Rok Id

N915.

społeczny.

Dzienni" politycJIny i

Sezon operowy_
opera w 4 akt.

i-.....................em. .

I

AUS

W niedzielę,
d.. 22 grudnia

St. Moniuszki
z taAcami.

QP~ra OOUnOO8

w 5 aktach.·

t~

~. . . . . . . . . .we. . . . . .l. . . . . . . . . . . . . . . . . .~~RM~ma~. . . .__. . . . . .~~=.WF~.7T~. . . . . . . . . . . . . ..mSB. .~I. . . . . .1.·
.•

!Teatr Polski
•

Cegrelniana

~

63~

..

1012

•

Dziś,

. Ił ~la)iIQ

i~dyretClj.ą! .F~. F"l'oiłł'9~$~.i ~o.

Pk.

j

.

()

~ 3

,o ~lItCk ~J:&tn1dl

rp...

J

ej

prołudnill

.N

"
•
I

w

: ' Lewica
Polsce zav,sze eg1ądabl
~ dę na :tywioły rewolncyjs. ltłflydl
'narodów i państw 'ł aZ'ł;łaszc~ są~
d'
h
b
,I Q fIlJąeyc·
z nami e~pośre.nio ł,

o godzinie

Lef{nl~
j

Camme'a.
II

ni

"

Początek

t

•

7.30

F

j

l

.~.m łych iw6~. pgutw" Ostatnie
kroki dyplomałyc"le p.. PiUpowicl3,
jaki serfiecate wita»le jeńców k,,!*
lieYi n ycl1 jeatuamlenuem słgn"tn
tempori~ StoMnelt do, hr. Kssslera

o

ł

Wieczorem

w SZruKa
3 akt3ch '
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otrz
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Po4atemyponftej list otwartyw·ce..

li ł t 'n
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U ... IY"" -J

na \vydanie rozporządzeni.
zdejmującego koronli z głowy orła ~'obkie
go, lecz czasu na wysłanie delegacji nie
znaleziono. Wzywam pana Wasilewskiego aby powiedział. - dlaczego?
Czy . pr7.ypRdki~m nie grała tu roli li-

l

nów. ' Vi jakim kierunku poto:::y się, nasz

I Niemczech.

Pallowle1

.modły, a rI&rod polski w całoj:\
wypowiedział I!dolł' przeeiw rzadom p.
i~M_
.
k
.,",..
"prt.,Uraezew~ lego,
pr~,eczuW'aląc, te
lU ts
d
. l'
!p
,. ~ . ze~.ą y SOCj2 lStyCZn.o s~ompro·,

)nttUją

Polsk~

za.granicą

i rozbiją'~

~

SH~

t

1-.

d

k ru

uło się, że socJ~łiści maj~znikomy
l1ła~ek narodu polskiego za sobą.·

PIP.S. i z jej ramienia. zasiadający
~ętowie wyczuli to, ale zbyt zasma..
kowała im WłBd~lił, aby z niej dobro-;'

\Vo~nie rezygnolĄ"aó.

Zaczęli

więc

ndwrół z dotychczasow(:~o słano..
,Mska.Oznaki Gilwrota wIdzimy już
. wszędtde, cqociaś nie widać jeS1.cze
l~nicz6f ~'UIany dotycbczasowej
p\.:t!yk.lP~P.S. "
"
, Zl'rJlany te ~9ą ,drobne, ale charak..

łerystyoma. Pierwsze wystąpienia
,~d:n p. Mo-rnC~w8kj~go były nace-

chowa~ nieprzyiainiąw stosunku
:do koallcji, a jakImś dziVilliee.iepłym
~seGtwl!l:entem do:-";ZVokt?yj'nyc.h Nie.,.
r~ee .lhciszewick t81 ROSji, a zarazem
fłW~y.ie
Polska pójdm- za
,/

.

i

'czy potrafhny rcnemówrć
jęxyki_. Zfc>tu miałym li la iycJl" Jdórzy
kierują losanti A~glji, FraM::ji.·· Ameryki i

całego

() o o

. , •.

Wz:zoral prerydent
stolkj1Francjl

Wif~ za\łitał

do

Óczekują t<":m na widze-

nie się ~ nim re~rezentacj~ piHlstwa CZE'Skiego, "ilistwa jUfo.s!,)w1ailskiegof Serbji,
czarnogóry.... Niem.a. tylko ti!prezentacji.
pańdwapolsldegG.

I.~,
;

CtYla w te. WitUł? .
Od suregu t"iooni, ~d

nowa'ula nad

chw~H

Z3Qa..

Polgk~

- pn,epraszam, nad
CZt;śclą P~lskif - s:abin-etu rana MotaczeWSktqO, ~jżej podpisany, jako -dG wczo-raj - ~ict>minister $praw za~;r:a(!kznyc::h,
[c.bil wszystko CO było VI jego mo:,y by
zainteff!SOWaĆ pana Wasilewskie;!o obecną
sytuacją międzynarodową i skłonić !;to, aby
na Radzie mioistrówprzeprowadził odpowiednie postanowienia.
Piel'wszem rlziebm nowego rządu win-

J.

nar owego.
StJCjaliści prze21 zmianę taktyki i
rezygIlaq~ z d<>miul,lJącego st:Hlowiska
SZ

t"iat..

t1

sm było być wysłanie swej

dopomóiJ, _albo

del-~gacji

'i/lI

uporem roz~tać walkę, którą nie celu porozumienia się z Komitetem pol..
przyniOfi:1e im jak~ partii żadnych ko- ski m w Patyzu i z rządami Ententy. Pły...
rzyśd, a ~narodowi p~łskiemu. może
bardzo wtele zaszkodz~ó.
Sądzi my jedn.ak, ~e socjalłści pot- I.
8ey ~,uchwał tarnowskich i sejmu
dzielnioowegow Poznaniu, jak Ize
.Poznań W ~ ręku Polskim.
stanowiska społeczeństwa Kongresówki przekonali się należycie. ze
Ił a l i "Z (teL wł.). Ołr±J'B
dalsze icb rządy partyjna są niemo.. maliśm., wiad~ml,;,śoi at PoiHwe. ' z n a n i a !O rczbrojeniu znaj.
Otrzeźwienie, które tu i owdzie
dulą~egG się w Poznaniu pułwy:aiera ze szpalt ich pism i ze słów ku Iłiemieck,i~gail WszJstlde
ich przywódców powinnoobj~ć cały fort", za wJjąQkiem ~edne
obóz, Wtedy skupieni wSzy$cy około go mają się znajdować w"'ę...
koaH~yjnego rządu narodowego z ku wojsk pob;kia::łllIi Do wywiatą w przyszłość, bł2dziemy mogli bllJ!chu dopr9'1'ladziło prz,pracować 'dla.osta{~cznej .realizacJi I bycia Dcwego oddatiału haprogramu:. ZJednocwnej. Niepodlekatysłycznego Ił H e i m Ił t III
ł:łej" 7i do~pem do morza.
ł 'S" li uł ~ II ,,~
'c

I

(' \VkrÓtce po przybyciu hr. KessłtttG do
\V1U'szawy b:fł~· pe4~!.ęs{o1aw Min.· &praw ~

miljo-

wił1tęć, Ń tego,

nę rznycu., ~ o B li rema s ęwszysok' b k ł . tandar
od

te

34

rozwój - ła, "fi sytuacii dzisiejszejJ'.,zalety ęłównie od nas sam','ch.
.
Zalety lo ru1 siły, jaką potraHmy mz..

•
:
WYJątkowe cbwd~itOwinny zmu...
nas dozaprzestuł1a walk wew·

JpQłeczBllstwo poji§kie.
,i
: Rząd p. Moraczewskiego zawisł
Wp!'ółni. Zawiodły nadzieje na siły
mogądzłełtlter,qu

rewolucyjne Niemiec at zttra~m oka..

sjiware·wum o ludności około

I

.

o\'a:~a; Jak~ch źródeł "mogła płyną~ ta

, PnISka ~łoi .dziŚ przed p~;:>blem-atem:
fłłbo ~~dz;e tworem narcdoWt.!!Jl o'niesp,,"'ł
na 20 b!~rDuiieh~ aib'·} wielId~m państ~m

katnie dłj@ da pozoania.że lIiocjaHści
w społęczeństwie nie mają. więksxoa·
ci i mu~z, zrezygnować s ambicji

lV tedy nadejdzie ozas,
lewica l1j~ wUitdzę VI Polsce rządzenia Barooem.
.
I tv swoja jedynie ręee.
Jesteśmy z~Hi~adnktymi przeciwni, Nad S:U.ł dł wn moment Lewica I karni socjalizmu, jako doktrys.y, uwa..
, ~J(,g~ęłapo ~ła~%ę i utworzyła rząd ł my jednak, te socjaliści polscy maI 'wyb1tme&ocJahstyc'toy, a 'Z8.t1lzem I ją pewne w społeezeństwie naszem
głucha jJoEostał,a na głosy poch,.dz:",?e
wrływy i dlatego ,cl&ętnie widzieli..
t,ewBząd,a ł;~daJące utwor~9nla rza~u
byśmy kk we wsp6łpi'<łcy przy buJbf?dowego. C.zuła bowle~oparcłe dowie państwa po;lakiego. Mate to
o ~ły. rewolucyjne otaczaJą.cyc.~ !u~ ,jednak nastł}pić wtedy tyłkoł jeieli
dO\\T i wierzyła w powsletltny VI SWL($- dadz, lobie sprawę ze swojego
€.~e ~rzewI'ót.
. ".
.
wpływa wspoł~cińństwie i wyciągną
, . ~ymez8,&em ~ad~H~Je te zupełI1~ z Lgókoll'sekwefłc)e.

