~ł!fta 8

trr.. ,320

~

fenigów.

CERA PRENUMERATY II w Łodl!il 2i odn08Z~
ulem do domu j na. prowinc'ij rocznie.Mk. 2ft, pól~
roeznie Mir 10.50, .lrwarlalnie Mk. 5 25 we-

.lęc7nje ,Mk. ".75.

ZagTanj~ kwartal~ie

W Zgierzu i ", pabjanfcac11 __10, ________
fentq6';'
---R;.:,;...::;O..:.:k:.....,1l..:::.,:Ol::":'iłi_

Piątek, 23 listopada 11917

CIENA OGŁOSZE~ll;l Na 8trofli~ l-ej l w tekśol.Cł
mk. I..:zS t. za wiersz pet. ,jedoo-ła.mowy- N ekro ..
logja, l Reklamy 75 t.. są wiersz pet. Ogłosunla
zwycz, 50 t. za. wiersz pet. Drobne po 7 f • sa wyra lIł

11'.

\t:k. 6.
~

Demokratyzacja

Iwiata.

WoJna obaenaprzynj-osła mnói~
1Jtwo nlespodzianek: ~ Dlian PQgI~~
d6w we wszystkicb d1}łedzinach współ~
czesnogo nam oblom"ego tJcja narodu_ Jedn," z nieh w nn--"'chn''''m'
'l
y_W""""
v
:mniel!lnniu jest demi)~t1zaeja świa'"
,~a, .llletylko w tyciu IłpołHZDem i
pohtyoznem narodów, lecz iw ustno
,ju ioh organizmów }laństwo1V700, ieb.
l'z~d6w j pl'awod,.wstw.
W ostatnie, fa~i8 :;;~o'ny od kra:de .. do kr,ańca -j.... mI pr"''''b]'egły T\~dy
... v
'.10
r~"!:
demokr8.tyczne, w niektórych' mi'ejs0ach słabsze, w innych mocnie1!l1za
.. 1eszeze _ ]'nnvAh ba....dzo silnA łak~
...
,,""
u
j
np_ W 1t~sJj, gdzie ostatnie wypadki
s'b}y

:sj~

wyldadnjJrJeM ustroju

pań..

8tw~weg& i?-a nsadaeh skrajnego
ejaJJzmu, n!80maI lltopijnylłh.

, 'Idea demokratyzaoji światli. nie
zroit~,:,
Ha 8i~ odrazu. Jest ona wynłklem pr
hi t '
któ
,,'.
j.
oeesu
s oryeznego,
ry
rozwł,ał si. stopni~wo w '@i~gu całyeh:! stuleci. Ciekawlmi i wielce
poudzI!ljąeelł11 w tej mierze są dzieła

uozonego soojologa Torquerville.
7: I r ·
.
,na omHy . badaM i ZBawoa mosun]r:ów amel"yJra:6Rkieh teszeze 'Przed
861aty przepowiadał t~, faz, w roswoju demokratyża:e1j,1ak~ obecnie
liIdzkoM pr7."~ywa j o!rl'f'?Jegał 'fll'zed
gwaHow,nYllll slro~ami. Arystokrata
z rodu] ducha jest on gorUwym i
wy~ownym rzeezniki em demokraty.... ej. l
j t .
.
K d
D a . , .'1. e
po ę eJ. r.~umn1e.
at y
0złovr16k bez
r6tnlcY'P łei ma 'Prawo
do korzystania w (utłei pełni" nraw
b
t l 1_" b
1
1"
o ywa ,6.81-\10 swego (l"i.,11', lecz 'Pod
pewnyml warunkami, zastl'?<ega1Ą3ymi
ołągłO-Ść. postępu j ohronl~oymi od

"wsteeZnTef.Włl.

kie przewroty' spo:ro,ezlJII
pol,it
·
. .:rozne ?-U.I ewa1ą o wiele
niejszy
1 bal'd211el racjonalny ............ Ir.ieg, nit
w mjaoh,słynJloy&h
6stwa anal~
fabet6w i pÓłan~Jfa
w Jd6ryoh
przy katdym p
wystA pUl,!.l
,jaskrawo dzikie lnl'Ol1:vnlr'Hi
~ "'l

St. bp.

Ognlllsk;;~a·,~,,~,.,',..
~. ..
.;t

~
zeszłorocznej, ogni~lr8

W
' śród

~
b ł b
~o
na y o ywa? tylko p@uprzednIem wprowadzemu przez. osoDY; zna..

ne zarz~dowj ogniska. Tamzbterał6
i i ~
''''' . j
d
s t2,u zamOZlDle sZe
.brane !owarzystwo, oabywały Bi~ zaimprowizo . .
wane koncerty, gry towarzyskie sło ..

Wl.G~J zł·

....m uroomaicane Bobie
mOWG.
Inne mów ognisko pny nI. fuli..
gutta 2iało~ono dla chłopców. Spl'Z&.
dającyoh gazety. Było t. ognisko
dJa tej gawiedzi. sp~dzającej dzień

długot~wa\ej$ surowej zi- cały

na, ulicach,

zzitJbDi~te,

i

głodn8,~

my
zimowe, prawdzIwem sCłhroniakiem, gdzie (lutworzone w rÓf;nych pujlktach War- grzać. i pogili6 l!Ii~ m()gła.
szur b ł dl b" d
I; d
,Y y y , a le nej .aJ.U nOBci naUrządzano dla niej umorałniaJ4M
sze] utOlI~y łistnem dobrfdziejstwem. pogada.nki, organizowano ją w pe"
j~c" hrz~ zatI y jekI przewa~;ni6 w sto.. wien rodzaj' zawodowego stow"-y.........
epachlifib próźnyoh
fila.ntropiJne i
wyd7.l~ł. nIeSIenIa. P&lllQCy biednej
ludHOSOl pr'l~y Magistracie stołeCJznego m. W ars'EJ 'łlwy.
W ogniskach ty oh, urządzonych
po sklepach, dobrze ogr:r.anycl1 i 0świetlor!ych, lurlnoś6 uhoga mogła 0-

"c'

pUS_ Hl

s

lo.kal~ch l!,-s~yt~eje

szenla,

słowem

przyuczano do tyci&

zbiorowego.

