Łódź, Niedziela d~" 8 Grudnia 1918 ro InJ"

D~ien.ni~

Rok I.

społeczny.

politycEny i

"Noc listopado aU

\Vystąp

Wieczorem

Zdr

o godzinie
7.30

Obraz I (Fragment) i Ho

H. Larys..Pa:J~dńskiej
II ,f4 Szhtka w
~C 3 aktach
~
Arcyba.. -

szewa.
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16,000 i 1 premJa wygrywają razem

a<imUjony 516 łys. 250 mk.laj 'iększa' ,orana 300,000 K.
ł

.

CenmIosum ka2d!J klasie

mlret 112 losu 14 mk4' 1{4 losu 7 Ink . 118 losu 3mk. 50 fen.
Ciągulenle p~erw,zej klasy 30i .31 grudnia 1918 r ..
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.wyjścia

sU" Ni ... b#iC

!lift!

MiCcmg NI lbOO iW

z tego zaiste tragioznego polo"

Wasilewskiego z .Komendantem Piłsud
skim w Belwederze stoją w ścisłym zw;ą~
lm ze sprawą polityki z granic,znej. Mówią.
~e cbodzi o wytknięcie wyraźnej Hnii pO'A
litycznej rządu w stosunku do koalicji•
We czwartek

zgłosiła

się'

do prezes.

ministrów p. Moraczewskiego, delegacji
narodowego Związku robotniczego z Cz~
stocbowy, zło;tona z pp. Zagórskiego. Pie.
karskiego, M. A. Nowakowskiego. Dde ..
gacja w imieniu wieCUj który odbył się d ..
1 grudnia l. b.. ma przedłożyć pewn.e tą
dania natury politycznej.

Delegat polskiego komitetu narado..
\Vego Vi Pary~u, prof. Stanisław Grabski,
odbył we czwartek o godz. 4 po pol
dłuższą konferencję

z komendantem Pił...

sud~~dlli. O goar.· fi wiecz. pro!. Grab..
ski był obecny na posiedzeniu sekretarją...
tta 1<01a międzypartyjnego.

I
I

.sIę

Wczoraj, o godz. 12..ej VI poło odbyło
posiedzenie ścisłego sekretarjatu Koła

międlypartyjnego, Ci o godz. ·,6-ej wiecz..
tenia.
.
rozszerzonego~ Na obu podetiz~niach o..
Jedna z tych dróg byłoby powie~
becny był prof. Stanisław Grabski.
rzenie utworzenia gabinetu przedstawi"
oielom sfer'prawdziwie ludowych, które
. mogłyby· zyskać na c~,fej pi'~estrzeni
W ost~tnich dniach wśród po!itycze
ziem polskich posłuch ł poparCie. hmą
nych
kół Warszawy obiegają uporczyw"
drogą byłoby 'urzeczywisfnięnie ~n·ojek ..
pogłoski o zasadniczych zmianach VI pata,
tu d2i~ w sferach politycznycilpopularcu Namiestnikowskim. Jakkolwiek o reJ nego, mianowicie, utworzeJ,i~ silnego
konstrukcji istniejącego gabinetu w ścis..
Pl"źez og6ł popartegp rządu fachowego,
łym słowa znaczeniu nie może być mowy,
bezpartyjnego. ladaniem tr<kiego rządu
to jednak uwazaJą tam, iż zmiana gabi..
byłoby istotne zo!'ganizowani~ kraju, sto"
netu obscn~go na gabinet fachowy jest
jące~o dziś nad przepaścią anarchji,
bardzo prawdopodobną. Kto w obecnych
Taki rząd, który 6kładaćby się mu"
podjąłby inicjatywę utworzenia
warunkach
siał z wybitnych l· znanych w kraju fa ..
rządu niewiadomo.
nowego
-chowc6w, m6głby sądzimy, wprowadzić
pewne u8pok~jenie umysł6w, naprawić
Zastępca ministra spraw zagrslllcz'"
choe w cześCi popełnione błędy idonych pan Tytus FilipowiCz VI wywhdzit,
prowadzić do SeimuWatnego, Móry
z przedstawicielem "KurJera Porannego"
byłby pierwszą najw'yższą i nieodwołal
powiedział m. in. co następuje:
nie ros!l'zygającą instfmcją w uli:ładzie
"Polska znajdzie niewątpliwie popar",
naszego rcrzyszłego życia państwowego.
cle koalicji i zdaje sobie spllnvę, że waga
Polski jako mocarstwa wzrośnie w miarę
rozumn'?go realizowania dążeń demokra ..
tycznych nurtujących w naszem społeczeń..
stwie.
być pewnym, że zarówno Lon..
·Na W'c2orajszym posiedzeniu rady rui .. dyn Można
i Paryż jak Waszyngton i Rzym przenis"6'N uchwalono ustawę o podwy~szeniu
konają się, że PoIsk~ ludowa będzie najpłacy i wanm h.ów służbowych nauczycieli
lepszym puklerzem Europy przeciw baln
szkół POWSZechnych.
szewizmowi
tak jak dawna rZmplita Polska
, 'Z~Jliązek budowy P,;;ństwa P'.lskiego była przedmurzem
chrześcjaństwa p\'zeciw
wystosował do rządu· p:1bliczną interpewschodnim barbarzyńcom.
lację, w której domaga się, aby nądsta ..
Drugą stroną działalności
minister...
nął wyraźale po stroni~ koalicji, jako jej
stwa spraw zagranicznych jest dą;!KlOŚĆ dG
e.pn:ymlerzen!ec, oraz aby p zeciwstawił uwolnienia terytorjów rz.. plitej polskiej od.
się w spo~ób zdecydowany bolszewickiej
wojsk niemieckich.
R~sji, .zag!aiaj~cZ'l cywilizacji e}lr?~ejskiei.
Niemcy nie Złl pełnie jeszcze się zgo...
OD~Jw!ązl{lem le~t rządu ~ mow! mterpedzi!i z koniecznością uwolnienia wszyst..
lacja-kroczyć jawnie po tel samej drodze,
kich ziem zj~dnoczQnej lt'z-plitej polskiej i
j8irą dziś w kraju id':ł .sztrclJ:l ogół polski
tym zmuszą nas do podejm~wanią wciąz
f .ws :vstki~ stojące na f;fftlricie tH~r(jdowym
nowych kroków do załatwienia tej pilnej
c'rganizacle tl0Htyczne. Interpelacja koń
sprawy.
.
("zysię słow;ani:
;,C~y rząd zamierza
Idziemy
w
przyszłość- zalwńczył
zmienić Iderunek sw(.jej doty::hczasowej
wiceminister, - mocną wiarą. że światu ..
polityki' zewnętl'Znejor3z zaprzestać nie..
we warunki, zmierzające do uregułcwani~
,. zwł9cznie s',i,'Ojej anarchiczne.j i oartyinej
spraw wszechświatowych, itkładają alu
polityki wewn~trznei, która zagraźa urzePolski racjonalne stanowisko tak przyczywistnieniu niepodlegL ści i zJednocze..
chylne
nia, tern samem przyszłej potędze Oj.. rego. j3.k: nigdy od .Czasu Stef:~na Bato.czyzny?"
Czy potrafimy sytuację odpowiednio

ro

a. polityczna.,

wyzyskać o

Mocne obrady prezesa ministrów, Mo..
raczewskie.go i min. spr.. zugranicznych,

strzygnięcia

Polski..

to problemat. on 'klÓE.:gO

za IC;i;eó

będzie

fDZ.

priyszłoś4

.

S· T

W'

Piątek

wieczorem

odwiedziła

.tvdenta gabinetu dd'ega,cja

Ziem

pr~·
Blalo~

lllSkich, złożona z pp.: pułkownika Tu..
p:Js 1r iego, por~lcznika Raczkowicza j Po-

4'otjanowicza.
Rzqd p. Moraezewski~go

zamia!1(}wał

Vli3ława

Twardo.

Odnośny

tekst odezwy brzmi, jak na·

~tępuie:

Do obywatela Stanisława Twardo. '
Z uwagi na wysoce niet:lo!'malny stan
G;Q5podarld miejsltiej, mianujemy was at
lio odwołania komisarzem tymczasowego
~iądu ludowego na stołeczne miasto War...
szawę·
,
Polecamy wam: 1) kontrolować czyn..
fI ości wSlystldch organów samorządu n:nejsidego, 2} w miarę koniecznej f?otrzeby
r' wieszać uchwaiy lub zarządzema tych
olganów.

W trosce o dobro klasy pracującej
polecamy wam zwrócić szczególną uwagę,
aby wszystkie zobowiązania,p;zyfęte przez
radę miejską i magistrat w stos1mi{u do
{obotników i pracowników miejskich. przez
ł~2. radę i magistrat były wykonae.

Prezydent ministrów 1Y1oraczewski.
Minister spraw weWll. Tlmglltt.
Dziś

w

niedzielę

ma

się

odbyć

A.a

Mlnjt1ten~two Ochrony Pracy
Społeczn!:~j opraCOt'l:'uje obecnie

4)

ki

wo Ludowe.

projekt

st~pują,cych odpowiedz!:

1) Stwofl.eniem n'owego rZfjdu nIech
,;~ zajmq odpowiednie (}rgf~nizację. J\~zeli
ulożona przez nie lista u.zyska aprobllt~
Naczelnika Państwa, to ołJacny rząd ustą..
.. t Il, opa r·8!!'(ł
. d n':\ k~ ~aOlne
i nowego Je
Jl {O
•. ł">
o,. konsolidacjI, nie wt'jd!JI członkowie P.P.S.

A

Ar~yksiąże ~

~abu,.zeni~!lI

7 grudnia (PAT).
podczas walk uiicznych za~i.ci. zost~;.,
li 3 ~ołnielze polacy o;a2: \VłascicH~l eu"
kierni R:·wej. W mi~ście silne wz;burz~...
nie nrze::hv Heim~t(1ch utz. Od?ył, SH~
wiece: na których ~ldano US!1lł1ęCli na ..
destaru,:"ro woJska.
.' •
Obacuie paRuje w mi/3ŚCle spokÓJ ..

POlmul, 7 grudn!a. (P~!~.
fałBiów.
Biuro prasowe rady ~o,rH~rSi:l:U;i w
..
8) !1ilic 1a hld~w~ składać aię b,;d0 i e z " Poznaniu donosi: 'VI ce.lu pmożen,a kres~
12,000 ludzi () typie wlidrowym i akosllia.. . bezpodstawnym pogłoskom w stosllnl~ac~
rowanych. Oj;.rŚ ,ic dekrot ul,yakał jU2:
w InQwrOcławiu i w TOrt:ln1U, komumku ..
zatwi;;['dzellie Na zelnha Pańswa. v jemy: na skutek naszego zarządzenia. uda. .
WI:lZyatkie bojówki partyjne będą, ska..
li się do tych miast. dwaj lotlli~y .W cel;l1
80Wllne"
gruntownego zbadama połoźema. Lc:tn.~
ty ci donjelŚii nam, ż·e w Inowrocławiu l
"R:>botnik lt chnnsi, ła w pi~tek wyje..
okolicy panuie _ zup~łny sp..kój i porząeh·lh\ do Lwow:~' deleg'\cja minisłarswa
liDfiHV za~r>.ni(;;!!n'ch w calu I1,b~1d'luia na
n;iej:H u z~iM Iw!:wskich. Delt~~;itŁłmiaą·
ob.: Leon Chr;~ą!lo'4ski i J. Wa8s5rcug.

Wiedoo; 1
Arcyi:;:sią~e '\vilhę1m, ,syn· ..

Stefana z Zywca, . oddał
uklahlskiej rady narodowej.
nie 1:uajduje się ks: . WIlhelm w
gdzie jest urzędmktem
starostwie.

KaroI«
usługi

Dn. 4 b. m. odbył się w Sosnowcu
zjazd przedstawicieli rad ~'!minnvc:h powiatu
będziń 'kiego, na kt6rYIIl
iednoll1 yślnłe
uchwalono: zaprotestowRf przeciwko od-

ze sian!)wiska

komis~rza

dr. Fal..

powołano
do władz

- socjalistę. Z ~:u:ł skierował
powiatowych pIOtest w t0J sprawie na
piśmie i za:maczył~ ił: odm~'w;3 wszelkiego

1I0Jos' Narodu· don'lsi: W w:ojsku
ameryitańskie-m, które W'3łr:zyło we Francli.
znajduje się 'blisko lOJ,OOO poiakót\", Są
to wszystko obywatele Si:tmów Zjednoczo..
nych i jako tacy wstąpili do armii VI
charakterze' ochotników z chwilą wybuchu
wojny z Niemcami. Zapał polaków ochot..
ników podziałał bardzo dodatnio na posta..
wienie sprawy polskiej w Ameryce, rząd

Stanów Zjedl1o~zoll1ych bowiem
widział
w t0m
zachow'Hlie sip'" nas!uch
r()dakó~J
J
stwierdzenie,:te sprawa koalicji i wywaId

i P.P.S.D.
czenie uznania dla zasad sprawiedliwości
2) Upaństwo)Nienie kopaln kolę! ił. d. ,znajduj.e. 'I.~śró(l wychodztwa polskiego ?y"
lahtwió mOZG tylko sejm uatawod"wezy.
wy ,d(i~iYle;k.
.•.
."
t.
3) O pr36kroczeniu ust~wy o 8 .. io go..
W ~~mii PQhkH~J we ~raflCJ}! SIUZ:\,'
•
d'"
,., ";{~ •. "'1,. ,. )1,.. i,.«:W
1·1. i''''Y
n""'ubu t •
tf~i'Ulym d nin robocsym mu~źy
'me.IOW,'lO
rowm'!!!"" .:,'-. '" ~,t i<..~v 'ł-.tl,. 0
ł''''-,1 71.."1
oduuśnym władzom, a będąiiowzi~te nietu z Atneryl~i. Są to Q.,ywateIe Tói;o.ycll
łH\ łDC2:nie odpowiednie kroki.
państw.
b

e~~~&&~&~~~:~~~~~~=~-~~~~~~~~~k~~~~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Przystąpienie do wuh;ft~il
. Kraków,- 7
Wvdział ~dmi!'Iistracy:ilY POltstllet

mls'i likwidacyjnej polecił w.~7'1.r~tl;fhTh
misjom na prowmc{t Bf~
.
obywateli, cerem przygotowama.
j

I

.

..

w,r~eka S~ę niczeg~lII

Warszawa,: 1

ministrów przyjr;to między iUl1
jekty dekrebiw w;sp!;a~ie utwor

.c.elarji cywilnej nacze1mka·
luetu tymczasowego o
yYćn oraz

lrne~t9m najwi.ęksaych nti(11!' i zwrntu
L,~t;'ryngj.. Oświad;'zonQ; mi jadnak, le nI:' pow~niellem' i'e1iS~HH';nĆ m~j,~j
d~iaA'alnnśd ~hFza granicę powierzfHlej mi
armii" .. O oKo}icznośchctl,. towarliylFącycn,
w"huc!low! WO. ny, krc:npnnz p:J'wi33ziat:.
VJbrew pr;; .. kGri!~niu !)3na~ąeemu za~1"lHi,icąl

Przemyśl

pod

gro,zą ł

Francuzi

nowej inwazji.