,a.\t,

obaw ... te aIritJas~dafrancuska"
Bemie odmówi swej wiry pasportom, wydanym na .Mi :Jdowej ulkj 1
Panie Wasilewski) proszę o odpowiedł
oa to pytanie, odpowiedź wyraźną i jasną..

Ministra Spraw
Zllr lAmznycb WasllewskieQo.

L

~ dą, poniew21ł rezerwują się do czasu
~wyciłltwa zupełnego r&lłfolucji w

kry~a

<; • .]

12: wskieg6 i ,pana

miano czas na szereg po

stanowień,

f·l-·

I MiędZyparlyjne U przed powstardem tyczne pod tym względem są ""ystą..
:\ ~&hL!etn Św etyśskiego projektowało pienia i mowy ,osła Igoacego Dai atwo:rz(\nie Rady Narodowej i rządu
s3yńskiego4 Jake najzdolniejslY z rny..
~ ~;GaHcyjnego, wtedy" )eden z w,bitwoJców sO'1jaBstycznych w Polsce,
Iljd! cxłonkó'# Komi5il pore-~ntn~l~nac1qast~ń.!~i.. !1i~j.entow~· się
! wawczej
strounictw łewkowych o.. szybko. w sytuacjI 1 ntetyłko ~awOs
~ ~iadczył, te oni do rząd'u nie wej.łuje robotników do pracy. ale deli-

Tragedja
w. 5 'al,tacb
Si. Zeromskiogo

rządoweyo.

nęly ty~odnieł

t~'::~~k~ię zre!1i~!"~;~;~~:
J ~~~N·',;.,zl.:>i~~łlt:ł;.<r,.·u~.""J[
.~,~::~:,Pł:eb·"._ l~t_.J
.! .1 la J D•. ! IDDVlI[la.
Kuuły. {{Glu ł
_~1Ii:
."Do PanI. Pf'ezyuenta Mln;sttów M.moa-

,~~*ri"' Połs\d.

I .
" , ,

przesilenia

miRłstra spraw zggranicznycn. który ?odał
się do dymisji. Dymisja ta, jak i li$l
świadct~ <> przesileniu gabinetQ;~em.

. .

l

I

Zagranic~r;ych kwestja~ czy nie byłoby
właf,dwie, idą: za głosem sumienia prostaczką w, zwrócić ma jego pasp);ty. Kwe"
stja ta jako drobną została odłożona. ustę

pując miejsca priwatnej pracy
dzeniem proweniencji notatek

nii:! docho-

...
l dzi'E!unych
,

pism

<.0-

Następnie, gdy publiczność' poc:u~łą
~ się niepokoić coraz dłuższemi depeszami

szyfrowemi z p':lsee1stwa niemieckiego do·
Berlina, po 'wielu wahilniach i cofaniach
Minister Spraw Zfip;rauiczuych zdecydował
się cofnąć prawo szyfru, którego właściwie
aigdy nie należało daw2C:. Wczoraj wreszcie, gdy wobec cbnymkj powagi sytuacji
międzynarodowej i 'nowych wiQocznych
matactw berlińsl\!ch pan MInister zdecydował się ogod:z. 7..ej wleczór na z",komunikowel1ie swej zasadniczej zgody poproszenia hr. Kessiers O opuszczenie War-

szawy, o godz.

11~ej cofnął swą zgodę.·

Jak długo leszcze hr. Kess13f ma zo-stać w Warszawie1
l jak długo jeszcze

Polska obejść się może bez swej delegacji

oficjalnej w Paryżu?

Proszę o odpowiedź na to pytanie.
Mote dacie m', ją Panowie tera Zł .bo od.
nawiano mi ,~i stale) gdy.byłem wicemi..

nistrem.

Tytus Fillpowicz.

-

s

Kraków przeciw

rządowi.

r s z

(tel. wł.)•

W,_

ci

II 1M

a

·Dochodzą nas wiadome&o poważnej zmianie na-

s,troju w Krakowie,

który
między innymi znalazł swój
wyraz., wojsku oraz w wyraźnym .ła~owiSku ,oPCZJ.
c'Jjnym Ho~i.ji Lik_lila..,y)...

nej, wobeo rządu Pll ~e...

ł GZllnluskiegoa

Komunikat ~lt8bu Generalneuo.
maszVtłOwymi atakował

r.af..abinami

~hrebenę.

'0

. Wieś.

Po 3-goodnnej walce ukmi
fłtak i zmusilinieprzy;&dela
cofnięcia się· pod Ucbn6w. W po..

rasi odparli

łyczce tej DieprzYiacid str~cił ovółem 80
~udzi rannych i zabitych oraz 18 jeoc-tJw.

Z naszej strony 1 zabity i 1 ranny.. Po

~itwie pod Dełhadyczowem wr6cił na linję
;1Tchryn6w - Waręż. Koło Pczemyśla' i

floło

Lwowa bez zmian.
Warszawa, 14 grudnia (PAT).

.

B tuacjabez zmiany.
strzelanina.

W

okoHty

frnśiellka

Szef sztabu generalnego.

d:ntf\czną. pomoc.
Przemowę sogHka przy"
Jęto
hucsnemi ibBrd wemioklaskami.
N:li1l)f.nie pr;ilfm'lwiałkorespo~dBłlt amery...
kań ..k\~b pism·.Aas08i4tcd Pras~e" pan Walt r Hks, któryzl2znaczył.że Anglia. Ame-

pr!lgną aby Polska. była
psństwem wielkim zje1110CI0ł1li!m. Omawia..
jąo8pr&W~ Lwowa. wvrałłł puek{)nanietie
polacy niewąt'liwie wll tęłą W8iyskie siłYt
ahy u6hronió Lwów i lnoe polśle miuta

ryka i Francja

Ił1crby ~onów i lokemotyw. K~nrit~t
I)olski j6t prteKOnany, że wszelkie trudności, jakieby mogły wyniknąć w kraju

pol$:kim w związku z przewozem, będą z
łatwością pokonane z chwilą utwouema
się w Polsce rządu, obermującego wszy...
.stłde stronnictwa j dZielnice.
Notę powytszą do rządu' francuskleg<.t
podpisał Maurycy Zamojsh.t.

•

Serbelulie.

Dziś
rano
wojliika ruskie
stojące w Okolicy Krotoszyna, rozpoczęły
ostrzeliwać nasze miasto. Plan ten jednak spotkał się z na~zej strony. zener ..
giczną reakcją.· Nasze działa dc:.lekonośne
ze wszystkich stanowisk odpowiedziały

o sytuacji:

natychmiast i

~yłqrje rusłłą

zmusiły działa rllskie i ar..
<lo za~iUmięcja.. Sytuacja

'jelt bard~ PO~i1ł.

Kralulw

..

żąda

Kr6kó~,

pc'boru..

po~il;)dleDiu rady lDiej-

Na weJlorajtu:em

"klej uohwahmo rezoluclę. dOIDltgajlłaą łi~,

,.by

JlBjkrótseym czasie

dO!itafCJvuodla
J.wowa wydatnej pomocy militarnej i s,pro..
'łłizaeyjnej, prsytem rada miejska ~ynz;ła
w

przekounie 6e

bką

powoc

mapewnłć

" drodze poboru, zarządze.nego przel

tylko
fl!\d

polski.

Na tem 8tlmem posiedsp.niu przykto re%oIucj~t protestują.cą przeoiw p0319alpl!lń
łtwa polskiego. ReZolucja zwraca Sl~ do
"lądU B wEulwaniem, aby l'OZpO rząd 11 e'Dle,
tllłuwaiąne koronę I hClbu. bUi!włoilsule

tenfu przez

IlCmtalu

rząd

cofnt~te.

waruawski

.

godła

Progress de. Lyo'! ,ooai~. ,!i~
fe królowie:angleistU,. belgIjskI t
jako tet prezydent poinc~He będą re

.

Inłerntn.a~ie

Hindenburg zakonnik"
Berlin 14

Podka.rplu~ieał6tJ 8ałt~ia.

D%i~niki

Pieli." w _F ••ie zajść

subskrycji..

Ge"W, 14 gi"lliuia (PAT)..
\:(\1' 02~U

L~0włe ,odJłCwied.sifil

m'si.ter

Londyn 14 S:fudnim.