Zima tegoroozna prawie jnt n
bram miasla stoi. Być mo~eJ nieba."
ZI9Iad:nlcsem hasłem
bardzo łatwo, otrzyml\6·mo~nft. rezlll~
wam śniegi spadną i nadejdą mrozy.
pagowanej powszeohnej demokraty~ ta ty wprost przeeiwne zawierzonym.
Obecnie doskwiera nam przykrzejsza
zacJi świata~ }&st, taki u1riró' 5tosun- . Drl1ga rzec~powpolHa we FrancH u'boda) od mrozów przewat.nie dtdty·
łów miodzynarodowyoh po wolni., pad/a przy pomocy głosowl:nia posta i mglista pogoda, podczas której
by wykluczoną była motUwość po:" wszechnego. Ludwik Na.poleon Bo- gr~a.ć. Slę.CO zwłas7,cr.a dla hldzi. p.ra~ przebywa1ąc na powieh'au, ozas dłut
wt6rzenia 8i~ podobnego kataklizmu napart&~ ówczesny prezydent drugiej cm8,cyeh pod gołeul niehem lu~ by- szy, człow1ek, zwłaszcza. licho odziadzi~jow&go. .
.
rzeezypospolitej fr81lCu slri ej, po Ztl- 10 dobl'odziełstwem~j nlelednego z ny j obuty. 'przezięb-nie. jak to mó·
_Dlatego soe1al.demonae'. mił!2- m.acnu st8.~U w d niU2 gro~nia ]802 llieb uołltoriHo od choroby. Opr6~~ wią, do kośoi.
dZ'iJlarodowa propaguJe usilnie pok6j roku, dla. ugruntowania, a raozer u- tęgo, ~ydaw»no w nich po porc;1Niewiadomo, jaką będzie tego~
bez zab~r6w, wyłączający wszelk!!t ~anlm1onowania swe) wła.dzy, jako ~18Jllnla.kó~ pieczonych po cenie, po- ' ro~zfla zima, ozy podobaa do ze.szł()~
przemoc l gwałt, oraz samookreślenie lJnperator, z,n~ądzn plebiscyt, Gzyli krywaJące} Jro8Zt~ c~ ~nów st8nowi- rocznej, czy te~, jak utrzymują nieprsez na'l'ody ieh pHynaletnośei pań- lJOWszechne rł()~OWI.Bie. ReZllHat ol. ł~ pe'\lVl~n z8~Jłe~ ) zlemniald te cie- kt6rzy, o wiele od niej łagodnielRza,
siwowej.
brz)'mią większośej~ głosów wypadł e;z~ły SIę WI-e!JU8,m od by lem. W oBądź eo bądt.. zblita się j to w
,
Mniemanie, jakoby idea demokra- na korzyść cesarstwa. Wprawdzie gm~klsh. tet otwJe,:anyc.h w lokajach dość 5zybkiem tempie, pora, która
tyacji powszechne1 naredżiła si~ w Napoleon III 'Pisał się "z Bohj łaski }Jl'oznych, oprócz ZIemniaków, wyda.- ludziom ubotszym zawsze dotkliwie
,
obecnej wojny jest złudzeniem. i woli ludu CeslH"71 fnnonzów· lecz walio gorą~ą he,rbatę, barszoz" lrawę daje się odozuwae,.- a c6~ dopiero
toku
rpoczątek
,jej si~a odlegle,szych cza- r7.~dy Jego były llutokra,1.yozne' i po- lu b zupę Zlel11TI!SlCzaną·
w dobie obecneJ, gdy opał drogi~
só'" i iest :pieiako zwią'-iany z powsta- 1D~mopozo~ów kOłlst.yfllCH; doprowa..,
Obok tego typu ognisk. przez' t.rudny donabycin, a Hafta i świece
~iem Un'i półnoBDo _ amerykańskiej. dZJły Frlll1cJtJ do upad ku, czego nal- nac~o~yeb dla ludnośei naj biedniej- doszły do cen, d08t~pDych tylko dla
'Osadnicy Nowel Anglli. kolonJi utwo- wymowl1 łe lszym wyrazem był po- l!I7,el, Hlne, pr:r.e7uaczone dla ubo~8'l.61 bogaozy.
'<rzone,l na wyb~e~aoh AUantyn wy.;. grom Fr~nGJi w roku 1871, po któ- ludności ze sfer intełlgentni8js}j~ych
Dni coraz krótsze. więc
blwszy si~ M wolność z pod 1arzma rym nadeszła, komuna. a wreszoie ZAkładano przf'l~ korporac1e,. stow».. przykr'~ejsze dla tych. co i1i~
nngielskiegt'>, utwOł'zyli ':6wił\ze]r wol- rzeczpospolita bur~uazyjna.Ta.kjeh r.-zy~zenia i związki, w kt6rJcb w 0- w mieszkaniach' gazu lub eiekt
nyoh pa:ństw pod nazwą Stanów Zje4przykładów mOf;naby przytoczyć wi~.. f;'fZSnych j OŚWIetlonych pokojach 0- ilOsei. a takich. w Łodzi IDU
ę
dnoesonyeb,przeastawJs,jl\oytyp wiel- oej.
próc~ posiłku można było znaleźć j niet.vilco wśród ludu,leoz i wśród in
kie1- demołil'atyeznej rzeczypospolitej
Jednyrnz ~ardyn81nyob W8run.. gazBLyy orA~ tygodniki.
tblitJ.{em.'qL
'zwif\z)rowfI'. Typ ten posłUł;ył marzy- k6wzasŁoeowania w tyciu lunów
NIejeden. 1ś bie.dnie,jszycil mljl}~z-BJłoby zatem haraiH)Wska2ianem.
ciełom o bi"at6rstWJe ludów zwoJen- idei nowotytnych iest 'Pow!l?:echnn k~ńców S\011~Y7~ lile U).~qący c,zem.w Aby i u naR na czas tegorocznej zi·
nikom demolrratyz8eji świata, za 1>0- oświata. Demokratyzacja powszechna )~,ec,u~apal!_~ I ~zemmle::;zkaD1a sw.? .. IDJ ur~ądzono,na wzór Warszawy,
dło~e do pro1ekto wanego po wo'nie oparta nfl tej właśnie eświaeie niew~ I: g~ oswleth" t;pęd~łll pllrę ,god2.1n Tlodobne ,do opisanych typ6w ogDi~
związlrn ntJl'od6w. opartego na wza- pliwie błogie' prsynioslaby' owoce 1I1eezornyeh W takIelD. ogIlli5lm na Blm dłabH~dne' JudnOŚiJ!, 8tarall~em
jemnem poszanowaniu jeh prawa~ do d!a hldzlrośei j UCbl'DUiłaJą od wS7,el~ c~1~J.nlU ~azet luu mlłel pO~i\wędoe Delegac}i niesienia pomocy biednej
swobodMgo bytu i rozwoju swoich· lrlch n1epotS\danyeb J1iespoo?<ianelr. napI~ał lIst lub odroulł zawodową ludności? lub. instytuoji flłantropii
sił twórczy0h pod ,warunkiem, by
Prawda, potrzeba na to wielu Vra~~,
,,'
_ "
ny0h. Ogniska dla inteligeneji ópi·
dąteniate nie 2iakłóeały ogólnego lat pracy, lecz rezllltatjeJ da l)ota- "l'rzy~teD1 poslllł Sl~ za tanie pIEl" sanych· wy~el typów mogłyby po'
l ładu i harmonji w międzynarodowem
dane plon,... To tetzwołenniey'
D1,d~e bądź ~ubkiem Jlerbllt.r gorą- wBtać staraniem takich stowarzyszen.
współ~ych~, n~e wywierały prżemocy mokr8tY7.łl.~11 powszechnej wjnni być eOJ z kawałklem chlepa, bąt1ź taJe~ jak Stow. \lVzajemnej Pomocy Prl.·
na na.:rody sła.bsze, ,nie gwałciły ioh jednocześn16 propagatorami i oświa- rzem barszczu lub Innej zupy,ezy eownik6w Handlowyob, Resursa Rze~ ,
praw 'Przyrodzonych. , Jest to zatem ty powszechnej. szeroko pojęte' i do- te~ IiIzkl~n~ą gor2\cego mleka lub ka- m16ślnioza;~tow. "Gutenberg", Stow.
zastosow~n~e .d~!D-(jk:ratyz8:o}i do całej st~pn8j dla katdego. Wjelka 2800t"- wy ~ytmeJ.
KUpCÓW polskich, btow. drobnego
ludz~wŚ01. dZlŚ Jednakte niezup.ełnie nowa republika-Stsny Ziednoczone Do nł'tjsympatyczuiejszych tegotypu ha_ndh:~1 Stow. r?bot:n!kÓw ehrześcja~·
motlJwe do, zastosowania w całej -nie przechodziła .l1ad~wyez"jnych ognisknalM.ało ognisko otW{~r30:Bepr-?<y SklOh l t. ~.·zwI~zkl IstowarzyszenJa
'pe~Dj. wob?ois~ńienj~ na globie ziem- ~s~rząśnień s'p~}ec!?;no-p()}jtyeznych A lei Jeror,oHmski®i 'Przez urz~dników mogłyby 1 pOWInny zatroszczyć siQ
sklm JllemłOD l szozepów tak IDało ! me pr1.8chodzl leb obecnie. dzięki gazowni mieJskiei. W puu w}7sokich o powoł~ni~do ~yci,a Ognisk.
posunjęt~ch na .dl'odz~ k~ltury a na- oŚlłiacje swego ludu. W JC8!dym bo- dobrze oświetlonvch skromnie lecz
OgnIskIem dla ga.~eGja['zy. naw~t całkIem dZlkJcb, J~ nie posiadaJl\ . \1\!i~m słanie istnieie ~z1roła ~oc:r,ąt- dostatnio urządzonych pokoiaob~ mo-. s~y(}h powinnoby 8i~ załąó 'l'ow.}6dz .
1.adnych warunków do utworzenia kowa stanowa, ~zkoJnictwo średnie Y.na byłG spl),jzie wieoz()'!;' od godziny j(lch lIteratów l dZłen.Illkarzy. l tltr..
wlasnego, p8ń8~W8. w, stylu nowo6 j uniwersytet równi.~ stAnOWb, t.. 1.. Ii popoł. do 9-el wieczorem bardzo :,j:po~obem. raz przeclet dać znak·
~ytnyru 1 zgodnIe ~duohem ·czasu. utrzyDly wan8 przez państwo. Szkoły przyjemnie, Wydawano tam po bar- t1cl~;
_ " , . ,9
lJeIDołuatyzac.1 po\\'szeobnabynaj- te dosttjpno są dla katdego. I niema dzo przys1;~pny~h cenach Jn\\'v~ bia!.toszk~" dobre) woLI, stal'a~ l po'
mniej nie 11eJega na odrzuceniuwszy- obywatela.
Stonów Zjednoczonych, ł~" ber.batę, mleko g-or~ce. zupy, czuclaobo~la.zku ?bywatelsklego. ,8
stldclt 10rm zbiorowego t1 cia ludów nie uśwjadomionego {) prawach, Jldde ba.rRZ~Z, .kaszę, kluski li nHl/:ilem, ~łe- sprawa ognIsk na ZJlli<J nJewa.,tplIwlt
l'yczaHem i zaprowadzenm nowych. mu przys1ugują. o nai~ywotnjejszych niną lub serem, chleb 2i masłem.IDię- da I::)l~ rozwiązać pomyślme_
Formy te tworzyły sj~ i ulepszały interesach jógo ojcz;vzny, wiodących Ji:eru~ w~dliDnmi, 3erem, kartofle pie,.Je Jem,
'Pusz wjeki całe. RyozaHowe Ich od.,. do pomnotenia je} potęgi, chwały, CZune i t.p. produkty. Za względ»io
rZUcenIe mogłoby nadęrJatwo dopro- obrony jej godności •. Zama.ch stanu nit:ką Gen<2 wotna bylo Ilie7.gor~6j,
wadzić do wstecznictw~ do obnif;enia ·na Jwrzyść zmiany ustroJU repubJi .. się ;posiliĆ.
-Wozorajsza poslad'Lonie
r f P , Rady Ule' sklej !>two
poziomu kultury judó\'r~ .które' Ją ..ka?~k!ego Unji północno-amerykań'rfo ie~, f{ości bywało mnóstwo, rzył prezes T. Suł?wsld. VI o'!:>ecności 43 rarJuyfJll
zabrał głQS nadburmisto: 3kulsld
wysoko posuIl;,~ły napr'EJód; do zdzi- Sklej Jest \IV prost niemo~li wy.
, iak, 2';e pomnno obsz(~rneg() 10kal u któryPierwszy
udziela następującyoh wyjaśnień'
'
(\Zenia tych, które dopiero zaczęły
.,; ~ ogóle w JUftjacłl i pa.ństwacb_ ~rzeba bylO nie rzadkoozekać na wQIWsplawie skasowanie. Delegacji nl:olnoj l'o~wi)aó sill knlturalnje. czego przy- gdZIe szkolnict.wo Jnduwe Jest przy- no JHie1i3ce.
wobec powsiaoja nowego ciała szkQlnol,!.)-raliJ
kład lllamy na Ros)i po złlmaollu musowe.. średnie zaŚ, wy~sze i zawoIstniały jesZC7.e dWA 'Podobne o· okręgowej. maQistrllt itst te(4Qż sam*a'.> zd<!ia~
·ii!tanu DlaKsya.taUstów..
Oovve oto~o~e opiekli!- pańfltwa. wsze!.. gnisJHl; ledno \)fZV ul. Zielne), gd3ję Cp- } '(.. <iD I ..
80-