Wiedeń.

Kraków. (PAT.) ",Czas" dowiaduie się
przybyłych ze Lwowa,~e LWÓ\łl
grozą inwazji. Zdenermieszkańcy obawiaJ<ł siEC: powrotu

.od osób,
iyj~

znowll pod

wowani

$trasznych dni, które niedawno pne:l:yli.

:Odgłos niedJ:llekicb walk

do Lwowa.. We wtorek

ciągle dochodzi
ubiegły banda

ukraińska obszedłszy Lublany. o które za ..
cł~cie walCzono, dotarła do Pasiek tycza ..
kowskkb, idzie spaliła tak zwany Stary

Dwór. Tego samego dnia pojawił się na
rogatce Zółkiewskiei cały patrol ukraiński.

Patrol ten zosŁał wprawdzie natychmiast
ltnbUy i zmuszony do ucieczki, ale jut
'3m bkt pojawienia

się

bram Lwowa

w

wywołał

wowaniłl!..

Ukraińq:iw 11
mieście ~dener·

Kraków, (PAT.) Dziś nadeszły wiada..
mości. ŻQ bandy ukraińców .zajęły NowI.:'
Miasto i zniszczyły urząd stacyjny. Tego
fodzaju przemijające sukcesy prżypisać
\1ależy temu, że załogi stacyjne są małe
, trocha silniejsze bandy mogą łatwo
'IDiejscowDści opanowywać. Ruch koleju..
lly ao Lwowa odbywa się z przesiadaniem . .
~odró~

koleją

z

Przemyśla do

drodze do P;'łze

m.,'.a..

VI

Wli"s~awa, 7 grudnia (P
"J(arjet \.Vaf:3zawski" donosi:
maHśmj' z prośbą o zamies!zczellfe
pnł<łCY !ozkat:: Doszło do
mości,. że w ca-fym ~zeregu wY0:ł;rik1rlw
wie,:;zono na ';;ffiachach, zalmQwgln~'cIl
wojSkO, chorągwie i sztandary:
!erze pdrty, uym. Ze wzgl~du >n3
Viojslm je;;t instytu::ją państwową i.
fkjalnym sztandarem polskim
czerwona chorągiew, nakazuię
stkie\ chorągwie pa'rtyjne z bu..ł~",... y.ń'>i~
danych do użytku wojska, natolUlłlst
zawieszać na nich s~tandary o

)f.

. ~il'&gną..
olii'l!;ii'll'z. in, '~a ;li~dy' WOJ~ły tej ~1f)
h',m. Oi ~HCtątku ;'F,:,zeko!'uny tyh~m, . że
AngIj! \-'Jeż, je licI ;ciał w wojnie. Jedrlllliie
b. Hd'lyk ~,mski j inni czhmkowitł mojej
rodsh!y opInii mei .nie prH.lźiela,U. Ex.. na..
i/3t.apl.1atronn· mówi 3 wielkim rozgorycza\...,.
•
;8i~m d) p,'ttcy azt"bu 'fl(mBraJIl"'~o,.
twwrdr&~.. i~ :cQpełnH oa mnó.::;tw~) bh~d(hv, Ul.
'n. w f. b. [lGd:e~;ls 0feuI:!ywy maroowej.
~dandorff był głó.

państwowych.

wojenneJ.

.Podpisa.no SOlinli:ow~
gen. i.

.Lwowa

Przemvś1nkwatery.

'

Lwów" 7

..

łirmdoia ..

Pojawiło si~ rot:porzą4ż~.e naczehn ...
go dowódcy \\ ojsk polskich. które ze
względu na to, te rusini biorą zakiadnl-

k6w potskich i dopuszczają się ohyinych
gwałtów, wojskowe władze polskie zmuD
szone są równi~ż do brania zakładników
rusińskicn.

PoznanEu

h'Unu'f'ocła.wiu.
Poznań, (PAT~)

'li<

Biuro Wolffa.

W nocy :z 5 na 6-ty b. m. dokonano
uap1da na korpuśny urząd odzie~owy.
Bar-da ~;to2oi1a z60 osób (cywJnych
i woj1'ik!wych.) opanowała strażnicę wraz

z karabinami maszynowjlmi. Rów~oezf.'ś·
trwa 8 godzin.
.
nie dokonano napadu na kosZ'ary k~Hn""
Wiedeń, (PAT.) .Der Abend" dOllos'; l panji kar;łbinów maszynowych e..g-o pułku
te córka posła ukraińskiego L~włckiego, . grenadjer6w. Zdaje się, że c'$l~m tego
kt6f1 wczoraj przyjechała tn z Pr7.emy3}a,
nllpudu byłl) op:movril!.lie
m '.l gg,zy?łt)w.
opowiada, 2e silna a:mia ukraińska zao..
W starciu z wojskiem· zranionych zostało
,ntrzona VI liczną a r tylerjt;, rozpoczęJa ze
20 osób..
strony Dobromiła marsz na Przemyśl. WnajInowrocław, 6 grudnia. (PAT.)
blitezych dniach przyjdzie tam zapewne
P114drowania, które odbyły Się tu
ilo poważnych walk.
wczoraj VI rozmiarach odosob~lionychJ dziś
Przemyśl, "Ziemia PJ'z"'myska tr dOl1osi~
się powtórzyły, przyczem zastrzelofl~J
Ulm!lińcy przez kilka godzin byli w po~
plądrujące osoby narodowości pols~i~~jA
siadrmiu Gródka Jagielloi'!~kkgo. Stało się Z tego powodu polscy tołnierze wysh!p;U
to VI ten eposóbtc że większa część wo~ska przeciw radZie żołnierskiej. tak że w go..
polskiego opuściła Gródek, celem oczy- dzinach popołudnowycb rozwinęły. si~ z
~czenia okolicy..
teg:o powodu walki uliczne.. prlyclem
Skorzystali z tego Ukraińcy, którzy utyto takze ręcmych granatów i karabi ..
;podeszli pod Gr6deg i zajr;Ii miasto• .Przy nów maszynolv}'ch. WSlvstkie sklepy n8.
pomocy pociąiU parlcemego. który nadje.. najgłównL:jszych ulicach były zamknięte,
chał ze Lwowa, oraz po nadejściu wojsk,
mieszkańcom nie wolno było wYlść na
odebrano Rusinom miasto i odbito jeń
u1ic~. Pod wieczór ruch normalny przy..

e

( .. t'ili.łt~nG

"

Ż

'jaśniĄ źe ja~ Vfidać' z. artykułu

,~~ .. )

". . .

':w~r~sc

•

..!I
"ł 'itOClrU!J,
u~po

iA~słsaiillł

wrócono..

·!ordynacji wy-horczei. należy
. 'lazIefi zarząd.6eńia. wyhor6wd4
· .ogłoszenia. Dniem ogłoszenia
jest dz:eń, w którym. gł6wnf
wyboTc~a

dap.ego

okręgu

Ogłoszono tutaj) . te w parę tygudni
•. ~ dorności pubHcznejwe wSizvStDiicn~
po pe.dpj::;aI11u zawfesz.enia broni Ud3ło
'nach datę wybQ<r6w~
S!~ kIH~~ okr~tó\V Z:2vwnośdą do północ..
"godzinę głosowania i f.
li .. J FUtl~,i,Belgji i Austrji..
, wybcrr6w We ws~ystkich

Tydzieił

dla zbier~;)ia

J!!"

'

wInno naotąpić najpółniej ,

-.
b
· .zarządzemu
wy or6w.

Od;U'''III·

H.ga. 6 grudnia (PAT).
':. Termin preklUzyjny
Ag:encja Havasa. don6si z Waszyng.. :kand}datów poselskich obUcza"
tonu., że wskttu~k ofJe'l.wyH:Jovf'!sa zor.. ; dnia o~łoszeniawyborow
ganizow<no fi'::cl~iny lydde~'i dia. zbiera'kitęgu. Uvływa~n 24;.godni;a
n~T ofiar pe\wżnYCh, ceTemzaopatrzenia '. nia wyboróvl. a więc najpófnlaj
w tywn!'1ść 3.00 miitonów m;eHkańc:6w ': dnia od zarządzenia wybor6w.
FranCji, B.Igi.., Anglji, Polski, RO$jj, Nie- . dewszystkiem więc muszą:
mlec 1 Austrji.
główne komitety wyborcze,
. zajmą ogloszeniem wyborów,
Fał~zy.ą wi~.domośó..
I nastąpi 'czas dla ~głoszenia.
,
Prag,\ 6 grudnia {: AT).
poselskich.
Raąd rap.tibliki CZ9tuwosłowaekiej Qgła:..
. Biul'o centl"alne komisji
asa I1fzedow@, że ni@ m~ zam:aru Za}mo"
generalnej mieści slęprzy
WiUI1/ł KJadaka. \~ljadomo~ó o wkruczeniu
go,,21, siedziba kancelarji
wojak ezesko-słowecklCb UD. 81ą-ak gómy
stanu. Lista'komisa.rzy W,rb(}EC::Z'I.l
ui e (}dpJ\viad'l prllwdz: e..
!t:rólestwa Polskiego i obwodu
W s~r~wie m1U'1aer6w&
\ stockiego ~ostała juł
..
$J
.
\ zysłsara zatwierdzenia mlni~N:~pil:n
Wobec wyu,~ły h i'ievorIJzumień'Mici .. · : wewnąfrznych. Spećjalna
sterstwQ SHąW WI.F,'uArznycll ",'.y};.śnie a iczozmn~1f;::z:a op~aeuje szereg
ze, ja.k widać z art, 16 Or1yuacji VI rh Ol''''. . "~iyborc2:ychJktórę W czasie naj
cz~j, tt.<z".lźy odrÓżuia,ó
W.'}DQfÓW

dzień

~arZlltnilenia: ,I~pstaną cg!osz.one
.
t"'Hn~sierium spraw. WElWJlef:r:

od dnia ich ogł(U3~eniał

wy?l'lło

T

ców.

,
Warszawa, 7 grudnia
. ; Wohec wynikłych nienol'aJiEur
'ministerstwo spraw

j5tłZ(!?<$ i~fłO dz.idalnuśuią,.. kipdy to pnd"zas
~aj
VI Z'8fil rzucił hasło ,;F.l8te druff" ;....

Waszyngfon, 6 grndnia (PAT,).

zakładników
rusińSl!ich.

_

a pomQcą•. (PowyŻ:';Z8
pl'zywódny juul>rów pruekhh
taż,~f sprzeClitHiŚoi z niedłl.wl<ą

Fran&..,i, Belgji

Branie

i

VI aprawie wybo
do sejmu.

lt;:j He:Jl· 7 pl'zybęd.!\
~to.f

7 grudnia..

j

ZabUr2~n~a

ai! pr~(;V1iwrtika i nie ch()ieii wie...~~" Ć, śe 'J'o\}j!l~~ i'lI.~erykanskie whk wiel-

oś; hHl:a:~n:e

»Nelle Freie Prasse tl dOficsi ze Lwa ..
Wlł.
Wojna p'"1isko..ukrdńska jest ·tła
uknńczeniu t gdy t
w naiblits2ym cz~s;ę
przyb,;:ć ma do Przeillyśitł dYę,z li fr~p
cur.ka dla. której przygotowane jst są w

kHkawniosków

Usuoięcie f3ztandaJB
perłyj!mych.

do;)!;n~aU

i

nalfist"1>l'iJ.~

aprowizacji..

p;ldcz.~s gdy Hi,;d0nburtł, był tylko ,;Paradarferd'em". LudtHl.dtlrf i jego sztab nii~ ..

,.'i'.lJ\V

z

~ Na wczorals:zem pOSiedzenIU

(;b:icby

wn~ sprt::yną ni emieek.1 eJ a.kejl

handrówych

Dekrety Rady

Aha;;;j

le

DJ •.

Wielkie zakupy dla

stQsunków

nerwowym. Pr!>pfrnował~Hn sr.thowi ge:ns..
t'ł!:;m:um ju.:?· ~ÓWC!i88 z' warcie l1!;bjut cho..

t~IBrd3jB

do 18 b.

i zbadanie tamtejszych ryn'
dokonaią
zakupów najniez
artykułów pierwszej potrzeby
250 milionów mir.

7 grudnia (j) .AT)

K(l1'iHmOI;dElnt:łAtiiFH~&~tert Pr!;>;s",,1lI tHlbył
dh,J.ż"Hl r'~lrH.1W~ :, ł... ~hM< ~1łnSt~pt\ą. ai~mieL'"
kiag!) tronu, Niemmckl ~aslę, c~ trOllU
powiedzwł mięłify ilmymi: .Ol1a pv~ ...
Btaoif' n,;"'·' zP' ilJjJQI tł. n;~}lnleeka :n~ "NZ m!
sm, ry ada:i łub fr nut:ki. n n~jwię~szą
przy ~mll Śt':ą POWiÓ ę jako JiwJCZ!)Juy
ob, W!,hi". O :'llltat~iai ';JlQIU\9 n~'ht~!lCa
tl'~l U '·ryl"~H 5ię: IłSyhHt(~ję nr,ł):l}ą u~a.
~liłem ~a bezn~dzitljną ltui po hit,!,ie nad
Mt\f!lą. którf-j bremy nie
flr~6gr&h, gdyby.
SJp,f (!'!/ibt'u f:Ji:'neI'Bl11ego nie okRzał się ~hyt

KroDprioc

..-

. \~ars2awa, 7
Dzisiaj wyjadą'. do .Pesz tu,
sklej, Francji i Anglji. de!e~a~it
przez min!sterlum ~prO\ylza~h
i Sieradzki" Zada~tem lcn l~st

Kra(n~rimic n;emiec~d nie
AmBterd~m,

•

najpóźniej

dek. Taka sarna w!aOQmosc nadeszła z

Torunia.

k01nlc.e

.' starostwie.

Inowrocław

Dych zdr"/idy stHl;~,' cbrazy Naczelnika Pań..
stWD. cruz rozpowazseimlanie alarmujących

}:oparciarządowi partyjnemu.

W piątek zrSDa. p. prezydent ministrów
przyją.ł D.:1 pasłu 'haniu odlegację N. R. R.
oraz Związku Obrony Narodowej z Częstochowy. W odpowiedzi DB zło~mDy merom..
Jał, p. MoraczewBki udzielił delegacji na..