UI~Q kolonialny opl.toliłm;vd
fej ksi~dze oowadClenie wodzów z
i\amefllnll~ Togo, południowo
Ał:vki i niem;eckiei Afryki Wscłlo4~
którem wyrazili tycie~~e pozostania

WiH~hołaf~"t!o 'łI'y,f~e n~zw'ł~esni$ . k~mh!ję

rząd~ąoa W' d.an.t1D'!fłD'
ZabOPiZe ausłrJllckim.
#.'fH&łll

we

~f!f(aW zagt';lnł~.ł'1y··h Plc1'ł1>'O. R~lld itil~
r.-,ld pO'hl!,~ił dJl~edihńl us·'ztlilemu ff.(H.rro

R,ula

Kral>ów\ 14

Afryka życzy ,.ell." t . .na'.i1',
BIa łHłgiel~.ie •••

WparlamplUN! fraucu.skim na intGrpelae~ł,Hł. ti&eatt_rezriegłlMoiteł w $pr.wie

Krak6w, 14 grudn!a (PAT).
Krakowska' rada miejska uchwaliła
wczoraj suhskl'ybować 1 milion koron
na polską pożyczkę państwową.

~lede~ą, ~af3!C.lD $.ir,thł§.d u~hn.eg.o

p·asz
kl6slie:cQ r.~ł~k•.Ju~m.. nłlN.d-iHf7'·i~J aby teu
u'hł (:-ał~g~ swt>-go wpływu "~l"m rnłde ..
n4a łmnn w3:J;"11~im nłłtptlruu.mil1Hli,om.., Po..

(PAT)

panowaniem angielskim.

łł{JtóU ,tli9ISta.1"lłMW kidym
kfttaltłie 1.:
rzą';~m !ltlg.ielbiQ!l; ~bJ VI l'a.Je p.tr~eby
Zai1ltes6wOO hles Śf~ki .p(łbief;aWe~9 Pl ..
obem Z1ł~Ba.ulł; te doty,b.e1S"-S(lW& doniit1łiłl" ..
nia ~. Bad ··rip1".Ieeslłi'. lf.;:auiegn w1ł1pti_ w śei, te ,lówna pnyC.!5yaa 'i:5iśe owyclł
SPffJ'ń'&tbaiiię do SpnJy~zyn! 1) n1~ia<t j;lki
n:'ł~ąp'ł Z powrote.31 jea..;!ów l'•.iSy1Ski,·b 2)

(Telegram 'Agencji Hwasa).
Pary!, 11 grn itlia.
AgencJa Havasa douosiz CzemQwi~
~-e odbył się tamie kongrf'·snarodowy,
zło~o~y ~. przedstawicieli Rumułłów$ Po;,·
laków i ,Niamców.
Wśród uioczysteg& nastrojli, Pfokłn
mowano jedl10myślną uchwał~. VI myśl

ł\żeby ws~lkiMgv.młbnn

liap#btedł

o U.,

.~de ~trZ(Jb,

uku.ó.

Tył. .

,lw'\Hr

*e

f

plamisty ?l'krakowie.
Kraków, l~: !;,r\'ldnła (PAS).
W ilłitatni.eh daiach

D~ki Mtltj~

którejwspo1Jloitme ruuody zamiesr.ktt?t\ce

BuIWw1nę# . witają

r.a(iośn5e p.rz\ lą-::zenię
l"f!o obs~arudQ królestwa Rum~hłi. E{J.i4
aini zosta.łł W~i6ra % kQ~,' -Mrod~

Rokowania pokojewe ..

WłUla.
r~y...•j~. W...Kra.k~Wł.@. W.YP8.d. JdtYfU"
511 pbmiswgQ. N. raa6 ttRUf.1ba $liema
6h&~ra. .'p. idetiU.6.~p..1e:o.

8Zp i lfali mWjłtt1H .tta'

·~e1k

'

~·.lim.~ to do

ą ·łłia~

_.

mm

51!rliu 14 grudnia.

Biurok.orespGndencyjne d

ług ostatnich c:oJiesień roko,,:,ania
jow.e maią si~ rozpocząć ~op'1ero Z

ces stycznia { ..

Mannheim.

I

_·S:zle~_ik

.

j

\

otrzymała wspólną

stWtm polskiem.

Telegramy. które zamie·'iZc.zamy. ale",
gają cenzurze warszawski·· go tządtt. Be ...
clalistycznego. Cemuował depesze w

pIerwszym· roku wojny sztab rosyjski, j)&.iniej za okupacii niemieckiej k$. Y. Oet. tingen, iszd sztabu ·N'Jetb.e. a teraz tą sa...
mą fnnkc:ę pełni rząd pąrtyjny w War. sza wie. Na dow6d tego twierdzenia, k<'i'"
munikujemYł że d~peszaf kt6r~ po<bl'śmy

wczoraj p. t.

"Wojska Hallera

..weh.

obS<ld.zą

· gającą
wego.
poozty,.ielefonu·

• "Hwt~, pęrmul~"enalti'nooć
i U!legrafu. Dzi ·"lWiki uhla'It Solę, że pod..
wyłka tych opłat jee~ nad;\wjcsajtlia wy ..
: loka.
.

~

,

Wimeń,

14 gr ttdn i1ł. (PAT.)·

Z Trewiru' dcneszlł: -Umowa () zawieszeniu broni zustała wczorai przedłutons
do 17słycznia r. pr:yszJe/:'o. To prz~dlu.'
tenie b~d:de ",zszenGru,~ aido uko».ezenia przellminarzy }łokojowych, z lem :jad-

sj~

praw..

samookreślenia

PG~hód armjlfrancu
na ziemiach eiemie
Pa~yt

Ppzedłoienie

zawieezeftia
broni.·
..

si,

W piłnoonym Szle~wiku odbvł~i:l
szereg wieców. domagająf:ycn się
nia t~go kraju z krajem macielrzyistyt
zebraniach -tych przyjęto rezo

KrakÓW, 14. grudnb. (P AT)
Dziennikikr; tyku fi nowa rO!llp()r.~..
dIanie miaistu p ICLt i telegrafu W War..

Cenzura stronnicza.
w a l' s z S W 8 (tel~ wL).

odrJwa

łłł~Młeo..

Kopenhaga 14 grudnia.

.otiw~żka 'Opłat poczło-

aty Ru"
gram'L"ę z pań""

przyszłego.

Wojska koalicji

weg{i~

W końcu wyrłł~ooo łąda1'lie,

atJ'oznia•.

OD

t \ /.~ Wfłjny mif)dzy rusinami i po t1lktlfnt j
3) a~;taelaag~ntów hohlZlłwiekiet. Picbon
(łiHVłGłicsył, źe rzlld franculłti uczyni wBay..
atl>o,

lfłHłnil.

.dODOSZą,

. ae tll1tulenl
po przeprowadzeniu demohilizacji.
się dodymisii i :zamieszkana stałe·
nJm· z klasztorów niemi.ftckkh.

Lwo...kicbJil

Uohwała

:

~
Berlb, la sru811lia (P~; .
- Niemiecka komiljB lHcjlllcnrs.h
któ~ej itał Eraberger,. adał.a 8i~ do.
aby rezpo,:;z'lĆ rokowania .w "l'a·.,ia
dłuj;) wa sa wieue~ia broIli. KomisjI.
w Tf.ićwir~e interu6Wllna. Pcwed.m
ma hyc, i5 koalitja aria
'1rs8Pi6wieiele.ml· dawJI1eg. nllall
khce.

post'i1ł'uje 8'fyhko i spra~Dfe 1!ąllf.llód. Dotvc hczas Gtteszło do Przemy~łs~ Chyfowa
. :' iHoyebmi-ejaeewośet 7 kom p8nj~ Iitr$~tlC?w
z 12 ke.r9blns~i m\łiZy.;f)Wtfm4~ Opro-.'.z
tlil§!:O g C~~ ś:; formułącycb~i~ brrgildy wydzielono iołni8rtiy obrony krajowej Da efiłe

bGIUlł,e;.

komisji Iłi,r

m;eołdej.;,

Kraków, 14 ~rlldni8 (P AT).
Gazeta PGdbalańih" dt;;DOsi, ze vTgPniZ8e~tt l10rrg Hla stnelców p{}dbahuJ,~kich·

prof.
'

Amery~.

towali Wilsona w

niej.

Kraków, 13 grudnia {PAT}.
.Goni'łC" deucal. że rząd francuski powoł1\ł prOfełOrf-l WinC&Ultpgo Lut~)sł.:.wgkie~()
na katedra fHoaotji słowiańl!kiej Vi' Sor..

munja

18 grudnia (PAT) ..

•

lIa .et.lecE Galicji W sołunl

Poiskaj Rumunja
wspólną grani'. ę.

Lwów, 14 grudnia. (PAT.)
Wczorajszy .Goniec Lwowski'" pisze

••

tankowicę.

DsiłłDBfti 9głultlją:
Po t'lwtHł»bw~~b
Q: e n ewa. Wedłufl dzienników am..
naradtch p,\npj"ifl.oo thnś ratHl lleb'lf&h~ ",iti-·
Słerdawskidl, ajencja Havasa dom!)si, te
dywi~Je polska, pod wodzą jenerała Hal.. . łutu, pfze~'z~H~ ake8~ Polak. K'Hll. Lii,,'.
i łfGmisję r2'~d~'~e~ Wtl LW4wie w r'tt1
ler8j!odjechała do Hawru,gdzie wsi'ldde
. Hf\dłfłCą D;.> G ,tleJę. Sl\sk.lł.!J.rawy. i Bpii
na parowce i popłynie do Odaliska.
z Eiledzibą we L . o"le.
,
Dywizja ·ta ma zająć Poznańskie i
Słąsk z kwaterą główną w Poznaniu.
otrzymają
Przybycie dywizji polskiej do Odań...
ika spodziewane jest za dni dziesięć.