.
obeenIe pro-

Bez zachowanla

tych w&run'k6w

.da-

a

Z Radu MieJ"'skiel .

J\'Q 820
Co do wprowadzuia do budżetu nowe!
p.ozycli lla naukę języka hebrajskiego pozycji
12000 marek magistrat nie zaakeeptcwat, wo-

W ren sposób og61na suma wydatk6w z ty"
tulu IV wynDSl,mk'. 879,823.
.
Z kolei ~'ebrani zatwierdzają zestawienie
wpł,wów i wydatków.

War~~l'\"t".de ~m.wiad(}mienia O

w

iiCych

ofHt nit brJddetot'i'!lnie n1ia!1!
firlny "Chmfe!ewsłn l

wnku· JrHlrn

pr'!.y}~to (\f~rf!/

m;f+~C:;0h.

winoli"{!) i~ii.. \V
dniu 25 b. m.• "fil iest w ni;-:dzi"k. o
N~stępnie przewodo.iezący Qdc::l:ytUJ8 wniDg(1dz. 3 po południu, w WItku miej·
l:'f$It radnych R:.t6ws~iego i Rosenbht.Ua W spcra·
sJrim ~.Sieflidewiczalltł a nie. jak hyło
'file nat:l:!:Otlt nad st.kolnlctwem.
!3tnehodz1 woic:sek dl", Rosenblatla, it 1;(1ł,' l1fo i ekfD\'i::1nf', w n~r(H'J?lle W iO HHbda Miejslul ttchw~ta. ;!Iby nadz6r nod st!tf.)[ni~~ sta, Oli hed,:t,ie }ji~ i 1 'fzy zabnun\'\:aniach
lwem sptawO'l'::!ły 'N s~eroklm :.I.akresie orga!lY gosp<:H1ftrev,ych pokaz ogrodniczy ci~·

'-':" 'PO~i~Z' C!~Cfa

\y 7:wi!'7.iru !7, tem Ilosbtno<
wiono wvii:~!~ !ccn!;:a waa:on6w miału
przetndCIOne! nil 'cele OliWlatawe mag;s!rat za
\\'vmlenf;wflj firmie 'rtufem pr()hv nil
akcopt&wat
\vvr6h hn' ki t>t 6 VI'.
Walo!!o'c Ph. Lich1enfiltćln8 l Grał.h tO do
.
.
D~~r.ołni~7_Ó",.1
kot2:1lłtlłnhi z k_pleH dri~ttTy ił7hll'Iel .... fiUiy;
h'li
\!(".1"iedy' l any Ha. 2fł
atllt U".11111 zlll dezyderat.
listouil'la
1
V17
r.)
łl~zei!ląd źgfo~zn
Wr110sak rldnea~ Holenderskiego, aby wy kOIegjćw miejskr::h.
ZMkCepiowano r6wDle:t
r6'1fDłlÓ 'Pensja t'lltuezyclł!J1i żydowskioh, prZYlę" wniosek radnego R:tewskienO. aby ludno~ć mlałlł eia wi noro8H.
nynh ocholnikó:v ?O'Vot!=l:{8, P:lł~
tych n \las6w toeyjskich ...... magistt.t. przyjął wpływ swoj na sptllW'y sźkolniotwll.
VI! 81ście nl pokl~. dla amalorów sldegn r!'~"!inC7,nlił sli'j w fJ'id?l, w nl?'w tym lIIłns!~. aby. wog6te ./y1"ównac plłnsje
Wniosek radfle!gO Remisz.fIwskiego 'fi łpfi!lwie po 50 fen., ZtlŚ dla ueznłów 5zł{ół po di'iłetę 2i i'. m. i od hywl!~ ~Ję byl7;te
Wft1lłklm tlflUOtycielom. Mag1trtt'llt pn.yiął rów,
pn:ymusu s:tk:olnego - wzywa ący Magistrat •. aby 10 ten.
w nłlE:h~pU!ttr:rm ~Hłrzf!ił!\u: \\ JlW~
Diet wnjfJS(f};,
(ltt,C2ąO, doda:fk4'fi dr'Qtytl1ht·
opracował przepisy !>bowiątkowego Jla.110un'ł.
nych.
Pe~t·;.ł~!{ o~ mai~ tint - ~ dzteI~ i w.po!łiedziftleh 2:1 i 26 b. p:l.
oraz wniorki radnych Rżewskiego i SLwajcera- Go S;1'l frez!t 1tlfosktt. aby wnieść do budżetu aby sprawą tą zajęły si~ władze państwowe r~n,!!'s'ł~~~;a st~at Ul~hn'łft"ch rehntnfcv z miast!\ Łodz'; \'re wrOf/;!rt
lO,ceo mk. na OpllMJ1 l e wpisów ozieci fi!l11czyr:lel i :Eostały 1iłlalcceptoWane. .
Ułl!ł~wf!. {} Nlhdlr:u oit mt\,ifltłm ,,'~lr.l1- 27 h. m:' ochotnicy 7.i j}~\i: ;aru łódz
łlK6ł ludowych, kR!>:t;l!łca~ych sit VI Ił%l:ołaoh
brzfZt{jS:,li~g-o i lę ...
Wokllek ndnego Uehtenrlełna, &b1 Mg~!~trat !1.HtP, nornrv , ni~~l których nłA mnż~~ h auo, łasld(·goy
_rednich. tn - o il~ rada sz'li:oin:<l wv,-tąpi 7. olfyn;
beG I EłgCl. że rok budżetow-y I ut się kończy.
~tCI Ilu powiekszdI'lhl Gl 30,000 marek sumy.