51\

L

i Opie ...

dla

kowsk;ego. na lti6re.go miejsce
VI

(}

wyżywienia oałej luduok,ł.
Pl'Zem'lcania iyWllOŚ.J· za granio~ będZie
BuroWO k·~raąe.
6) Oiltatnh orle:?i'Włl prezydenta mini..
atrów SIHHlWhtda re,1re>:je w'-lgl~dem win..

wołaniu

Warszawie na Dynasach wielki wiec chłop
ski organizowany przez Polskie Stronnict-

p

l>r3WB {} millimurn płacy.
ó) V.! ceb~h aprowizacyiI1vcb rekwiro"
wany - będ;de kontyngens płodów rolnych
t1 i Sllhędnych

rnmisarzem miasta st. WarSka wy ob. S:a ..

R

cepesae do

. .

Biuro G-'UBTaJnego !{omisl1fZ3.\Vyb'Qr-,sur:ity powiatowych z poleceniem
C7,e~o ruieś.\i sit,} przy ul. CZllckiorJ'o 21.w
stąv"ęnianaŁychmiaśt do spo
siedZibt .. klint;ebrii , . Rnly Sta~u. L~sta
list.,. ~yb()l"CtzY'c:h według 'mle!5iQW
komisarzy wyboA'e~yc~ dla OiH~'i.{h"i ... K:r6~
por3\ąd~~ :alfabetyoznym.

lest'i;{;<ł, Pol~kiagQ
i ob1i{odu I:Hcłustockiego
13pOrZ&DZon\ ! uzys!i:ała Z:.l.i-

zoata,łajus

Uh,.~a,
in.",·cu. za
.... ;~,.Ii. B.. ro.'. .
. , . ,

«1,. .
;II.

iWlerdaenis Ministra Spr&~ 'We:7!l'itrzuyeh,
. ..
; Wiedeń.. 1 gf'udni~.
Specjalna Komisja rZeDZ01J~WCÓW opracojJNeue Frei:ePreśsełł' do
wała l!iwzegółOWt\ inBtnl.kct~
wyborczą;, , Lwowa, że 'rosyjscy ukraińcy ..•.
k,óra. w CiUla najblitezym zOliltanie ogło:~ ,.jąĆ mt~sfoBr-odf. ... .: . . '
slon~
' 1 ) . t:. depesz 'StT~ 5.~i

; s .r

Po~skil'

J~s
Aoio~'

i 'nł~"

mię

sprowadziło związek z Lit...
wą; panowiepotscy, dając korouę Jagielle
kładli mu za warunek i obowiązek ode..

Bezpośr~dnio przed wybucn~m wojny
utworzył sfę Zwi:.:zek okręgowy Tcwarzyst1:/i1'
gimnastycznych _Sokói"t kt6ry miał cbjąć
22 czynnych jut gniazd.
Najwięcej to ..
warzystw służy ce1i>m oświatowym.. Na
czele idzie Macierz szkolna, licz~a w

~ltzęściSląska

pruskich danych, w
Górnego

ludność

polska wy..,

" . . . tiośiła od 92 __ 94%. tv dzisiejszym. Zagłf!i"
k: . • óiu; W f\oźlhlsldem niewiele mniej, tłaJ..
~~f.:nitszy bowietIJ procent łttdności polskiej
'był 76%. W Księshvie Cieszyńskiem, któ..
re pozostałopny. Austrji, statystyk nie..
miecki Czorning tlaliczył 'w 1851 t. pola..
się

Sląsku tak opolskim

,

"zyńskiem.

na

.. e:ćlnademokratyzacfa' ~,.cia spoJecznego i
polifyczaego. Na SIąsku t naletącym· do

parla..

Przy tntat..

szkoła ludowa niemiecka cna 900 lud~10Ś:i
niemieckiej... Rady szkolne były' w znacz-

wyboraetl (fo putnrnenta Wf.

1912
głosów polskictr spadła na 31%.
?oraika ta była wszakte śpiiw~owaną o ..

sytu'Scii p on..
tyctnei i nadzwyczaj silnel pressji z góry
ekonomicznej.

"J Prus

Wie po1skiej stanowiskQ

jak

I

Pradze
l)lsch,

prz~dstawieiel Sląsl{a. Paweł

przyłączył się

ką skalę

dowy.

si~świadQ..
Owocem i Zlłp

bar ~rzo

@

.

Nas~felietoni~.
{w~dJc.jiTrookiego}

Marksa.
p. Mt::rdkhlłl (pseUdo(Grecja platd)

sen; pr.dpiltrzony przez .
fzujnego reportera IłBtra~YPDllłkiejłl.

nawiedsH

bługi

I

.• W ruku pański. J}H,wiad~Hń~kióryID,
łe~z~ soeJalhŁycanej ery I"yw ł flO ró~nyeh
. krótkotrwalych uąd~ch tuuleekich,. 'il!ldQ ..
Wych j t..p., Da flło.Hey Pig,d6w i Ja(ieHc ..
łlów,z4s1adł łewllr:yes Pr6let,rjaeki( by
. ,.łltlwy Bapf(nvadzi~ brl-"
CierpliwaWarnswil re pan yj'~el:H!h
i prots8taeh (Kmfantege powiesili) rogodzib

sio z

nową ł)~ u;·aejfł fGOziwych P.: P. S.'
i!~,Oedfta ~. a.di, htniejfł~Jch w laiijn ~1s~z:ł'm
:~odmfaD. tego ga.lllllkli).
Sp:\łwiedlh"ości

.

llt~ło się zadośe (sł}dzi&mi WÓWCi'i~~ będj1;iem
mył)
.. 6az~ta Wsrssaw&ka" Wl'ns ~ p~tW<l·
re1lJ!' bt1riujsko"~Hldee-kjm p. Wasih~w'; k;m
ł eałym personelem redakcyjnym. z:cstda
s.paliHFIł.Podobny 10i spotkM inne eudeckiapiama,' poczem obdarzono WtilnQsei1ł
prllSr w~aystk.ie Of!3uy, f:łaj[F~e na Huncie

prawnwiernego aociaHzmu.. .Kurjer I'Qi'.'ki"
'fi d:"ls jmeiągu liawołY~'lił do podU$ze{l"

l

j;lwa wzglęt1em uądule.t;ftlOO&e..
'i" w~tzyt;2i Pr~!~tal'jacki
tynH.'~se·m
l1\5, ,-śde wyk1tlłWHsODI1J

mihtarną. arn~jQ

..

tę~ienia

dla

Focha, L~!jjda
G.Jcuł~. bandt}burł;....imper... pfj~rm~owq,
j llitWtH'Z:)'ł pruwo wierot} pfoletarjackl\. ~D.t1~

.

wicfdeb

BZłv.mlnrów

szhuuhu P. P. 'S.
wyro, a nawet

wr~lów'

eJlłgu

P. P.

s.

prawowiernie bO.JU0'"
S.-D.

wydawał

i

Bundu --

się

amuantou

funt th'ieba). _

danów 7wfłlcz!.l.ły rZłtd na • weli Juan p~a ..

oparty·.

P. i L'twy

JedmH!Bli!~nia

zbrat:U1B z

Bundem

ż~dal;;i. ni!>r:.l'!łoezJ]i'g)

S.... D. Kr.
l

Poal-Zio ..

usunięcia

pom ..

(te~o smutnego
najątiiogo śladu n-~df)W endeCji).

i obu..

[lem

nika A. Mi{;kL W;.:i;~

gi'OŹ~l'łp

pi'.fy zakos

umiał zjednywać sobie serca publicznośoi,
(lłu~tnI9 od !'i'iedzl:lła teatr. ilekroć
na af;~II~ .VII idubło jeg{J llazwi sko.

która td

Wtem ukocllaniu jasnych b~r\V f:yeia ..
V'! tai PQgfJd~ie ewcjsj był Rl1siand tn~r;wrm
pnedlSiawicllill'i'm n~l"oduJ który go wydał,
był

Wobec 3000

B

górą OSOO

wiec zf.\g'ail

robotnik p. Ka-:m;el"cz~k. Na Plllewod~i:&
eZflcego powobno pnedstawicieb Pohlkiet
Z llI'1qzlrdw zawodowych p. Heindl:'kha Ś
Warszawy.
PI4HWSl'lY na mÓ"ltiicę wnedł p~ Tom.;
czak, rubot(lilt: ~ Pabjanie, który l't:'ł"E'H::lstQ~
wił t ktyk~

N. Z< R

chwilę

Ba

Gbeeną

i plrogran.

Drugi przaffillwiał P. J~l'BnOWS~

robotnik. ufl41saanisJ!\6 postulaty ek!HHjmlCZn~
i społ;Jt'zne. Następnie prłar::uawi3H 111';;ed8
staw1eiels Zjarlnoozenia N,rGd{H'vago ł be$<
partj(ai s06jnliści i przedeta wiciel fil~litcf

P.P.S. Płuc;.oonik, który BCłmraktnysowai
etanow!sim frakcji P.P.S. wobec rg~dll ltł'
powego !forac.~wB!tiegQ i dOMagał ~ię pM
p~rcilł

tegoB

:rzą,du.

S lns wrażenie wywołało pł'l:!!mówienic
.... Ku.biaklS, tch!ll'tłJS duchem narodowym.
W!mie~in

ZjednGG?ania

Nai'(}dowe.g~

przemawiał tdwtnik Mardnialr, Prof. Be
. Flchna mówił o stosunku koalioJi do Pol!!k~.
G programie apOłeCE!lym N. Z. R. ora,
nawoływal do skupitmia się poci sdand::w
rem, na którym widnieje hasło ttZa Ojclyzn{l
i WOl!ll,ŚÓ 'f,!;tU.1$
Po O:Vyt!zerpanin pnemówieIi odGII,.ta.~
zostflły_ fazohlcje treści nfiat~pt!jąÓ8j:
.

Rez;olucje:
1) W SPi"1HVie R,2q,du: VI wolne) 0111
czyioie', rząd musi być pj)woł~ny przt)})l ca,łjt

1&<1,

'E~ ula przcl~ jatlllą ptnt.il2_
Ponieważ uąd p. 11 .n'3(E0wi8kiego

jest

rgą.d~m ~<H:tytlJ!ro ~ P,P.B. frd,ujf. et~uowlącek
mnlelEuF;s:J WSi'0U mdu rO;;:;Ci;ie!i) l r21'l<h31U
mnlejszoś;;i

ehlopów;

Pont3W!iZ utworm'H10 go

z pog -r>,ałceuiem

pO.:", inięoia
3amGw!jlJ~ szL~r3gl1 stro2111ictw TO b at!lic~ycb,;
uhłopSki.::h i demo~:r::!tyczmych;
Po.uiew~ż w skl::\d tego rZ9.!du nil;
wchodJ:i llkbJi' pruski; i wskntek tege rząd
p. Moraczewkh:go, reprezentują!)
.zuikoml;i
mniejazośó Iildu, nie posiada nale~ytego za..
ufa:1f? "'li nr.<'"dz!e ...... roł)~tlliey !.]{lzey. ze..
brani w liczbie 3000, ll~ wl~'lU, 2lwołanym
dala e grudt:ia przez N"Z,R' J 3wrącaj~ si~
do NGi~zelnill:a . RZ'3ĆzYiluspolitej Polskiej If
wazwe.n!eill zQE'gi':ł!izc~ania. rządilll.tdow~goJ

:,jas d dc:llia!.:.rs,tyezuych

przaz

trójzaboro weg{', reprf3zentuillcego w!llystki$
wfększe srOfillfetwa robotnieJie. chlop~kia
i.~e~aro demokratj'czne, fAŁCll\ce n~. grunciiiJ

budowy silni:j, zjednoc.wnej. ludowef, pril.'"
WOf7ąduei rZB'c~ypospolitej. Tylko taki IZ!\d

ogóJnonaradowy,

posiadający ilaufil!li~ całego

ludo pc15kiag!) idoła s::Iednoc:;;;só i'Ozdart9
c2Eiśoi ojCi\yZi1y, o.branlć granice od wrogów
ut ray me.ć Vi wewnątrz zgodę, ład i porl.l~·
d~k !lhH'.b~dily dla. ,budowania polskiego
P,:ńatwa Ludowego i !&3,pewnió ludowi pn...
culąeemll apra"WisdliwQŚ~ społeeSI1!ll w Od..
ri}d~~mei OJCEyźnie"

2) O

jedność

ruchu narodowtJgo

ra-

na wskroś Franeuzem.
Do hUIrówt jakia zdobył EIObiG W ofw
ezyźllie 8'WoieJ. kUm w!llnła go na lii§tę

bobii!&~egi'}.

FeQtłracy}no-SfJtjalistymma Re(iUbHka
Wal'B!aflWldr~ tow. MJrdldn z r~mienia LenIna.
Odtąd raczyna 8\~ w p(.ll~ee fai bolszewicki. Burźlljów niema (piil:!ikuJe t:;lko

d~ł~~Jm Gił\gu nawllłaje de(} iHHduueństwa
w2gIę4em rządu legalnegD.. O .tiemD.Yn1
IHł:lebrjaeie milwy jui mama mbdziei
ksdałd się '!" 1r!lr!:'illir·h, pod kieruy"K:iem wybitnycb ZG wet} fi 'l.'almudu, Marksa i Tril(l"
kt9ł!u.

sza

C~t)rwona IPrtarclja);

fi,

miła

M>:dH:'d u!:rzyki zhndz:ly go.
Bl·~ na ILugi bok i śu:ł d;.~iej.

nazom

tow.

PrzewrÓcił

li Pctę~:Ul;i

pn,li;;.tflrj~H!lm ~n tym Hitlil'nn
llr'lljR pawowi~H:"J!l!h wyaawaów bols;.!:.ę"
Wi~muJ dzięki ~IH>t{HihJWabill gazów tl·Uj.~..
(,'ych, fill.maci10dów opu.u,.:.%.:r!t;uuych zniw~..
czyłs dC€iilC,~t::t!:i.. jmperJaUlStyczno"Bc~jali...

styC6l'.:t\ ZJt':-lj~ P.. P. S.. \"1 cierrHwym
zamku króltrwskim litid3ł jeszcza clefpHwa

Z

pi~d5stałn pomnU:a

lUeki&wica. !I1fIoddba patrzy d&l'sihi!i

pu-

&tać L,nił'la, a oto~.; wdzięClBY @if,}. zaliezOł:ly
w pOClS;'lt świ~tych boIszcwiekieh - toW&ny~g 'Procki!_
Naw;;t przyroda m~rtw!l i żyw~ gastosowały się do zmitulio!loj sytu'\c j
poJityez..
Dej i słońce ,,!chO~!IIi c:arWQIW, lirowy
krwi9.! doj'lo obl,,~b}ofil. n~ lith~.ok chleb3,
,cnfWOns. filtnll a pianką purpnrol?~ S n"t

uol~z"''łffieki f B! •
- Sura, ty nie BJlrze'~aj je~uli6 €IlKrUwoła prze!ll 180 tow. Mnrdkłn. .
Nowy ład oukoul!U si~ I dnia

leet Prs. Wali wy

na

dzieli, ilcśó g{)ui'dn pracy z; erl~kQ"
WAP.& do 80 millni, minimum płaey lIod''lf~ ..

sleno do 1500 Mir. {1silJll!H'1 (tyld k"5!~tuja
funt chleb'&); wieea fato kWl4ją po 23 i pół
godzin na dobę. Węgla bl'i>k (gi1fDiey,
Dracujl\c 20 minut na dobę, zjs.::d;\:ą df)
Eji-lytm i llatqchmii.~t "r~cują), wię~ Cl::ilIl'lllC"

na
Jd~i0Ś

ł!