Utarcz.ki z Rusinami
pod Krotoazynem.

informacje:

P;;tryt. 12 grudnia. (PA

.

ców. Operacją kierował OSobl~cle ge~_
ZeHński•. Nieprzyjaciel cofnął Się na Nt-

przed nieprzyjacielem.
" Kraków, la gl'Udnla (P·AT).
Bawillry to kore8POudfO.J!l'i .,DaHy M dl",
.. 'l'imes łl i Assoeiated Press" pp. Joffries i

W·incenłyL'Jtosławaki

jąee

nej przez inwazję niemiecką.

Ukraińcy doznah dotkltweJ klęska na
południe od Przemyśla.
Kr~awe. st~aty
. maią v!ynosić okol:> 400 ludZI ~pr?cz jeń..

Bias zaprousnt zos'sHprzez P,K.L. na jej
dzisieja:ae plen!1rne pnledzłlnle.

P a r y :t. Polski Komitet narm~gwy
'wrócił się .do· rządu francuskiego w. spra..
,.ie przł,?ozu wojsk polskich d~ 'ojczyzny.
łfzyczem jako J1lieisc~ -lądowania wybra~o
tyłąctnie: porty w Gdańsku, Królewcu al10 w L,bawie.
Obecnie chodzi o ustalenie drśg i
łroilltow przewozu wojsk po ich wylądo ..
wanl~, 11 więc o odzyskaniu potrzebnej

Pary~a. Dzień tell ~dzie •uroe2,~
"hodzony.
Wilsona poWita UfOc
Poincare wraz z· całym rządem.·
po przybyc UJ pr;zyden~ uda s~~ na.
dni w okoIic~ połnocneJ Fr:mcJI. zms

rozsiewaniem niepfswdziwych wieści pow3tającyeb z tego powodu, t~ nasza arty.lerja z blitkich j'}unk16w m l.8sta st~zela na
daleką odległość. Miastu Ule grOZI tadne
niebezoieczeństwo..
Pr:zemyśl 14 grudnia.
"Ziemia Przemyska" podaje następu"

.. dr~rim jak Polska. która tyle wycierpiała.
Podnlósł OU, że WSZYLu~y polacy powinni
enertd"znie
pracować :-ell:\m utworp;ęn1ll.
VlarszawB. 14 grudnia. (FAT.)
uiepodległej} zjednoczonej Polski i wfr»ził
Nieprzyjaciel w sile jednej. solni z 2
pnekłJnanie~ te Lwhv otrzyma wydatn, l

14 grudnia.

10-aarm!a francuska po zajęciu
, renach dnia ,9 grud.nia paekroayla
· Rettenl!eim ..Szpreniringen...Eichflor•

·

"omiłyłoanła .p.'usik-'3:1
Berlin, 14 grudnia

, Wielkopolskę· została wy~łafH[ z Krakowa ~
: do War~zawYt a e rząd \Var~:z~wski jejnie
Rzą4 pruSt~i poetanowll,łe.
ZakładuBCY.
przepl1śct
.. Gazeta poratma#' otnymahl
do konstytuanty pruekiej odbę.~
Lwów, 14 grudnia (PAT).
!lak zastrze1:eniem, że rozszerzeme to musi
Ją wprost bez pośrednictwa' rza.dowej f....
8 dnł!. 'PO \tynorach . do
Kwatermistrowstwo woisk pblskich : gencji P.A.T. Inne !1isma podałytl1 wia .. 'b\'ć:t'łtwierdzone pr.zez .·rz~dy koaHcjL .' muodowego.
we Lwowie ogJasza naatę.puiące moty" , domość dopiero pOfJOłndniu za pismami Naczt:lnej komendzie womobędzie cbse .. '
wy wzięcia zakładników. Jak jut o"
Fach ·iPershing.
krakowskmi. Rzecz znamienna, te rząd ! dzić neutralną str~ f~na 'prawym brzegu
:wiadczono w komunikacie urzętłowym
Renu na północ 0:1 I{olonji at do granicy
warstawski (zapewne lllinisttr spraw ze..
Wiedeń. 14 grudnia. (p"
~ dn. 8 grudnia, rusiny biorą zakładni , w~~~rznycłr) ~ol1fisłmj~ wiad.omości ody ..
holenderskiej.
'
Z. T rewint 4sJWs:ą:Marsz·ałek
k6w z po§r6d os6b cywilnych i pastwią
WiZJi. gen. Hiillera, któ+ąto dywiztę pr%y"
· przybył UJ i udał się do hotelu. _·1Ft~
1tę niejednokrotnie nad jeńcami wojenwohtl~ naczelnik p1łństW'a PiLudski.
nymi, W ostatnich dniach stwierdzono
Ur.2;~atłje niemieCKa leo,misja
Berno szw~tcarski~, 12 gr.dnia. (PAT.)
dowodnie, że sjoniśc:i wbrew uroczysbroni. Jak dooosigueła uued~~wall··f~.
Dymi-.jawioe-minisira
tym przysięgom, zlotonym w komendzie
Trewiru przybył tetgeneJclł
I?zienniki szwa lcarskie donosz~ o prospraw zeWłtętznyoh.
nawiązali bardzo żywy kontakt z prze"
gr~mle przyjazdu i wzyj~c't1 prezyd,,"'nła
Pershing.
. W.a~szaw8 14 grudnia. F'A'T}
~iwnikiem i uUadali wspólny plan dzia..
Wilsona: Wilson chc~ stanowczo z"wruć
!,!r~:tmmster sp.raw zLlgranicznycb
Obp&~ • Tr• • ipze·
lalno§ci. Nacz elne dow6dztwo wois\.
pokój ~a zasadach sprawiedliwości. PIZypolskich, które cale siły uLyje dla OM TybhFll!pow!Ct zgło 1łlw dn·u wczor,';" . Jazd W.ll~ona .do Breglu mlstąpi w ph,tek.
Wiedeń, 14 grudnia. tP
~zym swoją dymisl~t która zOst"h przy'
~hrony życia i mienia spokojnej ludnoo ~()dZlme 1 l pół ..po poł. Na pow:tanie
W
~zorai rozpoczęły się w ",~~ ...t_
Jęta.
.
.
Ici bez rÓżnicy narodowości i wyznania
~t1sona udadz-ł SIę do Br~stu P.Ćhon
obrady 'IN sprawie· pfzedłuiellia
fozpocznie jaknajostrzejszą z wrogami
1 Tartien oraz pułkf:'w,Jk H'.)tł~E".
Walki w G~lieii .-chGdniej.
uia broui. HJtel, w którym
wojska i narodu polskiego. W wyko~
G:goaz. 3 i pgł po roi. VJilS011 w ta.obrarly,
iest Qtoczo1'lypolicją.
mmiu te~o rozporzą/zenia ar~sz;towano
warzy~twie żony, sekretarza stanu L.us1" ..
. !,r7em~śl 14 fi,rudnia. (PAT)
n:emkcc; są internowani. W
S przyw6dc6w sjonistów a 5 ukraiń..
l!IZ;emu~ Przunyska* .zamieszcza na- . ga. i ..innych dełe;?:st6w amt:ry~",ńsk ~;1
.ców.
stepujące ~nf~rmacię kosendy Okręgowej
wyiedzie.ua kon,fn~x:cl ę poko ,ową,· do Pa- . kwateruJ~ OOłOO6 wojsk
p:.d. d~tą 13 t!. m.!
ryta. gdzte przy~ędzl,~ w s('b?tę o god~.
Olb~zJ'mie .'straty
Kpąków ., obponie L_~w.a ..
IO.. ej rano. POłrC,;tre z c?łonkfmi rL''1du
Cd-Ul uniki\ięcia więk~7,V('h strat o~
Kraków, 13 grudnia (PAT).
puściłiśrny Nizank~wke. '~of ·.:Uśmysię
r<}wita .Wilsona, który wjedzie uroczyŚcie
Bedla, 14 grllata
WCI$raJ odtył B:!j tu ,.~elki Wlec. (wy..
do stohcy PrancJi..
..
do Makowiec. Dziś pry)r;'>"i~"dzono tu
Według prywatnych
oblic.sej.
•• tełmkl VI aprawie pomocy dlą Lwowa.
100 jtńcó~ ukralńsklCh. Ekipedycja karDn.. 22 b. tn. Wilson odjedzie do
wojsk nie:n!'6ek~oh dJ data 11/11
~iecu tym rrzem~wi&ł M. innymi koRzymu.
.
na wysłana rlo ·Nowć&:o h.i.UH1. W rankI
okołn
2 .m\ljłU1ÓW lndai VI
rUIJoJłdł'nt londyIiaki .D;\i!~; Mf\W' f 'limFa"
Lachowa ! ~(l pzikowa ro.zbc,aja< bandy i
Wiedeń,12 grudnia. (PAT.)
o.683;DOf)
ra~felli 772,000
"sm Jufiries, który pfdkr~ślił, z~ pfl:ta ,._oczyszcza o,:ohcę"
.
?Jedle .wiadomości dzienników iran.. la~ '\V\I:4Qekołu 6,5QIJ,Ooo.
4.ngljtJ ale hll kraju.kwra bIłby mu t&llt
Przestrzega sią publictność pele<!
cu&luch" Wllsoą pnyb~dliiew sobotę do

Wilson w Europie.