S-Ira"'.

lrv'ć f::ZMfi :1ni1 l.'Vh!~;I)M 7.i~:r~I{:1, c/1.:·c~·:łti~(l~ Z~-~jf~~~r, Sit: 11 a.~[~ hr:?--l
e'slrn i zaldud.\1t . r i.emyslowe. Je- raiem O !todz.'9 :rano 'tV biUfhe G.U.L,
i"J:e liVfz0'e'lnr!)ne. W· b~(hlm r:1!~J6 mtW1g tr l'lt
~eH jednfi k unr7.yfomnimy s0bie. "'Ii k \'I'p.~sr.!e ud ul. ZieluneJ 1',; 8. drugie
W1WI1:'A,~e' '~l'!",'!i ttrze"tlikÓvl rr.:oS~l~st!·l"Itll -j inwielo ma i ł\tk6w N''lfOZ woin~ ~niR7.~:.':o· l>ietrn. B&zposndn[o 1H) p:zy jęciu do
~t'ylucJi m~eiskicl1 tÓVitliłt pOwinny bj'ć ~W&łl
ne 9;(lsiah): w wi~~ill z nkll sTHdono wo~t'ia\ i złużeniu przJid~~~i Odi..~l,ją
wlJzechna.
~!!łle od opIaty ~pil!loweao.
tr:\HSlwrty lłUwuzaL~it;~·
Wreszcie przyjęto dezyderat W sprawie ką; budynki, wyei,..-I-o Jas:r-', ?:at.rano tn- ol',h:it"'Hułe
Wniosek radnego Gralab. w sprawie ska·
wenfat1;e. l,r":tWI6('!,uo no g6ry nn- lH"ch do obozu ćwiczeń \TV Ostrowiu
;4łwiml11 w bllMeeie podziału Ilum nIL s:dcoły pieli dla dzieci szkolnych i polecono przekaz8c
~olslc~e, "femii!'~lde ł 2ydowslrieJ, wobee zbliłaJa,· Wydajało.! ZdrowotnoścI PubUozńój,
gami urodzaina \i ;~r~~twl{ ziemi. wlr}" ł~)mtyń:jldt"Hn. KnrtYTHHvołulące zo·
Z kolbS pn;ewodnicząoy przedstawia wnlcsek
~e~o .tę łl!1'm;nu ~amhł~ełl tsohutłi6w-ml!igi ..
realności
mlei:::kidl w całości luh staly' jnQ; rozesłane o ileby nie do·
radaegQ HOlenderskie(Ja VI sprawia jęq'ka Wy~
łlIoŚr.~m

nco:<n'rm do mlni;;~eT!Hm rŚ'l'I1afy,-ma
bistr~t nwa~l}. 1, n'ewafol l wl" ~~d~r.le to ~ostl1"

frtt"lt t!wau:

'SI'I

uzyskał uchwałę władz o przekaza.ult1 szii:o\niotwa n:arod:.:wego rone scz~'ści specjalnemu Olg,,·
nowi - zp~kcepk')1ane.
PUyjęto dezydera~ radnego Rt&wIYd.U~, sb)"
IIIzkoła ludewa była ŚWIOClu!, bczpart1~na l P 1>-

m!

n;edłil~OJ si. llłttM:l.ie łlastosować.

.
09 do :ZilQania radn6go WolcZJueiiego, kładowego 'VI 5zkclacit żydowskich - w trakci~ C:Zt;?cfowo ~ przl'-~ operp.oje wolenn~
,by 'H.t,)sJdJum Bil Szkołę Rzem10sł podnieść czego wi~kszośe radnych opuszcza sal<ij zebrano zniszczone ~ o::;fnłll; wide fabryk 0
~o 1~.O,00(') rok, - fn8~6Jtrat uwa:?a, ze suml!\ ta Wobec braku ą.uorum przewcdniczący zamyka gołocono z mM;zyn i z wszelkich zaposieaZ6nł ••
Jest zbyt Wielh, i tliJ "nllle:!1y J~ łl'$dflbl'wać.
so b6w - to stwierdzić n ft.Iety. ~,e w
2: koleł tadnf S~Qfeer 'fi imienIn whl!łtlem
wielu wYDadkl.0h stosowanie ofr6Jne~
fraz I ako referent Komisji skarbowej, referu'.
t~ryfYJ;rz:v
sZ8.eow~mht wartośei jest
łpn.we szkolnictwa. Mówca stara się wyiaśnić
wprost nie do llomyślenift.
,naazente niltild tetlgfi 'fi szkołach. hAl!:O czynni·
ll'l 1It,ebowa wOtEl go. W szkole p tM!d el h~dertltt
'rVedlug art. 27 UstAWY o po\ł~lelOtu !!lal.?, 2I!1p€,>"tlie 1I1tllrę religIi wy2!n!l~
da.thu
majrttkQwym 7.8.dan1em KomisU
iOWłj. -- Rado., Szwalc., twierdz;. te asym!.
go,.
. . . . . . S~
Ilcjauarod6w. żyJąC1cl!l w jednym kraju. fest [(U czci św .. 1l#~cy .III.
Itfa.· llodatkowych jest u~h118nje wysoonłeezńą. Ana1łzuja Cn i ktyłylcttJe prtem6wi$· niem T~wa Muz. im. Szopena w dniu kości mnhl}ku. nlea~ ~~''''e~o opodatko~la rlid111~h Tli ~prl'lwie sd:olniettl4ł. iU! pt)ot!e- 25-go b. m., t. j. w na.dehod~ąClą nie- waniu. Niewąf:rliwie wir0. znlszozeiildch posiedlen'lIctt. Podtr:'-Yilluje woiOM1t rad- d?:I<!i)le, o godz. 12 f pół w ""południe nil. 'iII1' p(}jedyńc~ych majątkneh do~e!Ju r{o~knt;la:ta, aby wyrugować t1c\<tyk~ ze
~
j' l
~it6ł. krytykuje p (lgl~dy. w 4-klas1)wel s>.:łcle od prawiona. bf;azie W rOŚCIe e Ś-f1."o kon~1 n t·,
\'r~'; I!t (~ b ,;,.1 ~ rofł ~~ Wl'I c;.~
'lIdowe' dla i1d&W. ~u6wno lak i VI elt'menfer- Kl"zv~a TII<::1,n święta ku c7.ci ŚW~ Oe
i·fzez I{ (Hll!s;e poda i kt1we.
Kn"i1Y,
~yob ...:.. j~7.ykiem wykł!ldówym pawl'!leohnie był. oylij, ratrLolri muzyId. 'li{ 'czasie wslmtek wO'nv nOf<zkodowanv n tle
OJozyMyc 6zkcta eiemamtarna powinna być przy· nnboień"lh'\'a tri.l odegra Idłka utwo~ 8 1rttty ~woie iar~gef1;trowi'łt Óf~zyn.1nt
bJUSC1l'ią· Gmina żydowska powiana ująć w swe
d t
łś'
p..!ll 17
łe,~!~ <1;)ielr~ naj C7Jircmi w wieku pn('.dsz:ko1- :rÓW,
ua O': pleWa " Ou nfUCy- oii l\omisji SZiH'nnkowel duplikat nmym.
fIksem". Prbez tego przyjmują u- rzeezeniu, stwierdzn~Ący wysotcość
.
]e'lyk fargbllowy pod wzg1ęds\'B d!!ltóbht dział chóry T~wa.
przez niego poniesionych strat. Ten
ittltufł11nego. z,jl!l'liem radnego S:twajcers. nie
. iU
to
duplikat orzeczenia zło~Qn"f być,
'!li" d~ł 'nitroa tllldDl'go znaczenia. Językiem Z K.oła PrzV~21ciół I'iilla'lld~
winien
Komisji P(lIi~tłrowel
h:i~
Wl1UtH lcwym w <;zkołACh powinien być J~zy!c PCUłyczfttlych.
sobotę, dnia 24,
bl i 1urllł!r,y. Żargon ma tylko wartość dla nOro- listo nada 1". b. pun ktultłnie o godzl- ił.vrn wypAdku, f!dy rniała 'miejsce
~ltmiewłIln'!l się mn. ate nigdy Jab Język: wy- nie 6-e1 wlecz. dr_ Henryk S!rasbul'- 8trata WO "'(Inna i gdy w~!m!ek: tegó
łładoW1· ;ęzyk.iam wyidadvWJm 'IN s:.:koła::h ży.
ł
Ob
ohiekt majątkowy szacowany być
tlowskl::h - powiaien być Język. peństwowy. ger wyg osi fflfpf1\t "o. t. 111
iHu7.enie
winien
niżej
og61nie ustalonych
Szkoła j~st kuźnIa. w którei kują broń dla przemysłu Królestwa Polskiego" we-

szły na C2lft tł. nałety
się zgło:::ić
w pow'y~szych termina~·h chOĆ,hy b~,~

0

llrzyszłeJ ojczyzny -

prz';,;hoi!lzi mówca do wniosk6w KQ~
sk.arbowoJ.
•
Komisja sksr-bowa Jest pl'%eolwna wniesieniu'
do bud~ettt mk. 50,000 na semiDarjum żydowłkio. T.t Komisja rówlllłeź wYPo'l'11edziala: się
tlrzeczą;~o co do powiększeoia sub6ydjumna
l.'iztoły ludowe :l:ydowskie WOD~C brah funduszu,
OaleJ

"iSI!

dług

tez

następujących.