&ł1l1W3 puwofl~w!~ć ~ogh'by zapalnie tchu.
\'ł pieniiCh CZ:Fte1:nika" lub stu(lh3.oza ..
Alę był
pDe~ wykwintnym i pogodnym
kochał jasne strony żyoiu•.• i dlatego właśnie

- v. e-

jfEadeckh~ t;Z1~(libt1tJ« Galioji i
Po",
zn2:il~.Id8gG i KfÓleatwlł., VI dal~zsm ciągu,
nie odmmwsjąc gro?y położenia. bez j ó':mcy
cu.:ącel'O

•

liśmy pr.~ygo{f.~m !'om::mty,,;;mliilj

(Ir. N.

nma.rantowo·białyn.!l Niti
pom~gało również Zf6dukownie ilo~~;j g'J"
dzin prilCY (](1 g-ch i POdlli&.iieBle m~~h?1 nm
wynagrf1dZl:!rll'a {!t~ l 'JOO mk. dmul1ie (t~~~

kQI:lzt8wnł

• Orląt~woll

chanyeb, czy tez sront~emll lOBowi syna
wielkiego Napoleol.'ap.,.
Muza tto~tanda nie 'i.nmosiła się nigdy
ua MCl3yty- wiiHdeh poetyckich uniesIeń.
Nie był on t w 41';,:ą o wies~llzym rozma..
dm, którqp gł{!~f1;d~ m> eH i potężna

.

t~warsydwie

~

w

Paryżu).

W

.R:Jmarity'~.~nych II,

_Bere:eraca dr ; uillij'ii.'dnokrotnia śrn:a :śmy ~)
sie
do rozpuku
ze
Hęe~m1;
U () ..
~onydl sytrl~eij. komi:.zny{;h. lub wsp6łc z u

Wiet P.am~OVJflga lwl~lku Roh@łniuegO,

Wiae wzywa
W~1B:lkkh

dO' jedlluś"i i łączne ś;'1

robatl'liktSw, e:~ującJGh narode Wf

-

pOWIGllłał jd wypłovdałysd.mdar
Płe:wid ninlDł1Alanie.

~y~lławcę

w Rensisansłe

widzbHś;ny

bl'zn'llą

Ni1 Pilhcu fb5zyca W dals:gym

nim Sledz) po BJioźy~iu ekEownej uczty pro- .

letaljaekiej

R.' L.

wnętrloych (endecji) i lewnłjiuBych

w

DYla ś'Wiafy"
. Phl\t'owiernego

I ':lasze mineto zna Rostnnd!lo ~e mceny
na któri3j deiSl~~ch niif?jod n,ot<ro tnie

łódzkiej,

tam na szero..

VI N.··
stwier4zają.

najwybitlliejBzych twórcóW

'w:J~ołczunyelt.

bardzo Domyślnie i
fe pomimo p;etr~ąych si~ jeszcze trudności istnieje wie j zapał n.uvdowo .. polski wśród
najszeL... J .,;n kół ludności śląskiej i fiaje

Jrwa nieprzerwanie i rozrasta

są

działaczów'

e

t:!oś,ód !la~wjsk

prowadzony potęZl1y ruch nalO'~
Sprawozdania składane przez tam.-

taiszycb

Stal-

do grupy .polskiej,

·my ruch narodowy polski.
HHemkrzewicielem tego. rud1 u

IO!PO;;:Ząt się

Obe.cnie

obywatelska.

tego poety złołami ~HI~i"1an~ było zgłoskami

z

najbardziej

wCilność

no

Lud śląski ulawał sobie. ciągle spra..

zdecydowane i SŹC:Rrze nafedowt!~
. . W KsIęstw!e Cłeszyńskrem,. od chwili
gdy VII f. 1848 na Zjddzie Słowiazhkirn w

do

frsncnsk'cfi, Edmunda Rostandlł~
. W sile wieku, bo znled';vie pięćdzie ..
s~ędolatnj, zesiJB1ł do mogiły ~.łut,Ol' "R(lma,'1~
tvcznych", "Ksi~ż'Qjczki z za fiHH·za". u C'if!1
de Ber,~erac", .Orll\tka.- i CkaIlV'clera".
Wymienione choćby tylko utwory ROf!buda, znane doskonale w tmlym świecie
cywiHzowanym, wy st",rt~zyłJ'by, fllby imię

wę. .
groźątegu i .wciqź wz.rastają::q·:;:
niebezpiecze.ństwa wynaroddwienh~ Ti') fs''!
ogólnem i nam!ętncm Wpi,'t)st pra~niel$Ielr~
uświadomionej polskiej ludnOŚCI Słąska
było przez cały niemal czas wojny włą.
czenie tej ziemi do państwa pols.ki~go.

,

przyłączeulem

W łych dnit\6h nadeszb telegraficZD'l
wiadornrJM o zgonie jednego 21 Ilujsłyn
nle.iszych w ostatnich czasach dramaturgów

stracji.

Jak wiadomo w ostatnich czasach
pos!Dw:e pols~ ze Sląska. tak parlameu·,
-lowi. ja1, i se.jmowi. tworzą. jedną organi ..

za

.Edmund Rostand.

niemieckie, luspektorami
szkół- niemGY. To samo da się na o..
gół powiedzieć' o s"downictwie i admini·

g6lnern pogorszeniem się

posł&~i z Księstwa Poznańskiego
(Koło Polskie) i zajmuJą ':w spra-

na

większości

nej

UChYlały

Naród bowiem zdaje sohie sprawę,
że VI przyszłej Polsce znajdz~e . dbałą ,t
lud pracujący OJczyzn~, w kto\"e] l!:a~ez ..
piEczonyrni będą~ rozwój narodowy i istot..

usuni~ty jest z ca~!tgo szkobictwa W!.
1872. Szkoła stała się najskuteczniejszym
narzędziem ludności niemieckiej. Ni.::lowie"
Ie lepIej dzieje się w Księ;t:wie Cleszyń.·
skiem, gdzie jedp.aszkoła ludowa pr,typa...
dał~na 1500 J4dl1ości polskiei. a iedna

W f. 1903 w rejencji opolskiej odda..
no poraz pierwszy nil. p:Jls1dch kgndyda-_
tów powa~ną liczbę :g!o36w: 44 1 175' t. j.
.ogółu ~łosÓw~ zaś w 1". 1907 polskie

z

tam ciągl~
Polski.

ale ekonomkznei natury. Stosunki szkol..
ne pnatenl miały wpływ decydu;ący.
Tak na S ąslm pruskim język poIdd

rneąltll.

%ację

Odby\Vaj~ce się w ostatnich czasach
liczne wiece !.ląskie Uczą po kilka tysięcy
wit',cowników i wiecowniczelr. Zapitdaią

tysięcy

przyczem ziluwa2yć nale).}', 20 przy:::zyny
tego wynarodowienia się polaków śląs16:h
ZarÓW!lO pad b. rządami austrjackiemi,
jak i pruskimi, by'y niiciylko politycznej,

~.Qiu czytelnictwa polskiego, w rozroście
~racy ludowej polskieit w ekonom!c"Enej
S4JIDoobronie. wfęc '11 ruchu spółkowym,
t{""zwłaslcza w bardzo szybkim i wi,,,lldm
.1I.I2:rośde głosów, oddawanyth na polskich

po1iłyczlleji

go nasze dzielne Zjedno...
jednoczące w sobie sze..
rokie koła pracujące;;o ludu śląskiego,·
ponad intrygą spot~iniała idea Zjedna ..
czo~lei PolsKi,

mianowicie po miastach, zgermanizuw:ma,

Prus, przebu.dzenie .~ świadomo§d naro ..
c;1o'\'J~j znalazło swój llVyraz w silnym rez ..

Rozbiło

czenie zawodowe,

ruukach politycznych.
Z politycznych organizacji w Ks~ę.
stwie Cieszynskiem widzimy do§ć: ,Zwią ..
zek Sląskich Katolików" i ,..Zjednoczenie
Narodowe 4e• Tym niemniej zaprzeczyć się
uie da, U. w Księstwie Cieszyńskiem źua ..
CZll4 liczba ludności, . do niedawna pol ..
skiej, jest dziś 2czechizowa·na, a SpOHi,

·piący swą siłę '91' budzącej się świadoma..
-ści ludu•. Podlotem dla: niej stała się o"

,WY:.105Z~ . ' ju~ ok~lt)·40%.

u

Przegląd poWy23ZY może służyć za
dowód gorliwości narodowej i ruchliwości
organikilcylnej ludu śląskiego, o ile znaj ..
duje się (l11 tV nieco swobodniejszych wa-

(Górnym), jak i de..
ttt,chzawodowy polski, eter...

lbndydat6wprzy wyboracll ido

kilkanaście

.Splj wolny obywatel!lj w wolnej ~i(nn!
swojej Ojczyzny apokojda.'"
Oset..

i hnt oraz socjnHśd
niemieccy.
8 ..godzinnego dnia
roboczego, na który lrlipitalistyczni boga
eze śląscy przystali1 miały śląskie związki
zawc dowe oświadczyć się przeciw pi2yrą
GZ(f'n~u Sląska dł) P~likj. Ale niena1ural..
ny t::n sojusz kapitału z radykalną agita ..
cją' socjalistyczną rozbił się. Plan si~ nie
wdał.

hAdu.

rS3y ~z 1~,;~U!'·t)

kopalń
Za cen~

tomów, ~ Towarzystwo Ludoznawcze~ itd.
Potrzebom silnie rozwirti~tego wśród lud ..
ności czytelnictwa czynią zadość liczne
czytelnie i księgozbiory. Pism perjodycz...
nych w Księstwie Cieszyńskim jest 9.

większej

ków 78%. , .
. W połowie XIX wlekli %sezyrra

liczący

"nieśmiertelnyoh" (A.k!ldemji fl'si]{!uSkieJf)
do la.urów, k'órYcll nie ~~~ pił R.ostfindovn
cały awi.at kult : al 111 i my dl~~~u~fun: wY"-

li kapiblistyczno~lYSzeCnnlemiec ..

polakom

prześ'zio
4500
miejscowych J Ud
trzymywafąca cały szereg szkół ludowych
i wydziaIowych,ochronek, bu.rs, kursów,
cxyt~lń, szkołę gospodarstwa domowego,
a wspólnie z galicyjskim Towarzyshlfem
8zkoly Ludowej gimnazjum realne w Orłowej. Dalej' idzie "Polskie Tow. Peda ..
gogiczne", .KasiI Nauczycielska", Czytelnia Ludowa· VI Cieszyniet posiadająca
księgozbiór,

3.

cy 'właściciele

Księstwie Cieszyńskiem
członków, w 72 kołach

r" . _

według'

.

nośei.

branie utraconyćh: ziem. polskich, a w Hcr..
. Me ichShlska... Jak. bardzo. odzyskanie
Sląska letała na śecrCtf najpierwszym
umysłom . politycznym połskimwieku XV.. o
łwiadczą słowa Dh1gósza:
"Tersz szczę
łnwymmienię siebie i, swoich wsp6łczeę ..
nycb,~e oczy naS'zeoglądałą połączenie
się krajów~jczystyd:f VI jedną całość", a
szczęśliwym byłbym feszcze, gdybym do ...
,tzekał się za łaską 'Butą odzyskani,! i ~je..
'~noczenja z Polską Sl~slfa".
'
'~., , System germanizacyjny Fryderyka II
,.. j }egonastępcćw musiał mieć. w stosunku
-;':~;_o Judnosci Sląska,. oderwanego przez
ie wieki od polsidego . państwa, slm..
'o!emniejsi1łtYt j.ak pÓŹniej do ludno.
. . .. wielkoPQIs~.i. Jednak jeszcze VI r.

,;J?'31

k~~

oszcz~(jnaścI i kHkanaście stowarzyszeń
spo~ywczycb.' InstytUCje te rozporządzają
obecnie 11 mUjonamiskładek o')zczęd":

dzy irmemi -::-

~~

.obeJmujących 98spółkowycb

L· S K 'A

się wyraźnie wyczue niezłomna wola przyłączenia siq do Zjedno:zonej Polski.
\Vo~ec tych lH'zejawów woli narodowej llfl Słąskn rozbijalą siq wszelkie wy ..
sUki niemieckie, cltcące złamać tą stano..
wczą wolę ludtl polsldego.
A wysiłki niemieckIe w celu. przeciwdziałania tym prądom idą baru'lo daleko.
Oto niedawno podali sohie dłoń przeć w

niejące- od r. 1868, Związek spółek rolni...

czych 1

•

tywem było tawsze w Polsc
ttienie odzyskania Sląska. Ono to -

P O

liczne polskie towarzystwa ekOiU!)mlczne i
kultut,alne, jak Towarzystwo ~ołfiicze, ist-

,_oI

Ż

R A

łwardJa

grz€ijeawe

spraCiJ'WtHlS !ll'o!e.plecil:c11, o~ahł!.1';}ij

ta.j~l.lkie dlonie pltly
boho.marami Matejki (znal\egn burit:j~):
okryW!} swe bolszewickIe wdzięki Nk\~iro ..

wanymi sztandara.mi P.P.S. (wsaystkiuil 3
,)dmian t::go getilnka}. Km.dkja w dalsDym
Cli gu ur~ąQza SAbotd i nie. doet.&!rcza su'"
rcw;..ó'N.

-

B'lla. ty i nici nie iprzedtii t.ow. Mordkiu.,

pr~ez

e.eu woła

.Kurier Polski!! (wtłoCrlOny ozarnyu:i
na e.lu:rWQDym papierze) w

c~(.;Iollkaml

- Dach młodzfe~y blldufib WilltltEł w
1'urli.!OH czerwoaych satand1:i.fÓW, portret,..
ooiwlałyeh w bojach «) woJnoM proletarjatu.
boliizewików, a obok nidl napif5yr
2łTut W!HlpreS'1ceajeti!iia gOWQlyt

po

pi>liki...
ił

\Y t!iiID ja;!;ieś d:1wlęki brutuhHl
wa.ły @jen tow. M.)rdkina:
P~dbiegł

pl"~er'

da ókn,':;

Ulio~ C!łwórkcHnl, SłlręiyśGie W
pi~ś~i m'Hl~e!'o:",ał. ~() koSll&ł' Iii'i-itęp

takt

mI o..