4

.'4

·I

rb. '1- ~ch
eYl~kł I
'

'''~

dzieci szkoł~y~h, kf6tycn w F. jg11. Jących bl~ kapitał z zastraszające! ig..
naliczono w r~gencji gdańsktef ~7 proc. norancJ1 swy!:h ziomków na punkcio
ł gdy !Udności poI~kieJ ma tu ł7y6 za"
stosunków narodowościowych u nas.
ledWie !a,i1 proc
. . .
Jeżeli caodzl o wykazanie .hez- '"
Llozbę ludności pcł.łkłej naletatoby
,
tasadności& Mszych p~ehtrl~li ao ziem mitem~· jak to uczynił RQmer ~pod..".
Pruszkowa~
polskich zaboru ptU:tkieto, politycy nieś:ćw obwodzie I"eg.gcla~skłm z
-,~ronl
"yczn~.
Iliemieccy y. 1u:ao'dą przytaczają przy"
209,221 na 257,000 czyli,"te po odciąg8
Po rozbrojeniu niemc6w pelnU, W
kład Prus Kt6łtlł\W:kich. 'IV kt6rych Niemcy
l'1ięClU "zniemczonej okolicy Odaliska i
Mieście slu±bę bezpieczeń~twa ochotni"
'- wedłu, statt-1Itk urzędowych _ sta.. Elhląga (ltr~maUby~my dla reszty tego
,.lobotnik·podaje ponits%~ wiado- cza strat ··ogniowa. Uzbrojenie jej
(łowią pn&Wił:b1fł więu-zM6 h.td:'ło~d, a
ob~~dunawet '&nac~ną.pr~~w&~~.polską. mości o sYOO~ti międzynarodowej.
stanowiło ·18 karabinów i 2 rewolwerVe
(rtórycastolica: . Gdańsk. posiaaa jaAle łowa W\lSfJ:fł ?&C~i ludno&G1. ~ .o..
".'" W kołach l'ządowych Irancusldcb isStraż byla płatną} a ponieważ miasto
'toby tylko 3% łud~i poł$ldeJ.. Istot..
k~ł~ ad~ńska me }es·t zupełme nie.. tnieją dwa kierunki w stosunku do Rosji. niema n,mdusz6w postanowiono straż
nie Prusy· Królewskie są bez porówna" {ro}~~lta. W takim pow. gdDńs~im wyJeden· z nla - Ze Pawłem Donmer na
rozwiązał5, a na iej miejsce utwOl"ZY~
~ia mruej :polskie nit np. Poznćitiskie le ł ż11ftn~~ mamy ea~y s.'rel'eg W$l . e%ysto czele - lest .t11 s cfilski. dąży do odbudo.. obywąfelską straż hezpieczeńsfwa.kw" .
Jf:edługostatniego spisu ludno§ci z} PQ1;S~ch lu~ ~e .
pnewag4 lud-wania silnej ~Gl)ji zewszystkiemi lejda ... ra pozostawałaby pod kierownictwem
.-. 19'łO•. Polaey stanowią ~tam tyłko' t·· J\PSOljf;polskł'6.!, !ak
ow~. Czaple. .' wnemi ·kresami. prócz Polski. Drugi kie- dow6dztwa ·wojskoweg.o powiatu War"
55,,4'1~, t. zn. nieco ponad jedną tMMc1ąr ,,~ Cłl~rnlewo, Kle!pl~ekJ l<.okpa'Zki, ,Kluka" 1 Iuek nie wierzy w Rosję, uważa ją za~ szawskiego. Dta nowejstraiy pnezna..
lJOmiiająo, iedn"ak, zupe,l.nie .,dhW,.ahur ',' w,0, ..LeznoJ l:n,lska. M~~r, Ał~')M;gOWO,' wiecznie rdepoJmjącą zagadkę, nie ~hte czono broń rozwiązanej straży ogniotendencYiność tych spis(lw~ wykazalMi~,' RęblE~ch~wOt l W.. T~~Kl.Rlekt~r. z. budoWiĆ »agnlocie tak podminowanvm. wej. do czas'.( utworzenia straży ob~
np. vrzez Prof. Bernharda.. {śWłet& ~a§ ,tych WSI jak MaŁerm., KlukoWG l " "
Kierunek: ten, prI.gnie oprzeć się na silnej
watelskiej złozono broń w magistra..
llł"~ez prof..RomerD,l _ ata;ttAłl U]łO-; ł I~la są ,.Aledwie Q 8-10 •km. od Polsce, silnych Czechacb. silnej Południa... cie..
dowośclowe w tej dzielniey p,r~edsta" { ad~n5ka~ tak, że w' b:ez?ośl'&<ł~iem legO' ~ wej SłowiaiszczyzBie.·
. TymczBlem do biura magistratu
triają się _ przy błiłftem przyjrzemu l'. ~Si~d'Zwle ,,,aczyna SIę JUŻ, o __ret7l0- ,
W stosunku do Niemiec - poza 80" zjawił się miejscowy komendant P. O.
aięim _. znacZl\iekarzystniejdlanas
f;l'dieZf\Y p o l a n i . , cialistami - ' wszyscy we Francji są Jed.. W. lzatądał wydania mu złożonej tam
niźby to na pierw są rwf oka sądzie .Zmic~ni& silniej jeszcze, rep~zen" nego zdania. Niemcy' ·irz:ba rozbić. aby broni.
ż
Pn t '
d
to
j t. i; • ł
ł k'
b d l
-nie mogły myśle~ (I odwecie. FranCja pra..
a 1y mu oiłm6wiono t w przeciągu
UlO na..
y;pa rzmy stę nasamp1"26 : ' '. wanyssywi& po. s 1 W,t.b WO ze
gnie stwouyć Związek Nadr€ński celem
p6l godziny przyhyła boj6wlu P. p", S ..
.,bwodowi regencyjnemu gdańskiemu. vetencYjnymkwidzvńs'dm.. Na 'og6lnł
b
.
M.amytu12 powiató~ z któr?ch.....
ticzbę lvdnftści 960,900 wypada tu . oołQbi~ma Prus. Niemiecka Austrja't przy.., (frakcja) w skladzif) 10 osób i gwałtem
wedłui osfa{niegoBpi5ll Judności -4.wprewddę -wedłur titatY8t,kil.t1'~" najmnil!"j ~~śdowo ma być przyłączona
bron zabrała.
mają przewagę ludri04cl polskiej (kar- 'dowej tyl:m 394,990 Pola 6w,
00 Bawarii. Prądy. separastyczne są w
Bton. tę pl'zezlitaczQ.łlQ dla miueJI
tushi, ko~cierski", J:.uc:ld i starogardzki),
ktćl"zy Sl8łłOwiHly zatem 41,.1 ..proc. Bawar~i i)·becaie baMzo silne.
ludowej..
!8 zaś wlęks~ niemłecq. W rzeczy"
ołt6łu młe$zkańc6w. W neązywittoki. . Kongres ,oko,oWy VI Wersałupody.:
,wistóśoijeanak do powiatów pnewaź.. ~. jednak odset\')ii ludności po(&klej w tejkłttjeNtemcolł1 waru.flld. Niema mowy o
~
nie polskich. zaUc.zyć wypada takłe". lelencil je~t znlllcznie wi~kay, zw.... · b:-m. teby Fraeja 6bj&wiła jakąkolwiek w
Z Puław donoszą, łe 71 pod~un.c:ze
'wejherowski, gdzie VI r.1910 n~nezono
iyw~~ łespis dzieci sz ołnyeh J);l'zew stoounłnl do Nlemicec ustępliwość.
eoprawda tylko 49,74% Póiak6w, idzie
prowadzonY' w 't. 1'9110, wykazał tu 50
P~lsk4 ma być 4()puslczona do kon. . ma agitator6w stronnictw lewicowycb
w Wi:ękS.20śCi gmin powiłll.tu Puławskie"
wszakte 10 lat wcze§nłeł ludność pOlaka
prC)(!~t dziecipolsi":ich.
Nil t~ł pod- gresu, a:le ty,lkG w &prawacb polskich".
• ~ rozbrojono poUejct państwow~ 'a
~tanowiła jaszcze 53J 8% ogółu m1es'Z·'
stawie ~omel" abicz,a iloU P;aluów w
Jtrzystanego przez młl1httentwo s~aw
~ańc~w. ~agle zmniejszenie się IIcz},y
regt:ł'td\ kwidzyru.k:ej na 452,000.' Ch o"
I<~4a · miejska . w.. słołezn.
Warsza..
wew. komisarza ludowego bytego rządu
t'ołak6w w tym powiecW" nie jest nbcia łWiŚ my ~mHt trzymali się
UC'lb
wy przy}{ła i ednoMyślni~ nagły wniosek
Lub~kiego.Chruścickit>~o.
in te,nowa...
jawem germanizacji le~ . jedynle 'wyniurzędowych, to po odliczen:u trzech
radnegt;>4e Rosseta i kilkunastu innych:
no.. N;\ ten· gwałt młnfsterstwo spraw
kiem tendencji ponfy~'Z"nyeh, któl"emi
cał;'jem zniemczQnych powiatów ).,r6so"
, łJRad'3. miejska Warsz2wv, jako stoli- wew- inferwanniowało w ten s?oo6b. ja
kierowały się wIadze, pn~prowl!ldzaią(.a
wycb:W8t~ckte~0. c'7łuchowl!L.~~ego
i
ca zjednoc:.onej Polski, zapras.a prezy ..
orlwoł cło z.e st&n€lw1sIi:a in.t~rUl'flanego
Ipis. Tak samo za ):'.rzeważniepelski
8uskiegoofaz miasta G?ud~ądza otrzy..
deuta Stanów Zjednoczonych A ln e ryk i
komisarza policji..
uważać tlloae:m.y powiat tezewsfd, gdzie
mam', dla reszty ObWGLŁU reifencvinę!fo
Północnej Wilsona~ do odwiedzenia jej
.Vi Y. 1tmoł liczono 41,9,
1'. 1910, zaś
włęks&ośćpcIs. li, wynos~cą 373,Ot>O
-rrurów, w celu przyjęcia hoUu narodu
już1y ku 34~7% Polaków, gdzie ied:-:a~iwobec 36~809 J'temców.
. pel. kiego dla ł1s'więksle1:0 Obywatela któpo odhc:.enlu miasta Tczewa- "Otrzy·
Z 17 .pow\Qt6w l'e r,encji kwi!hyńr:- p~erwszy uznał nieprzedawn:one. prs..
MIejscowa Rada Rob.otnicza, kt6reJ
fi ujmy większo~6 polską, wyno$ząćą
skiej -Pofacy mają ahsołuf"1ą przew~~,ę
wa Polski du niepodległości, jedności i
większo§ć s.tal'low\ą iydzi hołdujący za"
54%, Powl6:t wejherowski miJi\łbypo
w 8: brodl'uskim, chelmńs\im,chojnic .. ł dostępu do m!"'rz3c. a który następnie, posadom "B,\p\du" i esdecji zaiądala od
cdl czeniumłasta Wejher 1 wa oraz Sopot
kim, lubaWSi\im,§\AJieckim t toruńskim, ł prowadził sw\cn w"półobywateH do walid
magistratu w Kalus21ynieudziełenia dla
i
~nawet7();6 . proc. Judneś-::i polskie •
tucholskim l wahrzeskim ... Trzy z tych' li o zapanowanie wolności. równości i. sprą..
si"
Me lokal u co tej zostero uskuteez..
Praktykowanapnez nas '()bjićz~e- pow~at6'\lilliczą pornuł 80 ~. li)'" ludTJoś{:i: wi~l~wQ·śei"." .... .
,
nlonem.
ZMnaczyć należy, ze. burmi.:clP!~1 ustalaMtł p~tu lud~"""ŚGł ~s" polski~jCO'd 12,;:,5 do 19,45 i'FOCt)., t.
strzem miasta Kaluszyna jest znany
tńej . -"młeak.Jłc6w
~ńlemczonych
.są QO"ft błl.~iej polsliie, Riz Kfólestw~,
pr%.Yiłłcie-lpałitycz:ny p. Thugutta niejaKorespondenl szwaJcarski "Gońca Krarmast pOWiatowych, shlada:fącu1lh ft~ w
wzięte jąka całość, gdzie od$~t.ek Pokow"Ski~o·
ogłasza
rozmowę
z
reih!ktoki
8tM&ialt. święro zamianowany korni...
znacznej części z napływQw,cn UfZęQ..
Jaków wyn()& 11,84 proc. Z reszty pQ..