R6~nir.a,

życzonynli

w

i wypoprzedsiębio1'shlV'neh

Spraw e dodatkl1 dro~lEnianl!lgo dla nauozycieli
i1dow~lticb. Komisja przekazała magistratowi.
Co do opozycji p. LiobtenlJteiDIl przeciw
'zMnlejszclDiu wydatków h pomoce naukowe 2. "Wniosek:
Polskie przedsi~~
wyjaśnia. it uskuteczniono to na podstawie de- biorstwa -przemysłowe
opia'rają si~
. aWladozeń lat ubiegłych. - W sprawio proJek· na silnych podstawach przemysło
Mw zsmyblll)ia nio&k.t6rych oddzial6w. Komisja wych; zakłady przemysłowe, w szczeI'lkltcbowa wypOWiada sili przecząco•
b
",
Co do wniosh radnego Merklejna w spra- gółności średnie lrorzy~b.ją w z Yt
?Wie dQdatku na kształceniGl dzieci nauc:tycicli szczupłyoh rozmiaraeh Z pomocy kre"lIIzkół ludowych Komisja skarbowa postanowlhi dytowe1.
!uwz91~dnić potcsoby i dziooi urzędników malJi~ _ Z Łódzkiego Oddziału StoW'.
strj,tu. ProponUje wprowadzić przymus szkolny
Ncuu:zvcieB.twa lf·olsldeno. Ju. dla dzieeiod lat 1·mlu.
oli
:l:II
tro, w sobot~ dnia 24 b. ID" odbędzie
P1:.z.wodnicz~c, komunikuje. it pod gł(Jso·
h
Wilnie poddać nlllety .0 wniosków, zleconycb si~ pierwsze posi edze nie połączonyc
prezydium 'w spraw'e GŚwlatoweJ.
sekcji nowoutworzonego Łódzki~go
l Wi9kazośoi~ slosów prnszodł WIlio.ok dr. Oddziału SlowafzyszenJa NauczyeielROlfinblatta. aby utrz,mać
nadal Delegacj, stwa Polskiego. Porządek dzie.nny za.
.zkobaą·
powiad II :
w lIIpRwie utwoatullia HlDii&arjum IIlutCZJ..
ci4łlsldego ŻydOWllkiłlg~. Da wniosek radnevo
1. Zdania slrrswy przet Z"f?;t\d
RUliIllUa. aauądzono gło&ówani& lroieDBe.
31 Z dolycll CZRFowej d~ił\łałności. 2. Re·fj!lf.iumi put:ciw 22 uchwalono seminar)um 'Ży. ferat Dyr. Wacławn Klossa: 7 czy 8
dowskiego Ille zalKładac. Wobec togo propozy- ki
] ł
ś
d . '9"
.:t
l .
leI li!. 'WyzllaeZW3. mt. 2100 -na te. cel upada.
38 S2i (O y
re Dl e J y z u ys \ UB li t.
i
OgÓln6 UH!} wydatln ;I; t.1tuiu l-iO wyool'lZ.ą 3. ,.8. P. Władysław
\V óycicld lllf -

norm.

Zazqaezył
według ·art. 34

wi~c duplikat orzeczenia powinien
]>osłu~yć za \podshl w~ do żądania ob·

nHenia podatku lub tet umorzenia.

Stypendium łódzk~e dla
Szk:6ły podchorą:ł:ych. Przed-

-

stawiciele sześciu

łódzkie,h stronniotw
aktywistycznyoh, zebrani na posiedzeniu Komitetu Obchol~u list.opttilo-

'Wego

uohwalili

g

ufundować

Na k9sztlil

zastępstwa

lCl.ttczyclełstwa. "fi myśl

chorego personelu _

wmiC:IIJku., :radnego

Ho"

lU (Polskie ~koły)

0I'ł te mlc. 10/'00 -

"pl!Idł.

Za wprowadzeniem do budżetu óO,ooO mk
..!la :.douwe 40 kt8$Owej szkoly żydoW/ilkieJ
~W~II. si~ wl~ol1ó udn.loh.

sem lUtrobiła wiele hahum ł wywołała. liczne prote!'3ty. KW6stja la nie za·
siała jeszcze widocznie za!atW!UDą lm
ogólnen.u zad(}woleniu~ gdy2 oto znów

I\~mi!:i;a i\1i\i,jzyzwfązkowa
Z!\WUiluWych w'yst~puje z

związków
lIste!H (I.

t W;t rly lU pud adresem p. p. t) to. J ..U i) .
Clńslnljgo l d-ta Era udego, w l\tuL'y Ul

pIsze:
t/l; oRbtnlo
ID(lr~l.r,

podzielonych 41,800

pozwolił sobie u·
dzil'iió Iiam, jnko przedstawicielom t ZWIIi\.;zk6w zawodowych,
1,000 marek.
(J u&żllmy ten obnrz"\lf:cy czyn

Komltet

~a zniewag~ tJsięcy

:robotników,

każdyul razie cierpil\
wle;l{szą nędzę, aniżeli przyl8.ciale
członków i:om\tetu.
.
Porównywult\c tą sum~z sun'H1U; l
lanych wspl.\rć ł widsimy akt naj·
złoźJiwszego pogwałCelll& ze stro-

kt6rzy

w

ny naszych przeci wnikó w lda.so-

wycb.
hrzekl.my
tądamy dla

si~

tej jałmużny
siebie tego, co sj~
nam n.podstawie naszego znaspołecznego I

czenia

Iłi~"

naszej

doli należy. Ostateczny term~n
odpowied!i'll wyznaczamy do dDJa
2ei listopada. :re b.
vr razie odmowy ~e strony
1(omitetn-pQni6Sie on wszystkie
SKutki swej brutalności"..
III

Han ..

kandytiata uznaniu

w osła tnich

cza~ach

pragnący lWfzyst1lń z lHlsfedniotlV{J
tego~~ powinni RkłĄdnć
oferH,r ł

ręM' dvturulącego członkł\ Wyd~i8łu.
Re.
gestraeJn kwałifikacH ozłonków odSAkc1i będzie wyszuld. bywa si~ w dalszvm ciągu w god?;idla zgh~zai~v~,ych sj~ nacb wi~czorowyeh od g. 8 do 9 e1

c(}dziennie. . Ma ona na

dziewać si~ nale~y

jak najlicznie;iol1.~g(l

udziału ozłonł[ów.

- Sprostollluilnle" Ja\:. Eli! dowiadujemyZarzad .:>tow. pOlskiGh kupców i prZlllmysiowców
pll1si;,"nowił dopiero zwrócić się z pr.:;śllą de.
prof Gernego o wygłoszenie kilku odczytów
J pogadll\l'lek. tak, że za.powltdt pogadanki.
ma·
JąceJ jlilkoby odbyć się 'fi" nied;dlJjlę-ob.'l.uJ~ SIę
przedwczesną.

or.ywjon~

'Komunikat Komisji
rlzłałałnos6. ObRt\l]zft 1 ac stowftrrr.vszoPrzy KomisH Wo}skowel 11;VMt szer~g "posl1td.
C9;łonk'(\wie,

lnwaUdów.

bif}r1 :1ych

Komendy odczyt prof. Bronisława KnotŁego "pod,
~
tvŁ.: "Piewcy eh wili dzie1owej; role
Piękny ten czyn powinien być, 1'830111 w Hteraturze Polskiej". Ze
l}rzykła(fem dla innyoh zrzeszeń i wzgł~du na doniosłoś6 Obchodu i n!\m 1ast. które w podobny zbiorowy dE'r Z8mlU}ąoy temat odczytu spo~
boru

skoVluaj..