Q:ne~y ahrl~mH~l~lel:'

"JfHHHll.i9
iyjEHm'. /I

oi9 zgin~ł~

Pol!!Ka,

póki my

PfZ~SłH, li ftH1QI~ka g~lmiałi;:
!łL~ć I!a!\3 orle w ~6rliym pE;u:e

Swintu,

St~~re,

PolSJ:;e

słtlH ił

Zaś~\Htowi rdi.,dzloily ~!)w~ny~gJł wbl"
kły) niella-r7iścl ~ełen wzrG~ .MGnUdlil&,.

*

łIt'"

Pi~tro wyżej starze(!, Ol!i(!JlSjlł3 łs,
wfjrui\ger;i~1 blugeslawił mbdzic~y i duma':
Ił w vieśui dusza narodu, w młcdzieily .......
jJl:iilyszłl ś..'i jggo. N:..ród, który pO&lsda taką
duszę i tak~ przyszłość w zamęt bolmzewizmlll.

wcią&nąó Bi~

nla dal

S T R' A .. ~
. ) nieuiwiuomiuych pod wzgl~dam aro,lecBJlllM. Myśl Koła N.Z.R. robotnicy pol.auye1Ałej Polsld łąeloie' si~ , wzywamy

prnskiegu

'ratnie orsraaiz8ojlj' laboru
Ijedllł&nD.łl z N. Z. R.
i} W S} ra 'it i .. armjb
. DOIrllagi\lDy ił,

organizacji

do

jednolitej

armii ua f 0& oWt\j,

słacbającęj nakaJów
nie
,artji 1@!:15 l'fądu, brtłsi'Cłłj grABie Oj czy..
lny i irwol!lód całEgo narad.. PrzelJj"łlłmy
wyr!Uly Ułl!uł.l.ia, wd1liticlllOŚei j podzięki
ł!oh .. tira\ im obro_com, Lwowa i
ehwilo~ym luuzym wojt'!kom. broniąyych wBchod~icb krnów POliki..
.

4) W sprawie S$jmu:
Wiec dOJlliiagB Hi" ja.knł\j~!yb~~ego Iwe ..
łan:a Bi!jmll Ulilbwod~wczego;
wY'Powiada
,ię

pl'zeeiwkG

amil&nam 8utul ordynacji
lVyb\łfC!2oj.
Tylko Sajlł jelt mocen Btanowić
o oJlltateuDych form,aclai orgui21ci ji Praństwa

Ludowego Ofii prslJpl'owlrbać zlłl!ladnicsa
reformy epołe::;zDt'. Pruci wltawi!!lBY się
energha.nie V>6!slkim próbom dykta1ury
partyjnej, jaka uerz~eEli fiam~t i pl'6wadflą.eej d8 wOjay dOmowtłj.

prznuhdtanla legalnej,

'W1I191kia lU!;USY
sgefluej li wol~

więksxo'ci Indu budowy pańr.twaPolakiego
ap{)ttaj.iłlh~ lVe
adecydl!lwanym uborem
"fobotnik6w za.wodowyc:b. bu wzgl~dll u to,
~zy 2aitUi!y ts podt:jl'ZOWafU~ I!Ilł przez re·
akcie i,:V-Y anarchio bo'uswieką. WOllł9
'Plińi\hfO ludow8 ehe3ml budowae VI Jso(!..aie
ł porl<ądlu.

W sprawie IIChlfjbe. i pl'lOylr~ądamy .d piułshn i li;.c,mon~Q6w: 1) bn-

P O LS K A

pomoc milicji miejskich i wieJskich 'fi'. kie ..
runkll niedopu8zozłuda 40 rOlcbQdaenilll sił.)
jeńców po okolicy" Każdego wał.auJ~el',o
się jPńca, Ił

szoas g61nieJ

rosiąninl:l

naldl

odstawia6 pod straill de punkt6~, eŁapo ..
wy t ił, komandant~i kt6ryoh odayłaó icb
b~dlł de miGjsea atałęgo l:lmie8lkaniaprBed

.

w~n~

.

.

GłówIł)' punkt ebpowy W Ł,dzlmii\Ści
się VI domu puy t'lHey Młi~aa 51, znajdnje
Bi~ pod kierunkii-M kapitana MaI! salloo w:3kiegtł.
Główny punkt śywnośeiowy zorgątłizo ..
waln D8 lit.cji Łldź.I(aliaks- B'uro Urzf}dU
mieś"i s~, prly ul. Pi~tl'kCvnkit'j 95 II p.
i C$jnB3 hodzlsod wtorku d. 10 b. ID. od

g. 9-1-e! i od 3-ó .. r-j po poło
Według przybliio't!yah oblleliJeń Ur?~dll
przo~echało ,r.zCRl Ł ~dź w kierun1·u
War-

dl) dn. 6 b. m. 43000;

R.BWY

58000 reHlja~.
wyduQ·

'tV

N lJ, et.pie

w tem około
:ty~nosciowym

f.!kUBł& lO-dniowym 9000 PO!cj-i

łl wuo śalfHvych.
Główny PU!!\\:t ehpowy
51 ulhJieUł
j 6 H~top, do
i potywieaia pl'fH1Ułlł 20DO

&a

o:łtstnio otrlymanyeh
wl"d :>~~i"i, tranflport~ j :uc6w i roboi-nik6w I Nlltmłet',kieruwane będt} wył~csllie
BJi K~lin A!eiuunad-rów, pnyc~ó?m dsiannie

puu cll,dwe. te
olroło

pUfj::źdbĆ

punkty

ma

4000 os6l;.

5)

~WłQIJZłlft'O ,edję.cia. na .. ieh fi 1;kalQ r~t
~ubliczllJ',h i uruchomitUli. fa~ryk i
WarłUatów dta dOlllbrCfili!nia prMy
h€n.';!botłlym; ~) rOJlśCil\,'plifJOi~, !kut~()lllej
"pi~ki
łpołt~eZ5Qj BAd. łXHlt'llGlI\jąey_i lli Niamiee
,eńc1iImi i rObt3iailuusi JObki • .i; 8} U.ita[:U~'"

Wl-eni4 sprAwiedliwego 8\iaimum ~hoy Gb.
4kr\Seenia wy~yliku ludU r8bJli~z J~{j; 4} na-

'r';!hmiul()'w6il.i .a~eia, 4\el.m nduGIthnda
ad głodu. ludfteiai mitUlt, ... riliel państ,.."
'łrB.yatkie1l jredk'w ilwmości i Ipnwiadli ..
geg_, fOZibieJfq 5) ai4.błagaA-&lo Jlwal(}11iłi1\ p... but:lwa i Holnry ilw.łłśdowej.
\'h~y&tk;fł pgWjji36 ahja wiany
byś
Włpólthhlałe ułanin
robotnicllyeh. Z.\pewaie.ie kllLliłł la"

vg:miz(lwan", ,ny
łjl

~otuifui

pracJ i

eileb, h nieGdz.owl.lYI
twartul\ilk 1ł!fllmfiaia aplk.ju w mieMill i

httja.
6) WyBory.
Wilie

w.y"!

Wycll, by prlty

'Ogół robQbików la.lIlQII" ..
nadch()dJlącv~h WyD6flUlh d.

Sejmu poparli I.lil.b.rnię N.tf'wdłJ\'f1 Jdmluy K19mitet wyilre~1' or,ł1uh;ul&61 lli o. poi

~a5łim ttPracy 1 chłeBI.'"

WJllStll Pohu~e.

Wull11

lud

'ił

Wiee IWf,u~a 'i9 do polikiell kebie-t
łfacuj\eych ł wuw.B.ieal pueprow.4un:la
•nu~rg-!t'!Ił!l.} akejł nlł. rnem tł!go Ko.it~du!
I\tOiy dei na ,fUtH~i. be;nn:gfłdn..go rów ..
A4)Ut:rawJili4,łnla kelłiłt.

-PC!lla\i~9 pTll,..j~ł., r~,.olucj~ w 'Sprawie
łeorgaałhc;i !.ad welłk"w}'ch, IJapTtUałta
"ano ~~l1ł'kG ~wa.łtu.u dl)htly~a'!.Jm na

Rozporządzenie.
Do CZ2~U O~wołłl.ia obow'll\zują po.
n its%e pr~episy:
l) Ruch po drogach i szosach wszelkiego

z.bo~a

i jego f":Jetwor6w bez jakiej...

kol wiek legitymacji mde~y wstrzymać, zapasy uf!~dowv' utuymłu19 odstawhć do
f1Ajblizszej Składnicy Utzędll Aprowbacyj~
nego za pokwitowaniem. Zwolnienie nastwić mnie iylko 190 rozp~rzeniu rapcrtu.
2) . Samo%aop'atrujący~
się. wolno
zboże wieźć do młynów lub 'wiatrakó':,v i
tG w Hoki 40 funtów polskiCh na głowę
mie.iąc.
3) Młynom

i

i widrakom nie wolno
nI. przemiał od niepro-

przyjmGW'aćrbo!a

aucentów.
WyklłrZ ni~ powhtien być
jak 10 batów na 240 funtów

El& Junói plriari l\hłkt1irynJł.phna,
,nedstawietel1 łyd.Dw HicJl, usih.~cyc. R'lya~lić pt',nd hvbtem, BUl na..
łófl i Z9'~l:ć ••11 tułyewhtbbł_0ł6 la potromv. Wf!)l1sti::ie re.nła.eją) Pt'SJiłtO je..
ł-

,Po wi~lJ~ o g&&.. 11, uhr.owi\łei~
~ch'd, klary !l pieilliaml lu.rt.d9'tłymi wy1liiHlł u
ul. Plotrkewilką, adt~lmł\łij,
łł'iUiU Gffłllld .. H.,telem cdzie jeden s llDoi ..
"aik$w "1ł:i o Mł mowł przeciw liohwie l
;ałlt.:anhul..

<ł-s Vf~eprow,ulz-ł1'lia

chodu.

.

Wu~nde

mąki, kaszy.
nieprawnie w młynIe alę zUljdujące, przecłaodzą H~ wła.snełć skiU'bo~.
,

zapasy zbota,

Komisarz Rządowy
na e.brid. ł6d~ki
Bllińskt.
#

2t&&±&

KRONIKA.
- •••..,

wiał Łłdidd.

~~ij~ani$m Uf'!1łia jałt regnlowAu.ie łun

11."",10,

~m!ko\ie. 4,tłirych iNaniuw

jł..S'\

d OłItar:

~.1UI1$ pr"tdb.I"Cły;a jfnii,!ijm w CifUI~6
,.ateja ,"i~~w eie,łłło
p9ływi e Uia."
ł-idy,;a II Badan tego Urliędu jL'st rÓWnież
,oł:ud'lAłi.la

R.11',utłiaari: "~:2ulo.J'

•

do ,upółd,?:alallia w niosienlu
AO~"J.l8j pomGey j::;li.!om wszystkich ludy ..
&"o']i 8pU~.O~Dych i f laatl'Gpijnych VI mieścIe
i w PłWl~te# Ur~"d teB żadnych za po..
• ig ,ellt~jn1eb. nIe udziela.
f1f~i ao !p-raw jeanów lapewnił sobie

na pc-

dro@~
tr:h~,rzt!e!Jnll!!
dotyeh a
an:tłIlYty Komharz RU;tłG wy hr. A. Blliński
otr.&1lul.ł .dymltJ!t. N!l jęłO mieł-sea Komi..
nU,IUII &stfiowya mil1fd~rThugu.tt mia-

Wenraj

uł""d tł. hu~e~wra IIk'lł~

r.

A. Re ..

_elakowe L.kale IUuPlBwo.

wt!~"i ~zym f!l5tkai ell.wać
p~czę.ły w ttm1chu da'Wn~p IllbeU:ł.ton"WIl
niQlniac\:hgo (!!ljjl l{~~tudcl 4) biura
QeneE'alll~:;tJ Okrgll Łódskłego,
którego
.!).w6dJC~ jest geul'$ł O\!ińskt.
RÓwuOtlll:ei.n\łł J1u~r"..,achone zostały
s P.u~illY..}arQ 9 na t-ł) latBI\ ulicę nr. 2
łtiura 1H""dst\vą VIII·go Okr~gll Wo;sko..

Z

'WH'IOW pn,.bJw. '&1:1Ca jeńi~ÓW i robllłni
\«119, poWł'B0al~CT h li tetHlt w Nemi'sech
~lht~if#~cil) dorainej p8mł'H~y W IH1Jjt~ei lllhi1ł:
lalu~ .n~elegó:w i pl)iywi.eni", p~mocI laka.Ulii.1Qł i UDlleaaCU!i6 eherycn w 5ilJDita"
laeh Ba keut Un~du.. P,.Hłaian1 U .. z,d
tw(łl':;Y t. IW.
które f<uł4u:,!ł sił
,~d knm~tld~. oCla.r'"!,, dłłi~3w"ilyeh pn!?z
611n~ WfiJfil. )lik tÓWl!U~t :płlftkt:r ~t;1,p Jwe

Zja2:d wypowiedział się, za rozdziałem
tych dw:uch odddałów~ ~ Zdecydowan.o (ównlet aby sklad osobisty. $.łużby na ,sta-

daeb "Łó<t'ż'-Kaliska i t.ódż.. Wiedeńska-był
ulki sam jak i do wojny.

Na stanowistm iaspektora Handlawe-

go Wydziału ł?d:tkjego ma b~ć pow?łauy
p. Konarzew$kt, były pracowmk kolel!,'!Y-,

Mieszkania stacyjne dla.puc)wmkow.

kt6rycb obecn6ŚĆ!1S. stacj~ch ze względu _
na rodzaj sfutby lest ~oil1~c~ną, zosłały_~,
jułrozd:Hetone przez komiSję loka}9wą;.;~

KomiEliiOcgani'itłcy~llei stanowi: pp.J&ku"
biec, S. Jungo wSki. t\d w. Antoni Li P ip.s!d,

Związek Upo'iiV'iŚnił ni1czelnego le~anaw~"e;,
~ła dr. ArtyfHdewicźa do zorgamzowanill '.i?
pomoey lekarskiejn« stacjach·;2;~·1

i TeCH1Gl' S t,ybiłło.

- Z Rad, Rzemieśh!licz:ej..
(Koło Starszych iPodilhrszycb). WeaO·

~ ReI$8ł~acJtł .t••ł·_ojennJc.~,~,:!e'·l

raj w lokaluprEY ul. Porlleślloj l, odbyło
!Sit;} pOlliedzeDłe Rlidy Rzemisślnicssj, . na.
kMrym postaaowiona z&wiadom i 6 wszystkie
instytucje miejskie społecane o lokalu Ru'"

rl!i

upływa dn. 31 grudtll1!.