sarzem ludowym pow. Mińsko-Mazo
.•i~w, jest zYpełnie uZ8&adnione, bo . a wiafów o pt'lewadze niemleokiej aw.a f'ilmi "Jmtrnal de O'etl{'V/A8 i u Oarette de
wieCłlfl~go, pO' udzieleniu dymisii doGnal'alite~e danej Jednostki gecgrafi6;..
maią pon~40 proc.
Polak6w (gru" LgUSanlle, którzy włd»le pc>wrodłi Z A..
mery~i.
.
'
fyeha:asowemu komisarzowi p.. PawłoW'"
nej !Iie ,J:i1p.ie, decydQwać wyspa lud... dd4JI,:k{ i sztumski), dwa dał6:ze pi'te"
Obaj oni oświadczyli, ~ sprswl! Pol..
skiemu! kt6l'€~ rozumne i energiczne,"
.trości pbcojęzycznej.. oroCz,ł>nej wkoło
szło 50 proc. (kwid'2y1l&ki itarY4'1&ki
~ki str:'i l:'R uajt:piej VI ltra:acb koalicji, a
choć ·ltrótkQctrwal~ rządy ~ysk&ly . &Obio
~szilrem o prz.ewadze lnnnej ludności.
miejskO!,
"
":
takie
i
w
,ĄmetYce. Ni~ma tadnych poog61r'te uznąru~...
Postępowłmie tlł~le nie łat ueazfą'
Podobni1e,Ftk VI Poanańskiem, tal~
wodów do: obaw. Redaktor DawH:t. któ!y
ł\owo~cią "bo w ten~e" sar;n sposób, i wJ>rusach ,Królewskich ,powtaty o
kilkakrotnie wrdzja:ł się "" Paderewskim w
Koneekięgo
ustalao8setek Polaków takie wydawca ,Więk8zOŚ~i polskiej tworgązwarly ob.
,
Ameryce, stwierdził,:·te kO;iUc!a jednamy§!...
cmane~o atlasugeoareDcanetto Andl'ee'a ,'IJZłlr, rozciągający się, odhrzeg6w B.lt..
Z \itlW.&l1eekiego donoszą, -te
{wyd. VI. ' 191·4')J obliczając ludność : tykua~ do ~ranic K'Sięstwa. Cały nie dqży do odbudowania Pd!ski, któraby
ułotyfa si;:, z sąsiad8"mi na d 0'1" p{1~
łudfl:o~
w~~ ai\ska tnie Utsy rządowe
wedługpo-wi'at6w'lecz z opubct:eniem ' lewy brzeg Wisly .- z wyjątkiem o'oli ..
i prywatneA OchronA łęśna jest wobeo '.
mla&t~,kt6reMktufe ołliłzielnie dla
cy Gdańska i 5 powiatów ll"łUliczących : roJ!umi~nła. Zianiem jego na Z l~.hoozie
siebie•. Qtfzymalilimy w·tem sposób w
z Brandenburgł4: i Pomońem, ~am,esz" z mecierpliwoŚdą O'Czekują ułó~ia ~ - ~ ayn<JW h;::~łffia ..
słosl1ttków wewnęfrznyeb wPrlse~ •
. ebwOthie· ree.e'ncyj1l,ymgdań~ 6 po"
kan}' je6t . przeważnie rn"ze2 .. ,'ludność
U lO'Sząe się tład· asobą Pad,:,płwskie ..
Kielo~
wi:atóW pz:zewab.jtc& polskich W:Qbec" ·poiS"l.:rt. na prawym brz.agu· zaś w c-aęśd
:
go,
oświadczył
Dawi~
.
że
Paderews;d;
poC;pou.:.at.6wo· więks:zości niemieckiej.
południowej przewagę małą Polacy, w
Z Klet~ dQn03zą, te tam~ld rada
święcił się zu pełnie c118 sprawy muodu
eJ_eli jedf\a~ PQ',6wnam·v obszar po" północnej zaJ: Niemcy.
polskiegQ,
t-e
~ię·lti jego pacy wiele d,n.. ~ FO~za w dniu> 3Q listoPAdA zajęła
·:.~tą.w pnewatniepolak\clt i prze-'
W' pr'aeclws'fawieniu, do 'Polak6w,
brego udało słęuczynić dla Polski. Pa.. : .Włlłt"8M tókAl T6.'l:J!~ystwa Wzaj,emne-.~.. ~~nie .nie!1'ie~Gb, sob~:t,my, te
mieszkaią:cych- zwar.:ą masą, ludność
~. derewskiniema żadnych .osobistyclt am.. · go KredJbb Zwró.:enre się T;)warzyst..
perW8ze. zaJmuJą, pnestrun 5594 km.
niemiee&a w
Prusach
Królewskic.h
wrąci do Pols~ł na jaki rok, a p~ · wa Q. mt~wenei~ do łtom~~ta;.. łudo
, Itwa4r.. mugiezai tylko. 2365. km. kw.., sk\tpia &l'ę wcłwuch wyspach" lednej • bicji,
;em będtiepędzietydejak dcf.,Chezas .~o ostttwion~o p•. lteeUle:r-pazosta....
::ł., ż". fe powiaty o Vriększośdpokkiej
na patudniowym zachoAzie: wokoJicy
ro, h~l.lfe~
.
mi~zy Szwaicują a: Ameryką.
,tanówlą pne&ZlD 70' proc. clły-li biako· Czluch.Eu,va,.. Walcz4 j Zrotowa; dru<iej
trzy czwarie:powiel"zchni obwodu: re.. na f6;nocnym wschod·z.e: w oltolicy
genoyjnego gda.fiakiego.
Gtfufiska,Elhłą.aa .iMalborl:1~.Wyspy
i>eletracl słut", folwarcznej 27 fol.. '
r1imo więe. że liczba ludności: nie" ,te . są wpro.wdziedośc ob zerne. za siwa:kóww liczbie 150 na zebraniu PQJ:.
Z, "Lu'ba,rtowa, d:enoozą Ram, te do..
lii~eckiej w regencji gdańskiej - według . lają się bo~em napływem ludności z
skielo Zjednoczenia ·.Lndowego w diJiu T · ·tychczas.owa rada mie'sk~ wsta,la roz'"
lłatystykiul'zędowej przesdo. dwukrot· . sąsiednich ObSZęfÓW czystQ niemieckich
b. In. \V. Lubieniu powzięli następujące
wiązana. nawą dtunakratyczlUi: mlano.nie przewyzsza łfczbę. Polak6w.pne" .•. lub zeIębiNiemiec, dmęki polityce UchWiły!
,
.
, wały. t,I\\~adze ludowe"\
wa!na. część tej połaci kraju ma· cha- . . isoIDf\izacyj,nei, mimo to iednakpowia.ty
1) Ządaltly utworzenia silnego rząduł'
rakter polskI, a Niemcyskupiaią się tl.l
o ludności pnewaźnie polskiei prze"
złotoneg{) z przedstawici::li stronnictw po·
ęgr{}wskieJeo
małym stosunkowo obszarze, po . wyż.szają ohs2.arem'swym ZOtH z:'tie te"
litycznycb i reprezentuj,ącego wszystkie
obu stronach .ujścia Wisły, twbr:&ą"C ryforium '() pnewadze
niemieckiej.
.. Mieszkańcy ziemi węgrowskieJ. Ide..
ziemie ?:()lskie z bezwzględną puewagą
rodzaj wyspy językoweI, otoczonej z Pierwsze Dowiem zajmują przestrzeń , puedstawcieli ludu wiejs.kiego i wbjttlt~ rowani prawdziwą mJością ziemi polskiej,
d\Vuch stron przez !ywlo1pólski. \V 13,89B km. ~.w.~ drugie zaś 11.655 ,km. ków proporcjnnaltlie do len liczby i t\i!" ,wyrażają VI znacznei więks;:oś~i gOflCY
~feśc:ie Gdańsku, obu powidtach gdan"
kw.
Nie wspomina~ą.c ~atem już zu'"
protest przeciwko obecnemu uądowl par..
ko taki rząd poprzemy.
iK1ch oraz w pow. el b ląckim wraz z . pełriie· o naszyćhpr.awach historycz2) Z"ldamy rozdziału międzybeztOl.. tyjnemu ł prow:tdzą.cemu ojcz-yznęna:s"
na df:"!gę aua,rchji i·zgi1hy•
miastew. mieszka tu na matej prze"· nych do, Prus· Kr61ewskk:h, okoniecz'"
nych wszystkich ziemdonacyjnyeb ima.s,frzehi 1559 km. kw.. 344t 635 Niemców
J~Ośc\ naprawienia kuywdy" wyrządzo'"
B.,dącz.upełnie przed wnymi kietun..
,lOUlt:SW.
\.atylko 131 168 Polaków.
neinamprzed 145 l",tYJ mamy także
kowi rządu ootcnego, o1mawiamy mQ
3) Z-ldat,ny tworunia rad. gmirmycb,
wsz>elkiego popa1"da i pomocy. Stao.ow·
<Po odciągnięciu tych 5 powiąf6w
n,!' podstawie ,sto~uni'lów naroaowO'Ś- , wybranych na podsia1tli~ 5-do pr?ymiot..
c::o Ządamynatychmk~s.towego oddani~
nik.owogo prawa głosowania z udziałem
~f!zymujemy dlares.zty regencji gdań..
cl?w~eh pełne. prawo do tei .dt..iekticy.
",tera władzy poslowi WielkQPolsld- K.oli,
kobiet.
akiejwyrażną wi~kszość . p.oJ~ką" wyno"
Nlenueckle ent\Iawy,. kt6re .tut~J pow"
f,mtemu.
4) L\damy utworzenia s~j aemji
szącą 196,.053 wobec 187,984 Niemc6w. . staną,hę~ą, mU5H~ły PQęo~z;6 51ę z. loUw4Żamy za !tie~ b~th1e jaknajszybsze
narodowej do obroDY gran:c Z;e:~rrO.Zt)rlt'.
Nawet niemiecka statystyka urzędowa sem. tylu: mnych .WYSll lę~y~owych na
zwołanie sejmu ustawodawczego, stworze..
Republiki .LudoweJ, na podstawie poboru
~q ~ota' załemzafrze6 faktu. że
obcych obszarach.
\
n:e iednoHiej, silnej armji polskiej, zU..
5) Złdamyzabelpieczt:da gnHllc P'Jl ..
prte,~C) trzy czwarte obszaru obwodu
Dobry obraz na8~e'''u ~tanu posia"
ski pn;ed napadami ościennych r.arodów i
kwidowauie ws'Zdl\~ch bojówek i oddziare.gei\cfjtf\~gogdatiskiefo zamieszkane
dania· w Prusach. KJ'ółewsKich daje
łów.
konspiracyjnych. Gorąco pragniemy
niedopuszczenia
wyw01U
p:oduktów
S?u8ąprże'z~ięks20ŚC polską, El zaledwie
mapka narodowościowa, dołączona
jedna czwarlapl'zez ludność pnewaz- VI . wydania wspclImianego lui atlasu :tywczych.. !rtór~ są niezbę,dne dla wy2y.. spI2wiedHweg01 sitnego rządu bezpartyj'"
!iego1 mającego jedynie na celu doprowa ..
wienla naszych rodaków.
lIie •nlernlecką;,., -'~fosunki przedstawiaią Andl"ee"a które ukazało sięw'pierw!Szym
dZ~ilie ziemi polskiej do spokojl1 i ładu,
Gl
Z"damy
Datychmiastowego
rozp6"
aię tu dla nas. j~korzfstni~j, jesU' P<lKU wojnyMapke tę, łd6r~ twórcę
uiezakłóconegQ bratob6jczemi walkamiwor
eztcla i>ań;itwowycb robót publicznych,
~względnłmy fakt 8;1.' :".dt~ znany,Ze . trudno posądzić o· specialną tyczUwość
celem Q.Gstan:z.eniapracy i zatObków set.. wnętrznemi, a d.ając.ego opiek, kresom Ot
'l!lsy Judnosm- bywatil""un" tendencyj".. dJ.anu. polecamy do p,:usfu.:łiow.nia
czyzny naszej i pilnie strzegącego &fłullq
me Jtpoprawiane"'na kOf7.Y'Ć Nlen\c6,w.. ., u,wałneio autorom. rozmaItych. pl!O" . kom tysięCy lob Jbtików. ~racaj,,<:ych z
m.wa14
'
państwa polskiego".
W,nika·. to choćby ź~atc.t,&fJki· f()łe-:teat6wi bałamutnych artykułów, tlsilu-