W . sprawie podniesleZadani&ln
ida p'łllB} i nauczycieli przechodzi wniosek K01
'misji <;fc:arl)owej. aby wyznaczyć lllk. 525,000 wani e praoy
(28 ~caów); upada zaś wniosek .radnego Ho. kandydatów
ich
f odrowiedniej do
lend-.ł:l_«o, aby podnjeśe o 28,000 (głosów 11).
zdrowi., wykształceni .. lub special'·
,Inne poszczególne pozy ci e· zaakceptowano w
noścL
Bez ezynnego l'opa~cia y,e
myśłoropo.zycji Komisji Skarbowe;.
O;6hut suma wydatków z tytułu II I wynosić strony spQłeozeństwa- praca ta byłaby
bf2dPe w ten sposób mk. 1.352,816
nader utrudnioną .i nie wydałaby reD~ 3!!J~tO sie rOl:patcłlonym poprawek i zultatów.
ZIJll:..... ił tytule IV (Szkoły żydow!łkle). Wniosek
W ydzia.ł Opielri Wo: enne l zwraca
UdWii!(I Holenderskiego. aby utworzyć kursy
pedł!~c.Q 'cmedla nauczyciel! żydów i wyznaczyć się przeto z gorącym apelem do ca-

dla

tydów: ktÓl·t\ pnefi uiedawllY iH cza-

ledno - Obohód Ustopadowy

Sekcja Pośrednictwa Praoy d la super- dwtłCh AR'zemr;l'\r7J8.ch, na
arbitr.
owany"'h
~ołtlierzy polskieh oraz
....
v

tJ'ch w' tytule_

Idzie

pienj~dzy, n~

Szkoły.

Woje ną!

11. R. l:!S. istnieje Wydział Opieki WoienneJ, przy którym świe~opowstał8.

tu o sprtł.wę podziału
d6słaIlvoh oZ Ań1crv ki

·stJ pendtum dla nieznmoźnego kan- dlowców.. W zwi~zku z rocznicą
(1ydafa do Sz]wły podchorążych Wojsk. Obohodu lif3f.opaaowego, odbędzie sit'J
Polskioh, pochodząoego z okr~R'u w ~zwartek 29 b. m. w saH Stowałódzkiego, pozostf.wiając spraw~ W'y- rzvszenia dla członków ł ich rodzin

sposób mogą dać wvraz swemu zso~
lid1lryzowalliu się z -tą ako1ą, fi zara250,264 mil;.
'WsT}(}mnienle -pośmiertne - wygłosi zem u(jzjeIić pOpHrcia wychowankom
l\lhtę{lille prz.nrodniczę.<l1 lHi~d.j. pod 1110- Dyr. Bron'sław Knothe. 4. Sp,.awy swoich stron~ prag-nących dosłutyć
&owanle ·po~c,e wydatków z tytułu II-go: Szkoły bietat',e.
si., zaszczytnei rangi ofjeera pol;nicm:ećkie. Pn;)pozycja radnych Gralaka i Lich~
Posiedzenie odbę.dzie się w lokalu sldego..
leo!\lteil!ul. aby pOdnieść pensje n8.uczycieli- 5t.owarzyszenia.przy ul. Piotrkl3wski.eJ
up~dłlL Inne pozJcje - WitbzoŚCii\
głOl!iów.
- V.'t~yd;:idał R~łt"omendacji przy
fitooownie do wnl04ktt Komisji sbr-bowej-zo- M 91. Początek punktualnie o godz.
Stow. H"n d lowo6w "pol~ki('.h rozwistały Złl.t'fl"ierd~n&.
, 8 - e j wie~z.

hu.der.kiego. 'sum~ mit. 6120podnicaiono do
1530 mk. W lM sposób ZOllli.i. przyjf:!ta całkowicie suma. wydatków z tytułu 11 rok. 694,621.
IN" dalszym ci~\111 przewodniczący . J?odda!e
- ped głcn.owanie poszczególno pozycji suru. obje'

pGdzi~ł piienię~zy.

.- O

pr6nz lego nnłety. te_
ada wy podatIrow{',1~
nrzem:.vsłowvell.
ObIHu~f;nje
Tow. na.czelnilc powiaiu ma nfawo w Ir1\ż
_.J
ł
ł
t ~
Akc. przemys owych W Kr6 M wie dym wypadku, gdy sluszno~ć tego
Polsldem, AustrH i Niemczech. Ka.. wymagać b~dzie, ohnH.ać luh też u·
pHały 2lniortyzaoyjne i
obHgacy!ne. marzać podate!r. Zniszczenie wojen'Fltosunek: kapitałU obH;:r8.cY1nego do nejest 1utaj niewątp!h,Yie najwyr,~
kapitału własnego. _ WierzytełDo'~i. szym wyrazem słuszno8ci,-i tut"]
między kił p Itshnni własnYRl

nR: później

do wtorku 21-go wieczorem.

w

1.

UOwt1zapisująoych

si~ przyjmować si~ będZi&

i

'vV

Zgłoszenia

kart.

celu zbiera-

nie dnnyoh o J:cwalifiloio.jsC'h naukowych, ldóre ułatwiłyby Wydziałowi
zadanie -pr3J obsf\dzani t1 posad.
- W s&lrawie fab~ykacja bry ..
kiei:óti<J, Pod przewodnictwem radcy
Mag-ltitratu, p. II offmau3, od było się
posledzeJHe W.Vthiałll Zaprowiulltołego społeozeństw1.l 7 a szozegółn!l1:j do wania Iniasta, I'a ldóretn przede,
naszych instytueji i ziemian,ab.v ze· wszystldem omawiano B[ll'awQ nagro~
cheieli nadsyłać (lód adresem KOUli~ llladzonego na p1t\cach
'miejskich.
sji W ~jSlkowej, Wydział III, Jasna lt miału wf}glowego.. Po rozpatrzeniu

Ze

l\ll~lI{6\1

j

słlłllartysl~i

~ Ze Stow. właśch.ieri r.lie'.:"u·
chOin E"'ści ... Pod urzćw;,dn'ctw<!n1 w ce;jfe~l

sa. t~· i\'lil1jczysława Pmkusi!\.

cdbyl:;l "ię

pCłi ć

dUlII:lie zarzadu Stow. Wla3cicieU r.iC!11c:hOrocśol
m. Lod.d ml kt6rem U;)owlI.tniono ~ID. Łecty~
kiego i PogOoOWskiego' do por(llUmi~nia ;5i~ po,
nowniQ II: władzamI w Watullwie w s;>rawic·

skupu. podatku

l'0dymoego

łódzkich._

Pozatem
przyjmować
waętnne

od

pos:anow1ono w
do uoezpie(!zenia

u",mow,

nierucbornc~c

dalszym
urządzenia

ci~g\
WCl'

do 02&10 u,)owóiżnion::: Ide
łownika Sek.c}1 ube"tpecZeDiowe).
p. I;fIlda
z tem zastn.eZen:em aby dział um me nalci.J:'
do ogólnej grupy ~beLpieczeń właściCiel: I1 $
ruch'"l.1:!GśGI

><: Le

~tow..

.
.,ROła U ..

W nadchoa":1ł

ej ;łj!v. pcłuGn:u, W. sa,
tiT.KO!!.Ie. pizy Ul. t-wmyka JI/2 15, 11a t.o~lo.!łcll
"dbeJl:lę :ile uadZ:'l'Iy..;<.a,o" :::.eblauitl Sę.-w. "po'
zyw~ze~;) .. ~Qlłt·_

cą nied'-:leię.

Q

gJllZ

L.