!łlii8m

'IfH'gQ (puU:owulłt

J ó\fiińłLi, i Mura Komendy

Plaeu flltH'uelnilt

Wąt'l6wiaz)

wras

z Po-

.koofiskaty, pl'zym~!;owe sprz~d
.
straty. wywołani . puez.kwaterunki w ,',:.
sitowe. kary i kontrybtlCi~Il3ł()f;one wbre1l1',:~1
konwencji haikiej, kaucje i depozyty .W;'{l
l'lądowych inłtytucja~ ros.yjsldcb, nal&-'
tnołci

tak~a Bfiłceia Stnlt:irnaGeneraluago Dowództwa (łhjol' d?JkM, Olsz!3waki) i audy"

Wlj;}t (kllpHan Dulirawiej).
W dOi);U pr.;y uHey Pasaż Majera 9
miEścić lIilJ tUJ1z!e :ula rozpraw Sądu Wo ..
j9un&łO i 8~k~ja.

Teo-bniczna G,meralnego

D.lwód3twa.
-

Polńł

Kluk fIIIies&czlIIitski.
We wny.stklsb wi~~u1eh miastach
miessehRstwo org.a.ni:rnja eh~w klUby. bę
dąca oddaiabmi Polskieg-o Klubu Miuz-

w WluBuwie.
W lA }dzi 24 li-stopada odbył .i~ Vi1 lali
Koncertowej wis» organi..aeyjuy polsldego
kluba mieiUlc:zańsk:jega na kló:r)"Dl puYittn
r~.oluelt Klubu MUłłłlUlańłłk;ego. W Wu..
osati9ki8~O

od rosyjskiCh. banków ab-.... '{Yi n,tl"n

bkale%aję.te

przez reterwlsłki.ndeżQ{)$c:f
od "!idU rosyjskiego i byłego Banku

ozłonków ka~dago ceobu. PGsiedzenia to
odbtadsie 8i~ w lokalu przy ul. podldneJ

stwa z tytułu um6wfłt()ntr~któw i

l, o gGdf.6 wieczoram,

pensje, emerytury i składki em·l~fyt:a.ID.~f,lI
straty kolejowa, pocztO!~, celne i fraj:ht:!r~~~1
%alieZenia kolejowe, pocztowe
i t. p.

b~d3ie.

Z Wydziału Szkołnh.Jtwa.
Na piątkowem posiedzeniu Wydzia"

-

lu Szkolnictwa, podpr,;ewodnictwem
- ,fi appauleable...nia Cłdzlftl>ą
deeel'nenta wydziału p. UrbanowskiegG
jet\cśw I robotAlkoW powracają
aiewoU.
rozstrzygnięto następu~ące sprawy:
.. 1) 'Projekt budowy (~mach6w szkolPrzypominamy. ~e Od jutra r02
nych, opracowany przez wylonianąad , na się org{!oitowana przez' Rady O .
hoc komisję priyjęto z tem jednak za- cz~kwełta dla zbierania od:zie~y
stn:e:terdem, it wydział budownictwa
CóW i robotników. powracających z'
ZOBowiązany zostanie do przedstawi eoia
woB.
>,
. U proszeni pp. kwestarki .i kwe'$b·lr.,~i
swe~o sd~~ou
archUaktonicznego' do
aprobaty Wydziału Szkolnictwa;
oowledz:ać b~ą . wszyatkie' mieszkania.
2) wychodząc z zalożenia, it takie
caln :rohn.nia odzieży.
mhuto jak Ł6dź powinno i1osiada(5praNie wątphny,:reo$!óL miejscowe-j
c<Jwnlę dla badań
psychologicznych
dłWłcl pOs.pieszy z, cfiarapli,aby
naddziecmi, na wniosek zarządu Tozbiedzone ciało naszych. jeficów 'f
ników.
..
warzystwa badań postanowiono zwr6cić
się do Magistratu z prośbą o udzieleUfamy, te nie ~dzie . nilc:ogo,
nie dla takiej pracowni odpowiedni~gQ
ofhuy odmówił.
.
lokalu oraz M~. 1 500 na zakup najnie"
-~p.awa kweaty ódzieiowej.
1

zbędniejszych przyrządów do badań~
3) wobec zWiększ;t)nej w roku bie..
~ą.oym frekwenc~H dzied w szkołaoh

Ko~{t(łt kwesty łofJrmlljePp.

nł)wfon-o ok1,'eślić nermy nMt~puJące:
dla 8Bk61 mieszczących się. na pierwsum pięfrae-50 fenig6w .od korea;na drugiem piętrze 60 f~nigówjnl(tl'ze"
ciem -10 fenigów od korca; za porąbani'8 puda drzewa-50 feni~ów. W razie.
gdYBY pp. lIlierowni:cy szk6ł zmUlzeni
byli opłacać więcej - wymaga!l~ będą
ZMwlfłdczenia
.opiekunów
glóW BJch

um:łaUk1łłycb,

-..:

Uniwelf'slt~t

ł(oś~h.~&;t

•

nie .UŚ

w4hielnil(!&:crh

kWfy~b 8i~ podl~ły kfJi\Uiy.

-

Polski

.tdełł~

Związek

.-.bDtRik6w

, PowołaNy zostaje w Łodzi Polski
~ tłw.,d3WY robotników miejskich.
blność Zwiątku t07c-ągać się b

Łódt

i pn:oł({mieŚ<:ia.

. W myśl .opr&CilWal1ej ustawy~
. ZWiązku. b~%le obecna obrona i
Jrł&terj4łne i moralne lateresów

szkdl miejskich.
Pazatem zalatwionocaly ~iza-reg
spraw bieżących.
,
Gza

k

ki i kW8staUtł dla un.i~.:.ni~~iR nJepor
mlGR i zbytsClIłUej prtlcy, powinni
eaó oddawae saof.aro""lnl!ł przz
odzież li tylko w daiel~ieaeh pusz

wydawanych biednej dziatwie obiad6wo
tysiąc;
,
.
4) wobec nier6wnomiernyc'h rachunków, przedstawlonycnpnezpp. kierow..
n:i~ szkół za znoszenie opalu, poBta-

Ludo., im. T.dllna-

popnW'a WArunków pracy' i ..... u ..... v.:,·
podaie~ienle poziomu.
WMO~G i ogólnego~

wykszta

b~dzie z,"P
przywnsowegQ"
p.racy, choroby i strajku.'·

.

.Zwią~ek .ud~ielac

p;emętnej VI

razu~

•. przy 2wią!ltuutwofzone będą

Z powodu zbliza.it\cych się wybQró\V fu:t.uorodnych wydziałów miejskich.
Opracowana ustawa przesłana
do Sejmu U stawodiWCleiO, p. sądtia Za ..
drowsW. wygłosi 2 odezyty rut temat.
. la ~o za twierdze, la władz polskich.
.0 sześdoprzymłotrlikowym prawie
- Dem,o.stpacja prZed 11\113
wyborczym" i ,,0 sytuacji politycznej

dóbł-e obecnej·.

w

...

Pierwszy odczyt odb~dde się w czwar..
tek 12 grudnia o godz. 7 wieczorem w'
lokalu Uniwersytetu.' Piotrkowska 91.
'

Wlatowi\ K.m6ndl\ U Aupełnień, prsyimujł\Cłl

fgloueu.ia IchataikÓwt
W ,ml{;łJb u tym sDłłj dzią pomieszos.enie

~eJestraclł~po:;!~;

nia wojenne wszelkiegó rQ~aju; ,rekWf%.Y-~~

d2.iei, dn.. 8 b. m." nfl,{h;wy~zajne. zebranie
Ra:dy, na które winni pr~ybyć obo\'111}zkowo
stllrsi i pod!lta.rai, oras Pfzynaj miej dwozb

nie

~~;~

cJ~,

Vi d'ylJkusji \"!yłorllla si~ bardźo wiele
spraw 2Rlaadllic?yoa ojnnś ,ie 'ra-amidnikll i
rnmiłisła t poshmow!Qno wf'<iGZWQb.6 W nie...

rozatłan~

Osbteczuy ter!flitl ~!adartta'.~.·

dotycląeych tejestr~jt $tr~t wo,e:r _ . ~~$!

dlegają: straty ·spowodił,ilf:łne.. p~z dzi~ła~";f~

dyz. pr(lśb~ ataby odtąd w sprawach UIi.1mieśluika otlohgweg') Jwracano się do tejże.

Kurenda

. .;.'

od Wydziału ruc·hu.

wskazania z

T9ffi3S!8Wski

...,.,

ski ego; .delegat p. Li~iszowski' zdaw
sprawę z bytnosClSW~J ... Warszawie\\'kwestji oddzielenia WydZl~łu Handlowego

Stowanyslań Z~wodowyeh z
ptłśr6d ioh CZIOB'"
ków nazwisk kilku (}Bób na kfl.Jldyt!atówdo
Zarządu Klub!!. TymozałJowe pre5ydjum

K,

. .'

WczoraJ; ua pOSledzemu Ńarząu"~:
Związltu Kolejarzy. Węda ·ł.ódzkiegof po
przewodnictwem wlCepreZei2p. Sokoło
,'.

Ni~~tQ)G(}watiifJ
iiq do powyinych
mieJskich postanowiono p~wtórnie zwró"
przepisów pociąga za sobą karę do 20,000 . ci6się za po§rednictw~m Magistratu do
marek i :ko,;fIskd~.
Ra:dy Miejskiej ó powiększenie ilości

-

tOGii.

jak..

kontroli nad wlyulfz'lmi
przez prowa4ze§!e niątekwchodu i roz-

mi~w8ki .....

U'~d ~lłbtwo~J .do łpraw jni 'ów
"
WarHSaWHJ! mianow,.! .swym
kIlHIi11!~i~HUIł,
' " &I.'dł~O Łó~ li i OA::ił); Ł:;fhld p.. L~"lla
t;.lW'i:t} ~;nlkle~u.
iyhg'l kitH·~n'lli.kl1 WyibHal.u: Dełiłro,uynndcl ,l'Sy Mag;lltl'aeie M.

a

gotówce,

uajściślejlzej

~r'ii j

Un(Ull"; 'l~ie.

zbó:ta,

.
4) Rady ilmll:Uae i '!ttnde obywatel.

łu1B~"ł PellkiGj przes Nl3m~ów)' Raaiłl{h-v
, be!ssBwików"
Z,~er",mi ~ Eiłltluaaiem eepitJra1, nleene

aap1',jei

większY:F,

za.płata uiuczoną łnud być w
liczqc po m k, 9, - Gd kor~._

skie upuwniam

o.les':ą dO
P1'OpO zycją

{} ,b.

botni!.rom.
Na podstawie

.l:.ódzkiego. •

I!ejmu uatawodaw~zGgo jSf!!Ilele przed SWlę"
tam I. Komisja organizftoyjna lla PQsiedza...
nin w do. 4: grudn13 pesttumwiła zwo~a~
zebranie w cela wyboru władz, na dZlell
15 grndnili. Aby ubit-.vlć zapiaywanie sita
na c~łollków klubu, Komisja otwiera w po"
nj~dałałek 9 ~I'Udt11a przy ul. Piotrkow&ki~j
93 I~pi~tro. S .. n'ut:.:rjat Klubu który ozynny lJędzie cod~'lieuała rd 5 do 7. Nje.~ls~ ..
nie od tego po;;tmowioD!> I<wróeió eiQ łl

przy ul. Mil5!za

m. node~u
jeńcom i ro-

_le ••ł4z1m kolejał"zJ ""zla

ezawie i uznano la konieo.ne zórganiaowa"
nie mieaicluuidwa w łJodsi. . W tym .oelu
zebrani upoważnili do tyches3Bowy Komit~t
organiZ8p.yjny do ~zu.pebieniaBwego skła
da drogą kooptllcjl i pOlecili muzorga.niZ'Owanie klubu le w2g~ę111 'na wybory ~o

-

.

Wiec

k-6bi'lł:.

Dn.8 grudnia o godz. 12.. sj

łu~nie odbędzi~

w po-

się ~Sali !\o1;:erto.,Yej
DZIelna 18 Wlec kobiet, zorganizowany
staraniem Ligi Kobiet P. P.W.
Tematel}lobrad ~ędz!e!. prawo wyborcze koblet.zadama kobt.,:;ty wżyciu
ogólno-narodowem i. zakres działania w
gospoda~ce narodowo~spoh:c%nej.

KobIety, WSzelkich

t;y:cznych proszone

są

o

kierunków poU..
współudział vi

Wlecu.
-

Z WycbdałUl zaprowj:tudowaftla.

Na depeszę: wysłaną do 'Varszawy
do min. aprowizacji w sprawie zwloki
w ,przysłaniu . cukru nadeszła do Wy..
dZIału zaprowjantowania miasta odpo..
wiedź. iż ~u:kier jut wysłemo i jest w
drodze.

· W ,ubiegły czwartek odbył . ,si

pozostających b~z

ki Poznańskl~o.

pracy w jadalni

~a w~cu nchwalonop6Jść
magistrat. i ~dać pracy i

p~zea

w

ma. U Si!. utec~mlOnO to wczoraj,
godz. 10 rano gromadził si~ tłum
o~o?nikóWł. zostal!l::ych bezpracy.

!1r~s:u z X:IC~ uaato si~do
gdZie PrxYlę~t zostali w gab
p.nadbutłiUstua Sk u!ikie go.
Słu~ał całego s2eregu łądań .
u.O :-sPQłecznych kilku at
p;-o-grar:lów: Na to wszyst~o naaib1tI

Qznajnuł, . lt patistwo· ujęłojutć'
P?mocy ~zrobotnym w swe ręce~
alce. N.,P. B. prtys.tępują do
pozosta;ącycn

bez'lo·pra.cy,
Po powrocie na rynek.
Wllł~?mm ~}!branych o rezul
rencJ1łpr~ycze.m .kilku niezna
'.

Ć?W nieo9Uś~1to~ sposobnośCi
Iuaswych .mów programowych,

12

VI

poł.

J:ebI8m

li~NZ~SZU •.

c:

S

T· R

opałowej

syche
9dwo.t~nie odnzyłu.

-

p Jana Włodzfmierza Lgocide~oz V/ar..
r;;~nvv p. t. _udania i cel~ pracowników
hadlo~ychj przemysłowych i bh:nowych VI
dóbie obecnej",- tpoW~tl Ghmoby prelegenta - nie o~blidzie sit.
-

Deleda6ja

p:geeźnikówu

minl.tria!

Z ramienia cechu lzeinfk6w ł6rzkith
bawiła w Warszawie dele ...
gacja, w osobach pp. Włodarskiego. Zda ..
nikowskiego i rad. Szybiłły, omawiając w

ski

ll

koła ziemiańskie, któEe bĘdą dostarczać
bydło na zbortle punkty. Na interpelację,
iż

niektóre miasta nie chcą przepuszczać
minister zaznatzył, iż nie
9lają na to .prawa,. ponieważ handel i
~rzew6z nie podlega ~adnym ogranicze..
'~iom specjalnym.
bydło i świń,

I'ob.