I

Koreśpon~8ncje.

"ka TlO"l"t
l

"

"'<.---

Z

.

j

Pulaw.

1

.

j

w

Z Kal·uszyna.,

zn'l'

Z powiatli

Z·

f"

Z ziemi W

'na

ao

...

S

"J)OIl&SZI:ł! nam. ie ta_tejsIY" p~4ko.!..

' . . ,....lab: KfJlli!ł;• •~~. Su'lhnienki,pe}..
~,"kie

niiQHcnego
~.~_ hławak:kp, ił.~ces.e w War..
.-wie. M,.l pRU ~ę P. o. W.
)~ł;. Na~z,,!nik Mt,ilra. m.eb$vnki z.ww.-

Joum,

..

P C) 'l. S K A
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tym f-ł4k4iC, ~łuł,woJstową 'R
~~)ech" ~aieu.ni8. Nutę pnłe
.wf'eH Ił", 0" int4rwil1tCt.t
Warultwy Font'łem areuUfttM fł.ułimitU1łkiego jełt jeto pratel't pra,oilllkt »UlU'awnema wta,rgaięcła
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PolskI Klub mIeSZCzanskI.

r. o.

pttltuji p3wlatowej.
"I
Jak tię aowiłldujem:r, miabterjttlll ''Praw 'I'

l

f1lllkGjoa&riu- •
pejmll.te w to Iłł\OGób
~ u..t.'lsi&liłO rówoooaeśnie dymi_ji komiii- Ił

gw~łt9m

~ W ch wW, gdy pałęga Riemiecka
się zaczęła. podobns wsqscy Na1rie
cowsicy· ttrzędów okupacyjnych
tyczenie pozostania na zajmoWa;ll~~b

Ai)wiskach, ofiarowując swoją
dobra Pllństwa Polskiego.

pracę

m· Łodzi.

protegowany

i

stanowiska.