.8

T ••tr I Mllzyka.
T'~.lłll' lP'oli\llkd

Cegiśln'llhia 6!t

. Przed i

poza Hnjami

latl\ na Idem-polu bHwy

Da8~emi bl'0ni w celnwcłro!tJenia rokowań po- szezaństwo oofn~ło słQ od niego po
stc~~Uti lC()'owych.
.
. . l'llblJVl1fl odm6vrłł taprowadi1l&nla 'dyk ..

rotsirzeltmyeh lań'lóehod'ówpaJ1óer
KOPENHAGA, 22.XI.--.; D$ien'&ik tatur1, a demokrac'a rewółucyJna
nyeh. W zniszczeniu łeh bl'ftli 'Wy- tutelszy"Nationa.ltidende" Qono!łi 21 odmówiła mu zaufanIa, gdy t w spra• Starzy j młodzi" z włg1erakil!lgo.
.bitny nd~itd :tównłe~ lotnicy l'ltlł5i ]fstopJH1~ wieczorem. Z Berlina!
Wie podziału ziemi i zawarcia poko ..
Jutro,. w sobotę. I) gOdz. 4. po p~. po 1)6. i at:tnaty eamoćbod6vv.
.
." "Złl1iarodalnego tr5dła dCl'łtindu- .)n cboiał kroozy6 własfi4 !irogl\. Mft«
:naoh ńl}BltaS1oh. dla f'i!łod"lłl~y (potaz bstatmi)
Z ŹR}Hldnięcie'9l zmrohil!i.lelta1a jemy .sfę. eo nąst~'Puie: D'ttU~iIe 'Po" l!symaHśeł posia.daJą w krl\in wielu
..Kordjaa"; - W'IIllCzOfern o godz. 7 i pół .. Sta.
nit pó}u· bit""
d~iałalnośr\· bo,ow~. średnią otrzymano tn~nJ dorił~sienie, Zwolennllt6w. ale nie ma.,ą stye~~
u;y i młodzi".
.
Na południe od Venllluillenie- t!tJ r:4~d _ rosyjski oświadezlł. tlrz~do. nośei z prawem skrzydłem Soojalt~
mleprmyjacłel nie ponawiał sw;fch nA4 wo, ~e RÓ~la. nWata si~ ~Hl wyłączoną 1'1 Mw" ~łotoni}m· ~ drobnego
t sze~egÓw państw w01urącye~4C.
Sźćt.nti8tWl\ 1 inteligencjl, łl patluj~·
tarć.
..
Proletarjał .rózi~
Cem nadtt1ilfllzynerj~ rz~do"'t\.
Silóy oddział frł\n~upjld wtargnBtł
na półudniowymfronoie pód St•.
13hrro
Ueu~$ra donosi z jPetenGenet'ał fJłI'luliłow raha,..
o p~'zerwę obiadową.
Quentittdo naszej piervts~eJ Hnji, lm1'l" pod datą 20 listopad.:"
BDR1IN. ~ Roierdzuuu. donoszl\
.
Do wiaiłomośei Zarł?i~du Stowa.. został J&dnak kontratakiem prttePtJ- . .• Z ra.ejibuntowp.iczego ~ta owiska ,do IIILocal Anzeigel'a". Według win~
...
urzęd6vr państwewyoą" i·
lllund· dQmoścj, nadchodzących z Moskwy.
rzyszenia H8ndlow~6w Pol!!lldch do.. dzony.·
nych. rewolucyjny lu)mitet w skowy podc~asWfił.k: w temmleśójf;) generał
Fł"()ht Niemiecki.go .Na.tępey
szło~ !tJe niektóre firmy handlowe wowydał odezw~, os!rzegająci\
. y po- Brusiłow. miał odnieść odłamkiem
bec: sa.mykamiaswyeh sklepów o godz.
Tf'onn.
.sia.dalł\oe przed igraniem • e ·,elO.
grannta. ran~ w nog~.
6 wlecz. na moey rozponądzenia_ dO"
W .8w!ązku s natlreiti*tt 'mgial. Przftdewszlstkiem Dala si~ na
~Qł.02q.
tyczl\oego oszczędnośoi światła. znio .. 81rh~~i ~~pócz~li łó'ÓtniElt l francll~i
BERLIN. ZeSztokh()lm'U d.(MlOjlI,~
sły pl'zerwt) ob.iadó"'l\ dla. "pe. rsoTIelu, sUne; atałi Iu\stanow.iska nt\s~emifj .. llast,pstwt\.. klęski głodo:wej ()sbn~
Ood~hmni8 przeoi~gal~ prze. miasto
!fIądaili\e, aby ten!tJebez odpoczynku 4IY 1(}:taonne fi. BElłry au Bac. Pł'" bowiim pozbawione p'fawa c rzymy
pl'a6ował od 8 rano do. e wlecz.
prze~Ua;je gw&łtow1!ł8.wal1t.ognio.. w.At)i~ ~ywnośoi. li pos,ada. przez' 1iCS!1ł1i s8.nitau:jUsze angiellSo1 l lotnicy
franouscy w· powrocIe do ojozyzny.
Sto1l\o zawsze w· obronie po .. wa, która z krótkieml przerwa mi lue zapasy ulegnĄ r@kwizyeJ'~
kr~ywdlonyeh pracowników, Stowa- tt:~~ła Od wez$snfJgo nmka przez
BihIPok.p.cja w2draga się.
WS:2I1stJde ambulłUłse CJudsoliemsUJe
rzyszenie Hlndlówe6wPoIsldeh po .. dzIeń eałyo
'li Petersburga. dono~s~,;
miały ju~opuśció tront ros1Isj{j,
t~pia. ten
wysoe. nieobywatelskl
Urz~dnjoy wi~kszośol if,stytue'j gdY?J sauitarj'U$ze" a :lwło.ezCR sa.ni·
Na północI)..wsch6d od Le ViHe
3zyn nieJdó:tyeh ti'fm~ a natomiast au Bois . p02iostało gniaPldo ftancu ... . rządowy~h dotyo~oi'ias nle ,~,wróei.H tt\rJuszldil podlegały nieznośnym obel·
zwraca .8i~ do ogółu kupoów ł prze .. s.ie. W innyoh odeinkaoh wypar.. do praoy i WOłąt wzbraJJtl'1'ą Sll"t gOID..fAe sUGny !oł.aien1 rosylsldob
IJDysłoweów m. Łod J;i: aby nie wpro- ll~ll1ynfeprzl1f1olela ogniem. tam ~ś, uznaó lfłldz~ bolszewikóW. ,
Hi.podlegl. UklP8i• •
wadzali te} ze 'W1~eeh miar krl1w- gama wtsl"gnł\ł. w waloe zbliska..
Sooj.nic:i nie d6*I'rz8j...
1)0 HI.~rand1 D:&a.Sfiła .. lado..
~zl\ceJ p:raCllóWnikGw
m.wuji do .
Własno Jlrzedaięwzl~eia.
miały
Londyński
"DaUy
Telegq:ph"
domojó.
te lit ~1til\zlm z przyznaniem
·Bwych przedsi,blorstw.
.
.
powodzenie i d8ły "fi' zysku jeńców.. nosi z Petersburgf\ pod dl\U.~ 19 li.. p:rzezfZ1\d
bóls21f.łwie1rl prawa w~zy'"
I
Potbawienie bówlem pnoowJdk:a
Porucznik von Eschwege str~oił stop a. da: Soejallści zap.at:rul~ eifl pa- stkiJa narodom,
9.ieszkuj~aympffń.
łtaniHowego niezb~d.6go .()dpo~~nku nieprzyjacielski balon· na uwięzi. odsymistyoznie
na
sytuaoj~" tbawh!.j~ stwo rosyjskie, oderwania sl~ od nir,·
IW pOi:,ze oblado_ej ze wzgl~do na
nosz=\c w ten spos6b 20-te zWyli~. lJi~ oni bolszewików i dylda\llry. S&\ go~ Ukraina ogłosiła fiupełną niepoctiObe~D.e w.r(jże1"pa.ni~ wskutek nledo- $łwo ·w powietrzu..
zdeoydowani;' dzhlła6 ległośe.
oni napoły
'tJtatee.luego od~ywłanlł, .si4-jegó Bił
W $Cbod~lo wic.iowoo WOJDy wspólnie z CZfiścią holszewiłr~w i wy·
R nda kijowska· wydała odezwęf
~z1.zn:roh-jesi Ibyt wlelkll kr55ywd,
01'1.i:
st~p16 }JI'z8ciw ko przyszłemU, dyldn. by naród ukraiński nie brał udziału
;.dla niego, aby ttJj sprawy »1$ o.dda6
f'r8nt m;u~edoński.
torOWI, ktokolwiek: bądź :roiadby nim w wyboraeh do kotlst)'tnanty roslJ~
pod slld opinii pułłlł€łsmej"
nie.
IłOWegO.
być.
, s k i e i , gdyż jest to instytue)•• której
O ile wi~~ protest Stowal'zyszePo:ruozniłr Boehme, zestrzeliwszy
Poza Peter~bur~iem stol~ gdzieŚ losy ohChodzą tylko wiełkol:u5ÓW.
nia Handlowców Polskich nie odnie~
Ukraina. zwoła wł8.su1Pg kOlll:lty·
ale poti\danego - rezultatu,Zal"ząd lotńika nieprzyjaelelsldego.. ndniósł pomiędzy ŁUllą 3. Gat~7.Ylłą silne
22-gle
z.ycl~stwo
w
powietrzu.
wojska.
?:ło~one
7.
pieohofy.
]b\walf'il"~i
ł.uant~.
mnHlszony bt2dłiie wiad.ome mu, a niei arlyłerJi. Panu1e przekonanie, Ż6
A geneja Havasa don~ei z I\)owa:
H~:&ne Da szez~ście til'IDY poda6 do
Włosl{n widownIa
powinny one pf'Ziywróeić, porządek, Rada ukn.h'iska próldunowała. siebie.
wiadomośoi ogółu.
. Tyrolscy strzeloy cesarsoy i woj .. nHd 1ednak nie wie jnldego rodzaiu jedynym prawym. r?ądem niepodlAg
ł
Stow8rzyl!ll~enie WZbjemnej ska wirtembersłd& wzi~ły szturmem
·.Poluecl Praoul~cye.h w Pr2ie- mi~d2iY Brenttlt·8. Piave S21czyty Mon- ma być ten porząi.!elr. R6wnie~ nie- łej Ul{l'ainy.
Ii.iiereń!!liikij-synem żyda!
myśle l Handlu Dl.. Łodzi---Sto· te Fontans Seeoa i Monte Svinlloola. wiele wiadomo o tem. C7.y tołnier::,;e
b~dą
walczyć
•.
warzyl3eBie Handlo.wl6w PoL~
t)ierWIrAy 6.U8rAł-KwAt8f JłdmtJ'~
. O oso biA Kal eH'1i na, . ldótego MPrasa ~argonoVfa -powbtł'Zt1"
,ki~h.
r~1!~tł1lła('łl"rf..
ejaliśoI w Petersburgu obawiają się, znanym w Ameryce wydawcą !\tY'
l>rezes: Leon Obwalbiński.
.1ako pl"zys?iłego dyldatora, obiegai~ (low~ldm. K"maik~. otrzymnnfl pl"ze\
SekretarzZarz~du:
. omuni at angielsk 'lO
' niejasne pogłoski. Najwi~k~złl 'P raw - n 1f"go whH'1oIDf)ś6.!te o1ctee I]~reń
Htefa:n NIllUBzklew 10 2l.
Sprawozdanie po-p ołu dni o W El.. z ~1 dopodobieństwo posiada "pogłos~t\J te r:!kie!to nflleta.ł Trrv,ed BO-t.n lftty dł
listopada:
.
....
.
Kłllle~ln op~no,!ałw .zupełnośol. Za~ wyhitnel rodziny tydowf'lłdej w Wł!,
Wezorai pl'zed "południem 1l1'7ei1- gł~ble DOnI.celna, gdzl.e utworz:ył epe- ni,,_ Na imi~m'tl było Fajwuś. mle
si~wzieHśmy at.aki między St. Qnen- ojalne komItety prze!Dyr:iłowe 1 po" szkał mt pł"~~dmlPś0iu wileńskim j na
fina Searpe. We 'Wszystkich razach dohnotąda zwohlńła konstytuant.y l!'\~ał . do ol"g'tlni!1,lłCH rewohlOYlne1.
'h tego powo(iu prz~ni6sł 8i~ do Sa.<
napadniAio njepr~'n...jael"ela znienacka. w l{OS!iW16.
II
't
.,
rAtowa, ale poniewat tydoHl tam nit
Nowe t~rcia.
było wol no mi eszKać, pr7Je~.z sdł na
W 01ska nasze wlnl"Q'n~ły do pozye.H
niepl'zY1aeielsJdch na głębokości fronKOl'M'POndent. biur/\ Reut4'\rl\ do. wittrę ewangelika. P. Ka.majk:a wi·
tu od 4 do i mit w 'znaeznei szero- nosi 'Pod da.tą wł.orlrową z Pefer~ dział list., JI"pissny przez e~rk~ El,
Dti',