-Stosunek.

maDłsbatu

do RasS,.

bieżącym

roku

JJudłe-i-owrm

zostały

powięr~sz(me ~

2 i pół miljona na 7 mi...
Jjonów marek, co do~tec.zntę charek...
tervzuje intenoje ma~stratu. W sprawie
udziału prz00flitawieieU Rady w Wydzia"
zapr'Qwi~ntQwania i Kmnitetu roz"
działu chleba i· .mąki magistrat wystąpi
do Rady. miejskiej li prżedstawięnlem o
~aakceptowanię tych
przedstawlciel\.
Co do ustąpienia ławnika Hoffmana z
Wydzia.łu zaprowjantowani,a ttll·asta sprawa już jest załałwicma.

te

-

Żąt!ania

POhotilSikó.

RZCł1ud .

I
.
Robotnicy Rz.eźni 16clddej wyśfą,pUi

~16d2kiej ..

zarządu

Tow. A:<i.c",

{, cHstwa z ządan~amf
treści
płacy

-

następuJące!:

tęgo

r,l"ze:się"

ekonomictnemi

1) podwyższenie:
zarob!:owaJ o 100 proc.;. 2) • bez. lłatnego nneszkania. opalu i śwu!Ua:
,:.;) aWI'otq potrąconych sum od lipca
1917 (t. j. za p61tora roku).
Sp.,łka szewćk-.

Założona

przed kUku miesiąeaml przf'%

.majstrów cechu. sa;ewc:ki~o Spółka handlu

8kórami oraz

.

materjałaml 'tV

zakres

s~~wci ..

wchod;ącemi - rozwij!! .się pomyślni~..
Liczba członków Sl>Ołk1 z"'lęksta !:Hę

.
.
Obecnie postanowiono pr:temiano~ać
Spółkę na Polskie Tow.. WspółdziElcze
handlu skórami w todzi. W tym celu
2812ąd Spółki przystąpił do opracowania
l!1stawy, która przesłana, będzie do lat ...
tlągl~.

"I&rdźenia Władz

-

polskIch.

Ze zwiqzku

porł:Jerów.

. . W niedzłelę, dnia· 8grJldnia b.

l".

~w

lokalu w~asnymlprzy ul. Ewangiełi~kie~
INf. 17 odbędziel:dę ogólne zebrame w
t;prilwieo.mówienia wfH'unków pracy.

"

ZamacD 3ił~obólozJ'.
przy ttt Łagi.awnickiej 25 targnęła się

-

.ba własne życie 21 letnia Alfleda Tarczyii"
Jlk:t•. bea-· zajęcia, trując się ługiem.
Le*taez pogotowia. odwiózł uesper.atk.ę w f.ła..
he ,ciężkim do szpitala Poznańsku;tl.
-Nagł& 2:!JO~J'.

Na chodniku ut Rokicińskiej przed
.I?mem. tłr. 20 nagle padł trupem 50 let;.
ił str6t 'tVakzak.
.. i. . Na ul.. Ogr9 do wel przed Nr.. 35 nagle
_tacHa trupem 43 letnia robotnica" Izab la
.~ -rnl~ ~ ltuewie;iQllO _dll..j)fosektofl Uul.

.

Ostrze
po ..
ul.

Z TEATRU
Niedziela 7 grudni:ł po poł. o~odt.
3 po cena.-.h popt.llarnych "Legjon·. SCflli1
l i IX oraz ,Noc lisbpadowa". O\~ra;t; I
(Fra~ment) i II. Wieciorem o g. 7 m. 30
- .wy~tl.i~ p. H. Larys .. Pawińskiej "Zazdreść·. Sztuka w 5 akhch": Arcybaszewa.
-

ta:słl:"o

Z

dlta

młcuhdeż,..

Przypomin;!my, ~e li.btatnie przed Świ~ ...
fami Boze~jo Namd'lenia wIdowisko dla
dzieci i m~dzi~ż'J ot1ln~dzie się w nad ..
chodzącą niedzielę

d. 8 grudnia o

gl!ldz.

8 popoł.w Domu Ludowym, Pr~ejazd 34.
Odeg.1ana będzie :;,Snieżka" oraz .Poieg..
naniell.

dsfeń

sz6sty

ciągnienia

5-ej kltlsy.

ln. 10,000 ne. nr. 22249
Mk. 4,000 n9. n';'ry 23418 26579
Mir. 1,500 na D.",ry 14235 17856 ~6853
MS:. IlOnO na nary 1375 7148 14285
14752 15565 18273 19H~6 21976 23768
, ~~6760 31608 :::3190 33381 33407 40891
41463 40488 48260
;W:. 500 f H n.. l"y 40 1332 0908 7206
91~6.I0'2 5. Hl94110997 13070 13072 143ii6
HJ563 17tHti 17470 18500 19447 22212
25044 25317 i:61 :!6 29304 29718 30994:
3144.8 3HKH) 3~076 82589 35833 35714
36460 3HHł7 39978 41475 41480 41948
42011 42403 45091 45698 46635 46942
47187 49Si:lj
M~. ?ńO ~a n-n ~Hl 31)0 606 Gl'~O
6169 7US3 85'łO 9083 9360 9407 98tH
12158 13071 H207 15368 15471 15766
15S0R 16f162 18209 20341 22153 23035
::3936 ~:5iJO{} 25969 261"S. 263:32 31340
31656
38616

34fL,;1

35347

36165

37635

4iitł.:iÓ

4507~

4i?18~

41784 41787 44838
45360 454:2~' ió687

38594
449 it
4 6:29
l

-

-Z-y

N:l.

p'll1v1ndn i lj..

dn'. Br. f~znl;)t\
W;'stąpi ZDaJ omity Sp,th1'nł~ OJH:!ry \VUt..
s~awskiej p. L-'oo Rel:hth~ben, który wy ..
tum:::. z tO\'F. Orkiegtl y najpię!miei~;:~e Iłfln
wvm Wda 8. b. m. Ol'd

V;!rdiego, 1'hl.HCl:H:i\tH.i,ll i in.
Stt'J/u;'ha Dzeha 12.

B:lty u Alf t'.

...

Skrlynka do listów .
Szanowny P,mi:! Redaktorze!

VI celu

unilmręda nieporozumień,

gą,cych powstać

mo..

.ni~dok.ładne po~;~nie
mej ronDQwy z ddęgatann robotmkó\v
numetie 26a "GtcSLl P\)lski" pr~s?;ę

przez

w

G łaskawe

umieszczenie

jaśnienia w

następującego

wy-

poczytnym organie Si!. Pana.
1) Co do łądań robotników wypła
cenia im wynagrGdzenfa za cdy czas
wOlny po Nik. 1.20 dzienilie odpowied~ia...
leni th:le~~tom,
k
nawet na 1 wlęk...
sw firma

VII

krajU nie jest

płacić

takicb

~eni·u

robotnH{ów

sum, i

w stanie

c1Qjałe~ł

chętnie przyhłczą się

\VerS:l6WV prtlybvło

w

piątek kilk~

"'JiMI.ją, ':13 ,·jerpienia licznej
rz@~zy
re,
botnic~ej .,o!:;kiclt i j~\ńcó\'V Polaków trw&i~
w d'llszym Clt%~U. Hf'iublika:ńEłc!' Ni~ml)J

t'"atH!portu,ią

rozrzuci;llyeh w C:\łYl'h Nhmu
esacb frbJtnik6w do ohozów koneentracyjt
Dycb i. w d9hJ?lym ciągu utr3ymuj~~ ich ta.m\
jak w ężn:Ś·..., w l,!'łodzie i chłodzie. - 8"tkt
takich jen e'~ ucieka ~ oho~ów '·uQcam i , p~
dą.śaiąe PHó!8Z0 do gr!;luie Pniald.
Połaianie.
ui;iekinierów hf:!:lł qd&it>śy i środków pi!}.
uięłnycb jest rospacdiwe.

Sprawy szkolne w
.kaem..

P04tiUińl\

Poz!Hiń;

Dzięki

7 grudnia.

posła Trąmpczyń ..

staranrom

narocowoś:--i polskiej, nrz~du lący w okoli..
ca ~b niE'mieckich, nil sWi"~je iądllvie zosŁali
natychmias~
przeniesieni w okoHce poJ..
Za pośrednfct1.CJem Biura Centralnego
skie;
2)
nal1ka
religj:i odbywala się dla
MWl-ji m, Łodzi.
uczn~ów pcl<!ll,;ów w
j~zy!~u
polskim;
P:m l\;hkay~niljan Lando M!t. 5. - Baz ..
3) aby \';prow.ad3cHO natychmiast !HHlCZ<Ilnie
imienllV do V Koml"!!arjllvt1J 1.-, Wanda
jętyka polsłd·~lSO. jako pn:edmictu wy lad!!..
L'r.!llt~n"ti"nl 3.-, F,;:;;~er Broc;,herg 10.-, • rc,!o tła uczniów polaków i to z regu'y
li "In K m~!ni 5.-, Oil::i:H HoffmHHl 10.-,
w- niejsc~ l~kcji języka· niemi~ckiegoo
J li! 119;: F i lOG~-'--, .. G1H bwt' 10.-, Bilo \ RUZf'or~ądz;mie to ·40tyczy szkół wy~szych.
l 4.-, Adolf PO(Joh,ld
:1.-, L. DCo się; tvc!.\y szl,ół ludowych i średnich
bn,', 11;1. i 5.-,. LudWIk 8kt}v roń"ki 5 ......
m 11~ten,:tw l poleciło władzom prowincjo...
Alfrd N,~c<.cnbtHTm 500.-. R~z'.Hn 060~. ....nalnym, aby nhe sLw~ały prze.s·Jkód. tV
~,·p{:'średniutw~m VH I~GmiEH!rj,~tu 11·
wprowadzeniu j~z:vl'.:a polskiegJ; jako wy ..
licH m. l:.odz:: p.: P. Fi'3di,~~ Mir. 25,--,
kładowogo.
Jó~d lhri!P:H:~ :10.-, 1vbiŻOi3~ B~'rkl3nbaum
lC'- ri"""lH~y....lndr~ej>$~vs~l;).'Jp-f MiciHthu,.,.
§~czallta R~~la L!!!flI~~ae
KM,'f~ Ó.-. ltaz~m 105 !<oH;:. J;)?·ef !lelkaw..
Poznań, 7 grudnia.
ISki lrY filo;;!!) :rb. e.-. W azttcie Ó.- 1'0.
j

M~$ 7~o.-

w pe~if.:rkaeh.

Powyższa I!UiUl,l ~ł~ion& zoat3ła

w hbie

SbrhDwsj.

2a.. '

Ostatnie .Yłiat!omośCia
Oświadc2snie

dbając

o ich los,
do tząco'Nel akcj:

p.

Pr~z,d~nła

MinistI?6~,.

ratunkowej.. W myśl powyźsz/,go uduła
się delegac 1a pfzemyS!('wCÓW mieJs~;wych
do Warszawy dla n;jradZn1a SIę z Rządem,
rezultat pei-tra~da<:ji w5n:k~e nie jest

Warszawa, 1 gl'udnia (PAT'. 'l',C
Pan prezydent minIstrów Mora.::.z;ewski oświadczył delegacji narodowego
związku robotniczego i związ-~u obrony

jeszcze wiadomym •

narodowej
pu.je:

Komorne~o
rohotnicy podczas
nfe ptadH f~rmH:, po\tieraliśmy nai(,miast 00 l st\czrds.t. b. sldił(ht~ ł1"!
utrzymanIe stró~óW, która Od' do. l grud ...

2)

woi~y

z

Częstochowy

co nastę"

O ile by abonni'ciwa polskie w po ..
rozumieniu i, z aprohatą nllczełnika
państwa utworzyły rząd koalicyjny. to
nia .L b. pobierauą nie b:;dzie. Co do
obecny rząd i osoby wchodżące w jego
l:wrotu' tel ~kładki obie-::ałem poror ume-e
sklad nie staną temu na przestkodzie,.
sit}.z Zarza/em Tew:!l'zystwa, sp4di:le* 11.. · Prezydent Moraczew3ki nie przypuSbcza
jąc S ę, it;tai{Qwa będz:ie~W'rócona,. ~ -ile
Ie.rlr~ak, żę tlrzedsraw1t~,łele PPS zarów""
m~t ;;" ,'idWd ~eszczt:: łf:e(t śWlębmi Bo..
· lUP
KrółetlttwGi Hi~;. Galicji do rządu
~eio Na.rOQze!tml ..
twaIicyjnet~o mogli wstą?ić.
r,wastję
3) Tow~rów na składzie nie posiad~"
upaństwowienia l;;opaln, kolej i i
t. d.
my, wobe€ czego dać takowych fonotm.. f:a'ahvi sejm, zaś Co do stosowania ukom nie możemy.
stawy o 8<odzinnym dniu roboczym
4) Kiafek schodowych oświetlać nie ! oświadczył pan prez~fdentt że o wsze l..

je&teśmy w stani..:, poniew:st posiadarny
~, kc.. wykroczeniach przeciwko te! usta..
zbyt mgło w~gla ~,'il(,iwego, kt1Jt'1 ~lrzyby ł ~".,~1"!; najeży zawiadamiać mlm~terstwo
wa wyrącznie ze Si~ska, t oświetLnte
<

ł ~·rący. Co do aprowizacji oznaimi.ł pro ..
'-7 naj ..
Z,ę$ minIstrów, te rninister pan Mora..

klato::.k w'.;b!:~ tego ':li owodowałoby
krótszym ,~.zasle br,1k. gazu dll1 mieszkań.

r.
R. W. Scheibler.

I
·

ł.

CZeWSK\ zarządzll w :franu::ach ttomec. z ..
I.
•
·
. 81"0
~
d'"';OW
'"
nośd pańs\'wowyCt1
r,e l
"w,zyC)~
I;!...

•

...

żywności,

a ·~rzedewszystiiiemmąki.
Niebawem ogłoszor;e hk~e będzie

uchwalon-:~

.Ogłos:zenie.

Do

uf'ipkinierów jeńrew oywHnych z obozó~
w II . :;JVelb~rgu i G.} deminden. kt6rzy opoe

~~;a S~f~f"b N~rl})dow'Y

że.

Łónż, dn" 7 grudnIa 19.3

R>o·b~łnh)y psBssy w repubnkańs~i~h Niell1cżsch ll

48024 47100 47411 48821 48982

tegIJ
rOdf!łiju akcja j~st sp~~wą ogolnopanstwo ..
wą j mtlsi wyl~ć Aj łona Rządu.
Przemysłowcy wiedzą dobrze o trudnem poło ...
i,

\liTego.
Warszawa. 7 grudnia (PAT),
.ł(urjer Wars:tawski" donosi: rOW&;
rzystwo naukow~ ,v7arsz2wskle powołfsł~
na swego prezesa pana J. 1(. Kocł1anow.;'
skiego, znanego i wybitnego historyka.