Pan ten za pobytu w Magistracie
doskoaale instynkty pdlcyjęe
tdej:ednokrotnio dał się we .maki

~owrp.w.

P." Ludomirowł Pałannłdemt!,
i:~iłlłlU!ę.c IUl jego miejse@ t(}WiI8U6E luijPWYJJl łlittjpkiel6J p. 8zym&uakie@;$1 Hal
~~lodkomhlan(twi P. &UliIliefaki8łQu.

hjawi~ł

wnikom ..... polakom.
Dzisiaj, ~e to czasy się zmieniły,
tylko zmienił- orjentację, ale i
j .zwie się Tendor Czwalinl~ wywodzi
swoje pochodzenie z Jodziny
-z Pras W'S(:bodłdeh~
Zaiste-tempora Ulutantur•..

KRONIKA.
fi

1'1'.Zjedn~en!e MłOOZifłiy Ktt:p~ltiej

'ozna.niu poltafe

uuępu1ący

!fi{ ,

h.:etm1U11kat: . ;

DD Ktł}'i~HmfłdiiektegJ)!
1)lł lw,dłji pt'zemySłttł

Jut "'VI Itat~ym c~aBie ,powro.cą t y- .
61qce 11&n~awców.z ~Y. Grozi iw hE'zrobocie i nędza. \V powa±nejchw.i1i 2?~·"ra...
b:my się do knp~tW1l samooziehlega,
:łlłi1'4431u i przemysłu 1; prośbą, $':by przedt'..

no . łt;omutiklt semnlłrzeQtysłuflł1lk~

WB%ystkiemprzy}ęH

z

pGwrote~§ dawJłvcb

$wycb współpracowników za oopawiee..
niem na dzisiejsze czasł7 wyna..grotłze'Biem.
.
Ale nie do~yt na tern. Wiet1.1 hal1dlowrow pmcoW'&ło u obcvch i nR obcz-,. żnie.
I dla tycb musimy zmlliźć zatrudnkłue w
kraju ..
PrZ}i-mijde tedy pracownik" nade·
uh'ł'wycla: Uruchomienie handlu i pr.ze .. '
l1:l:VsIl rodzimego w Polsce l1ast~pi rycbło.
. -Choćby w poszczególnych pn:edsit~,.
..biarstwach pr:ez' przyjęcie pracowników"
aad-etatowj'f!h wytworzył się nadmiar sił, .
Dł.ecU to nie będzie przeszkodą. Chodzi
lit, o umwanie wartości społecznych; z:te:sztą powatna czeŚĆ pracowników tła razie nadetatowych stanie. się wkrótce niezbędną.·
.

Wiemy, te dla, niefednegt'> pracodaw..
cy, dl. niejednej instytucji będzie to ~:o-

,łą(!fOne

z ofiarami materjall1emi. Ale kM!

~J nie Jest g~tó\V lntdowae wolnej,
.J:j~J l?olskl, tak przez wszystkich
upragłuone;

mImo ofiar:

rąk do pracy wban4hl potrwa Jłiedłu.gtJ. wi~c o krótki tylko
~s chodzi.

N.dmlal PQdaty

4iW1i1W1ł.d\1;J

clekawy fakt:, _o były kierownik
wyddału btldowlauego przy Ma.gis;trae
Dummer~ tłi-ejaki
dOlt, obecni~ .zgłosił się do wła~z
$kicb z prośbą () pozwolenie
'
śtód nas i powierzenie mu jakiegoś
zumre się samo przez się - futra

~h.rza

prz>9d

T8m~ mutaittar~ ł

Schoppena i

10 • miJdaterjtB'a łpn1W W8WBttnaye:łl ko ..

f'~~Y

TO lOttl't}

Mam1dozanotowania dzisiaj

.w

ttlewłlłtrU l'Ch ebrenfO 8woieh

dJoJnłełtła przemysłu' Dla - prąśpiesze
ma pomystnege wyraku t.y.cfl usilnych
~g6w o ufuchomi.eaie przemysłu wys.
łana zosłanie .. najbliiszymdo paistw
koalicji Bpecjalnlldelegacja. złewna. Z ~..
dtowców i rzeczoznawc6w. Wszełkie lttteresujące ogół dalsze szczegóły, dotyczą"
ce tej tak zwanej .kwestji, stale podawane
będą do wiai1omości publicznej.

nlsłeto

okretll łCdzkłe20.

- 2 &Haluł) II!~; .,bMozeJ..
VI czaraj w sąddeokręgowym 0dby...

-- aUfe_.....ł!lsxSldł.
W piątek. do Łodzi nadeśzly 4 W2~(}"
zaopatrzenia
z-ległościsamych 4oop!ratvw trzeba 12

i zastępcy do GM· wuej Komisji WY&arezej od Związków
,Zawodowych. Wybrani zostali: na człon...
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Zawodowy.
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S'l' I ..lti:
l
,

W

Le~

Doweka,

Kt\UI'ft.iUHlNU,

które podle!v sIe ,ztaf udzluł Wł"łetIofnic,
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puszek ma. ponosić Komitet wnlo8ek'"
..
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<:::'~,łekto1'6w. Na mGcy uchwały og6lnego zebra!1ia z dnia 11czerw~
\:flca ~14 roku Szajłl Rosenbltltt tlowolamy zóstaJ na Dyrektora
.. 1~~Zal'.ządzająCego i me prawo tłzllllać samotlzielruew i:rrueniu za'"
, ::'ft~du we w,Szystkk;h ~p.raw~ch z wyjąb~iem jednoosobowego
" i t 'podpisywania &łtcłi (§§ 51i 32 Ustawy).
Łód!.

skład

i drukarnia

;.... :!l~Z dyre"for6w pod stemplem Towarzystwa_ Wszelką k&reBpon"
:';,ilencię Towarzystwa VI imieniu Zal'ządu p.odpisuje jeden~. dy ..

..

-- t{urny I t. d.
najłaniej.

Dos awa do biurrządowy:hl fabryk j majątków zie1'nS!~;C:l.

',;;: '~1eden z dyrektor6w. Z O :biolUZ urzędów l'ocztowych sum pie-'
~;:;.:l; mężny~h, .. przes,-łek i clo;"umenłów wyatar<:Ztl· podpis je&'ego
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D~łIII medyGYBY
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Na w.ł.uy ~~sy h'ftrt;:i!~~

l~-ó.

, powrócił.
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IIl'e; przyjm\tjA: od S do l Z lllOQ ł ł
.od 5-8 wieC%. Panie od i - i•.
Dzieła.

SZI<OLNE

. :;,,,,; tarzarlu: były dyrektol' banku Zytmunt W.einl'eb, Wó1czatłs:i:a 18
,;~;~'w Łod"ti i pnemysłowiec Albert Jal'ociń8ki czasowo nieobec~ry,
,Weksle, pełn-omocnictwa, umQwy, pu.nktacJe, akty nabycia 1 ine
('akty,' jak równieź przekazy na podniesienie sum Towarzvstwi'
. c instytucji Kredytowych, winny być podpisywane przynaimnh;j
": ~,j;pl'iez dwóch. dyrektorów Zarządu. Cesje na wekslach {żyra)
::l;:I,:Qraz czeki z rachunków mefqcych i k'mych rachunk6w POdp15u:e
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:!;lItZar~ącl stanowią: pnemyslovri~.c ~ _Rgsenhlłdt.Benedy~ta 2,' •
, . " Ekałaryelal!.u'"'§,dciej I,
...d - . 18
",..·p'1'e~es ~arządu.l.· ku~iftcDawUł vel
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~I ~)nhlnych 5. ROHnbłattll" w ~i z s,t!d-tihą w Ledzi, }Ureł$; :36.
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ł.....
:.:l}1, ni, drukarni i PI'Zę~J'lj.
Kapitał zakład&wy cał 'owiae WPUlC'}J',y
lltore

819iJQ H93tl ł084:Q 48253

Q-

"<

d'.ł~ł a.~- J~tj'ęt..O~fk.~~

(li'tN,d!: ow,,'

!.G5~6

'~_'4ar6ł '~B124

.z. ~~... ~. Gr~r-~$k&;

l

Do nas~ł(ł ł'ejestru f.l'l'1lGW&go dzi&łu 8. sa,a~o dziii na*

~.~ l~ Hnblatt,P.otrkowska

5-,j khM,y. .

M'~
C\i'\O UB nr. 0""':'&.1<)0
110. .Ino
\l t 'rv
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Spis Rtlleżysporządzió W ciągu 3 dni
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PIOCW'!i!:y &1lłutQnki t~ ~r,. Wał'szawski~.
D::rj'gent: BiHł)iI~ŁAW SAULC~
,,:v pro.gpmie: F,.. ~i~\ t;,ml'c,'j,,,, 1', u:;:;t ll;>. wi,+ł~ Mkieshę
l chór męSiu L. Zjłbłrca or~H'.; utw~ CZAJK,OWSK1EGO. ~A.CHMA.
NiNOWA i innych. .

Udziuł,

Sginl JmJa.' tk. ·lS8.rS1lb.
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