!P,:ażeby uw?.i~ć ":obB.c ni.el: za uspra~
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nych df"lfg-acif nastąpiły pPWTIA zmiany,
Jak wyn.i'~a z trt":śoi ~ś'!'iail:z".'.~i,a 1 niepn~rvdrizinnemi nastt;ps,t.wami. ~ . _
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NiPprz~ stanie na te warun!~i poeią~a Il~~.- :
··
cj1,. zaprojPktowal.fir~lłtronom . walczącym stQpstwo, wyo1kająef' z treściowegooświa.d- i
·O

•

U'"f

· Komunikat

1' "

Q:,„

}O ~tycznJa. (T. wl:.}~ ')/s;~li

koifozen';ltf.~rc;rdO~Pg'O. pOSTPOZ'f'Tiill ' . ·'

i

nf'j,. .JPd!laltżA
fipjeg·a~ja rOSJJ8ka
.
. za po-

Df'ler~·acja

rosyjska na v•si1•dz,~nin dzisirjs:r.c·m oświa,lcz::ł~. ż!'I ogłoszone p~:i:t•r.
Binro \Yolffa spr:\V.'17:''.ć"
0 prr.Plnr';rn
·
. 1
1 ·
~t:t
. d :~
1rq ... ~r·=·t·
pos1er,:~1~m::-; w fimu :::u grc. l1H• . l t l · ' t-"' „
od
isto~,rr.mu i:,tanowi rzt>cz:i-. Na-

t om.a.~,,
; cĄ· .,,,._,„,
<:;1t•··~·,_,(.•''fl:•t:is'
·'"·"· .,, r~,.'.'_t,,;»Jf'i!t>if:iV,',l!11'}
··
„
µrzez PPt;rsbnrs!, 1 ~
ę TelP7rnfi•·zH:!,
ze strNH" r 0sv\:;.kiej
urntrn~ za
. uit>prav.·&ziwf), • ·
rn ·1

isk-

śr1>dmetw1rn1 dPprszy, rodpis~HH\1 _przP.Z
pana J_offti, do :pana ~~f'ner.a'.a H.-. offmaua za~

fOW)', podpisany :pr:Z.~?:i komisarza Indowe·

go do spraw w@., tnmych. p. Trockir>go,
komumkowała temu .ostati:i~mu.:
pod Pt"Zewodnictwem d-i,:a . _SmPta.uy, na oraz przPz prz."~ . .lc·u1cPgo Rai:ły komi·
.,..Rząrl republiki rosJJS1ne1 uw:u~a
sarzy
Jud
owych~ "p. 'tr>nina, w którrj to
które.m· omąwhmo sprawy· ble.żące~ ~
koni
Pr.zn A prowadzrniA <lalszj eh ro kowar! I
1111>.peszy zaprop.oncrl'W~} riaństwum walczp~
C)m przysląpit>n1~1f:W~lnótklm czaRiA do· yv sprawiA. pokoju ~a g-ru1H.:ie neutra!ny:n ł Redaktor odnow.: AJeksc:tnder „ .. c„,„,„,,
1 proponuJP ze SWPJ strony przenrnsieme
· J.
rokowań o zawies.z.~11·1~ broni, a w następ . rokowań do Sztokhnlmu".
11
ł'
I
· stw.ie i 1.airnrcia · pÓk'ÓJu powszrrhnrgo.
w następńPj dt>pr-szy wy.raził żyd
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