~ki~g(\ niemiecki~ ministerium
oświaty
wyd~lo rozporządzenie ahy: 1) nauczyciele

kcnu~ert popo-ł'ud:niowy.

niel~2ielnym lwnc"~r:"e

n~wy pr~&\!e ~ TO~'\ffl fł:;B~~~9if:

)

ZSALf KONCERTO\VEJ.

Magistrat m. Łodzi w dniu 6 gruddo prezydjum Rady 1'0'"

Z inicjatywy, Glitilstt'@tu podatki;'

.a

niezna;.o..

w plecy.

muzyka i sztuka.

7łałr,

wystosowa.ł

. listopada. Magistrat całkowicie podzie ..
la wyrażony w odezwie po~iąd na za"
!uldniczy kierunek gospod6rlsi Wydziału
zaprowjantowania i Komitetu· rozdz'ału
chleba i mąki. Wprow,~dzeni-e w żyde
poruszony~h postulat6w,iesf iednak w
~mac~mej mierze zaleine od Rady miej ..
skiej, która decyduje wysokość wplywów
\ wlrdaŁkÓw.

,lo

pr=ez

(Tabf}la nieul'z~dGwn).

============-=-==---~

• Lotniczej Hst z zakomunikowaniem od..
powiedzi na żądani6 J :ułmieszczone w
odezwie Rady do magistratu z dnia 26,

--,..

został

przebiło opłucną.
Rannemu ud~em pOI!lócy lekarz
g~towiB., odwoząe do szpitala przy
Podleśnej.

<

nIa

napadnięty

·mych ugodzony notem

i S-ka

przy Rt

~eioiot2'jiI\lnS9czneJn.G.oG

Na wg!! ut Zd€rskie'j i Dolnej. ~
Ra4~oszczu przemytnik Zygmunt KamIeG"

w tych dniach

min. aprowizacji kwestIę zaopatrywania
miasta Łodzi VI mięso. Minister zaznaczył,
te obecnie istnieje wolny handel mi~sem
bez tądnych ogranicreń, na potrzeby woj·
ska. szpitali i t p. instytucji państwowych
i społeC2nychstQSowane będą dostawy
'abowiązkowe, państwo będzie płacie ceny
lYytsze, niżokupańci. Dostawy będą wyz·
nScZonc od morgi, przeprowadzone przez

:::::=:::::::~bi Skład

&'\I:"!1 a d ""#l"i::O'!,'l'!';:l~"':.gy.

-

yS.Biefiński

-Ko

Dom

·rąbane poleea
~c Za powiedzi'lly Ć~i~: 8 grud1?ia, 'W Sto ..
warzyszeniuHar.dlowc~w Pol.:;klch odczyt

s.

Ż·

A

jut przez

Rwę ministró\-V'

~U"

rowę

postępowanie przeciw pasl;;:al'stwLl.
CQ do ~ystąpień publicznycb, skierowa~
uych przeciw istnieiącym wIsdz,:cm . pań
stwa, prezes Monlczewski wskazał !la
przepisy obowiązujące kodeksu. karnego,
idóre oczywiście muszą być stosowane jak
np. do wystąpień ł ;Joszą1-:ych cech~ zctr2(4 y
stanu, albo obrazy fi;1<:zelnHul pgńst1."fa.
W lwńCl1 na przedst~w~one zaźaienia prze ..
ciw zarządzeniom niekt6rycu komisarzy

Zewszelkiemi zaialeniamii skargami na mn~cjant6w l?fOSZę O~ywateli
i ObywateH~! m. Łodz} zwracac Się do
KQmisarzy, Na podwładnych mi wszystkICh Ul'zędni· ów miHc]' do mnie. a na
mnie do Pana Prezyd€>nta miasta, któ .. ,
remu na mocy postanowien!a Rady
t:ządu, znosząrycb wclnOść ObyW3tehk~J
Miejskiej Milicja jest pcJdwładną.
ak np, WJd3W~nie zakazu ~gromari~efj~
Naczelnik i\t'iHcji
oświadczył prezes MiJra C2.e wsIn; 1e zar:zą..
. Jenerał 5t~ S u r y n.
(henia te są mu znane. jednak są one
fzeczywlś\!i~ tnlesione. i nie b'i.d~ tolero.-

wane w

przyszłości.

WczoraJ odbyfo się zebranie· człon~
ków naczelnej Rady Lu.dowel t na kt~rejl'
wybrano zarząd. Weszli do niego pp.!
dr.. Kryziewicz z Poznania - przewodni..
czącv; ks.6ziekan dr. Wolfszlegel z Pie..
niążkowa w Prusach Królewskich i redak..
tor ks. Pośpiech z Katowic." jako zastępu
jący
przewodniczącego; Karol Rzepecki
i dr. Heissner, jako sekietsfze; do komi ..
sariatn weszli ks. kanonik Adams.ki, poseł
Korfanty; reda.~t}r .PDświńsld t po::.eł Seyda.
p.Jseł ŁaszeWSi{i i pan Rymer ..

Wilson .. drodze do Eij~1l~YG
Paryż, 7 grudnia (PAT)~
Wilson prZ'}bqazie do Bres:tu 13 b.
nt .., El .14 o.diedzie do Paryża. 1\1'61 i
~rćio\'iti:i heigliscy orilzl~siąie hrabancki
odjechali wczoraj z Paryia.

SłcSHatki ~J'.ft~'~o.e

W

iłiemGzecn.

Berlin, 7 grudnia (PAT)
Biuro kareSpG~ldenc~jne dOr;a~i:
"VorwS:rts" p~szc: Przed kilku dnia"
mi ,. Voss~sche Z~:htung" p.rzynio!.4a Wid·
dO'IDOŚe o nocie wys!al't~j przez urząd
żywnościowy do ministra spraw zagra"

nicznych, w kt6rej twi3rdzi, że Śł'odk~
żywnościowe w Niernczech będą w lu~
tym zupetnie

"Vorwatts""

wyczerpane.

zauważa

w tej sorawie,

t;;;esars~d

prz.eds.tawLf stan niemieck~ch

że nota odaaje
istotnie prąwd.ztwy stan n~emiecMch
sto3unk6w ży\.vr.o3>,iDWych. Da·.vny rząd

Zf4S0hów źywncscicwych w sposób nie"
zgod,',y z prawdą. \V rzeczywistości
Nk:mf;Y ffi::ilą U Ttdlo~ll mniej :rM:: wyka;;

zywał ~ząd cesarsl~i.

Tymczasem przez
przewle"anie w~~jny, prAoźenie się jesz"
.cze b~rdziej pOH't)l'szyfo.
~!f

I!l~

li!

11'1;.~a~;;cJa

..,

~J~;:rae2a

Wiedeń,

~

~\l)

~

\'I ..

-

fruOtBJfl;l

1 grudnia ..

.,Neue Fr, Prcsse ll dor.osl! Koalicja
oJ.łosiła

w Ode3~C (i{h:z·\:;~J "vktórej zaz..
naCZ3 1 ie WOlska ko~łicy;il€; wl~ratz~ją do
Rosił.

celem

przyw.ócl~nia

ponąak u

ł

uwo!nienia paih;twa od uzurpŁmów. Bal ..
szew;cy i wszyscy zwolfnnicy ich są wy..
jęci z }lad prawa. Kodicja uZr:laj e l~lko

te organizacje, które
mi.

walczą

z bolszei1ilka...

Wf,zelkie inne organizacje

żyć broń natychmiast.

maią

:d~

S T

R A Ż

P O

L S}( A·

I

r

lL~·H,
... s.
r Zr.mpsłr!lia n~v;y akd!ł2

Towarz. IKcyjne

StłOWAl1U PAROWEGO

w Łodzi, uLSrednia NQ 34.
Naiwiększy B~"l)1\9uu;o VI m"iejscu.
poleca powszechnie uznane, pierwszorzędne:

"B•

Uprasza

łi.

się

e!y~i~ty

nie dostawy z browaru . kCYJnego przy uhcy SreomeJ

n

~~

Hurtowy

S kła d

"
Bilety

dn. 8 gnt_a r. b,

'G

.godz, 3 po

7; kurs Ił-gl mk. 10, - lIu~~G'"
Niemi.ski poL BO 50, mk,·l, 2,
6;-::- Polako-Fraa.ouski kurs
I~szy mk. 1; - kurs n-gi mk.;10j
PolskC21-AF;ł1flel.łd

kurs l-szy
mk. 5.; kurs U-g! mk. 8j -Pols..
ko-ftllskipo fen. 80.. ~O, mk. 2,

• Adres aurora

(~eulSnera) Złota

.

Dr.· S. ·lewko·w··GłCZ

16, a

1-1

z sprzeddy

mundury, hisli!liIt. gotowe ubrania, czapki, butl,
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mk. 990.SzmelCh ••• RoSJHl'l'l»
Ló~,

e.sałłnt, W"P"łO, ~egł9 ~at~oto-wą i t. p..
Balety !kł&dać do biura Wj dahlu SUl'ÓWCÓW Wo..
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wIOl:' i IS:.IQ~eeillę, rBydł& mlękkia fi twarde. aurJwkQ telazną,
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fo f.. t Y l mącżkI kostne, garb1iiki wnslkiego rodssju, sól amon-o..
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tr~b14'€1 dlll armji polskiej i prsemysiu. al m!aoowieie: mlłterjały
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""

Ji&
.

--....::~--

Na G w ·I az dkę ..ł
J·A·N HERTZ ,. ~ b F

poło od~rane zosta.oą

Bajka z :tyoia krasnnIud.k6w, oraz
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dramat VI 4 aktach.

ur,. meuycyny
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n..JI

od 9-1 i 6-8.
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Nadl program: Walka napowietrzna.

"

Warszawie.

widowi.he 'i!!lhll

jako Dryndziarz

przezroczy dla potrzeb szk6ł, odczyt6w, po~adanek l Lp. Obecna koleKcJI!
wynosi około 3000 sztuk. z ró:tnorodnycb dz~edzin -wiedzy stale rozsz~rzana. .... '
Pracownia wykonywa przezrocza na :t~m6wlenia, podług przedstawionych ~ .
wzor6w i rysunk6w, W Je.knajkr6tstym cz~słe. -r
er
Ceny umiarkow:clne:
Wykoname w .. orowe.

I

kła.z;~o~:czek

koopera.tyw, stowarzyszeń i szk6ł ceny specjalne.

Cz.arłe

II

działami: fizycznym chemicznym, elektrotechmcznym, ortopedycz..
,
nym,fotograficznym.
. ,
Nowootworzon!\ w Łodd Pierwsza praco nia j wj)'ł!ftż:rczalni.a

HA do bardzo prędkiej l najlatwlejszej
nauki Języków Oboyoh w Szkole
i DOillu bezpłatnie. bo IIGlII naucII:JcieJa, z' ot>Jaśnienle1J1 wymowy i

p a p ł e r U, materjałów piśn}iennych
i drukarnia
~
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wzruszający

Łódź,

K 8 i ę g li r n i a Oehetbnera i WolIe
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Kazimierz Roszak

Wydzial Rejestracji Strat Wojennych przy R. GID'

naJ· taniei "
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:1.

.Komisja Szacunkowa Przemysłowa Główna

obsad1d - stalówki - oł$wld - gumy ł t. d.
Na wbiJ ceey hnrtoweuz
poleca
'JOl
awa 00 biur riąd.owych, fabryk j majątk6w ziemskich.

całym n:nesc!e"

w

usłysze~

Sianisławski
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składania

SZIlOLNE
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.*

---~,,~

Nawrot 13,

"

P. St. BrOOeCKI gefrajter Lands:turmman

t

deklaracji, dotyczących 'rejestracji strat wojennych upływa z dn. 31 grudnia 1918 f.

Ostateczny termin

słychać

Uranji"
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• ]'ół w 80 o y file %1
'W dni powszednie początek o go dzi fi łe 8 1 "
d.z 5i'ół
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2"go o -godz. 7 wiecz. 3..go o godz. 8m.
w ecz.

II.

i korki stemplowane i

,

fi t

:J?o-vvrótzjarzn.arku..
Duet chłopski wykonaj~ J\!lirska i Bronec~l. ~

I

MONACHIJSKIE
przy kupni\O z!"rócenie uwa.gi na

I' To

-II·.

Fabi"y!ułcja chemicznie c~y$ł:ego płynnego kwasu
węglanego w cySindraćh s'tahlwych po 20 i 10 kalo

BAWARSKIE

i'lly.

l

SS~K.A STADTA

PILZENSKIE

ia"

Pracownia szyid6V1

P.M. Trębacz

ze skóry imitacyjnej najlepszego gatnnku, RÓŻ11e lllie5 .. l~a,},a}~ wym!JęCU1, Ul
elast.yczne, mocne, nieprzyjmujące wOdy."
Aleks n,Iry Iska .N'g 34.
kt?rem?tna przybijać d.rewnianemi gwoźj;·O umeblowane p~l\ó!e
n"d;,,'W,,- 1500 łÓŻi3k wo:skowyQb ma. bsa powienoa8 w droało
dZlami, Jak naturalną skórę. Sprzed! be.
..,~ h 1Il:.
zaraz do wynajęcłą.
tami. Dla przekonanb ... dobroci gaiun- ul. Andrzeja 30 m. 7. .
477 -2
~t ~ ~r~et.Łwga.
5-3 ku skóry, katdy mote etrzyrnać purę ze-;.wuineii u" gw a;,;dKę ao sprze,.
o,~;!<egóły puetargu można przejrzeć w WJd~ialfł Budownictwa
.. dania OQ 4-8 łol;Cl w PabjA1ówek za 4 mk. 50 f. L. I(r uglancki. C e - '
ltIilg st;"utll Us'asta Łodzi w iodzinach bmrowyob, pokój Nt 3'1.
giehiana :r& 26, front 11 piętro. 11-4
nIcach Biuro dzienników p. Wadzvńskiego.
Oftłrty nalei;y podawać do dnia lO·ł[o grudrtia t'. D. w poładnie,
•
. " 12-1
w ku,ert~H'h zlilwkniętyoh ł saadreS'1wanycl!: .Do Magia.tratD, Wydział na pudy do sp.edania po ce.!Hcb hurtowo
-y·~n~a~g~u:-._~i}{~l.~h"'-:llk~i."'l'l~lID~z-at\""r-~il-s'!"!ki Anna Ratke, ul. WólczanS&a 179, zguili!
Budownio-twa.". ~ oznaczeniem. przedmiotupr.aat.iil'g:u.
.
podług mody zwasnyeb i poła kSiąłeczkę legitymacyjną· na cblebt
Zachodnia 68, w podwórzu, wierzonych
matMjałów wyrabia pracownie. dla 5 osób.
. . . 19-1
.od 9-1 p. p•• tamie do sprzedania kosze
krawatów Wandy Rad1l'iskiej Nawrot 20. Mlirjanna Kapuśc,ck. ul. Długa 111, zguo
po taniej cenie. .
20-8
biła kart~ węglowfł.
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