w l'flątelt l

o gQoz,. 'l i p6ł

wieczot'6lm

WOrh'.

K

k

Komunikat niemiockil

"

Wielka
list.pada.

ł(watOł'1l

:6acbclluła

~UWHft> 22":gu

widClWuln uloll.a~

Pront \ltIojsk gen.

Ks. Rnpprecbta

f@ldmarszałka
I~awarfl.kiego

We Flandt'ji walka a:rmdnia o.:
do ognia !>rze$z kodowego, który d9piero }led wleoz'r ml,1zy Poelkapelle
a
PascheIldaeJe
wzmógł 3j~ pod wzgl'1dem gwałto

graniozyła się

"'ilOŚCI.

Nat!l.reia oddziałów angielskich
() d Lens i na południe od
bóa:rpe odputo.
Posi1nem spottgowMniu si~ o~
gnił. wozQraj nad raDem pod Riencourt nasb,piły ty 1ko słabsze :natarcia.
angielskie, które załamały sj~ w Oq
gniu naszym.
Bitwa na pełudme (\il C8ID brai
t.rwa w dałElzyłIl"(lj.~gu.
R.zncaji\c !IQ 1;,Qjla' ma.y piechoty
i ~amoehodów fHl.hCetnyeh, oraz pę4
ihr.ąc naprzód kawalel"l~~ usiłował nieprzyjaciel WYW3~CZyĆ
przełamanie
1·rontu,ktt.'irego me 7.o.oł8.1 oSiągnłl'
w pierWfl.'7,ynl dniu natnł'6.. Nie po..
w:odło mu sittto. Aczkolwiek udało
IDU się zyskać nit;7;naozniena terenIe poprzez Dasze prze.dnie linIe, nie
.mógł jednak lidobyć w]~kszyeh sukcesów.
Wzi~te słrute~zDie pod ogień na.'
BMj artylerli i kal"abłnówmaszypo..:..
W)'ch i sHn Je IifzerZeftzone. oddVl1llły
s(Jotkalo tron trnat!'lfcie DRszejwalecz1;6j piechoty: Na zachoanim brzegu
Sladdy odn'mc3ła ona nieprzyiaciehl
BHt AUtieux i Fonłail16~ zaś na w~cho..;.
nnlm brzel:;u do
stanowisk
\lJ;;~ojowy(;:h ną p6łudnie od Ro·
llllUy..

08. pÓłnoc

,ego.

kości frontu,'l:abrały ld]irl} tysięcy burg-ł\!
~hunenl\ K'tlreńHkif'lg'o, rodzonegu brR'
ieńo6w i zdohyły pewną Uczb~ dr.la.ł.
Rozłam pomi~ilzv. holazewJk8mi tn..Faiwusia, zamieszkałą pod Chica'
W szturmie naszym nA. głównym n nmfarkow~nym (\dh,mem 1'ł00jali. go, kt.óra donosi:
froncle uczestuiczyła wiAllm lie7,b~ st6w z,lnie p:!ię hyć fnktem dokona. # .,Dosyć dł'lłszUy6h godzin -przeopancerzonych B"amooho~6w. PnłJri nvm.
żyhśmy w domu stryja Fajwllsi81
piechoty nast.ępownł:v luk8mi. pozo~
\I\r t.ych dn!llCh ogło~~r,onv heilzie gdy m1sz6Rfn·r.t'l drh.ły o. os,woho·
sf.awionemi l)r~e'r. f:'fl1no{'hody 1. ·~do- fel'"minwvhor6w do IwnóO!t.ytnantv.
dzenie I{o~ii, r~ce zaś na!llZ6 krwt'l,
były s~turmem pierwl;zy system o·
Wob~cpannjĄce1 fln~rchji' tru .. w.iły, r«zrywaią.~e ei~źkie kaidany
bronny Jinji Hindenbur~a na całym dno liozyć na choćby iło f)8Wnego nlewoll. Lecz jak9;e wlelk,: była ~a..
froD0le.
stopnia brzpnrtyjny\ porzll/inv 1>1'9;1'" sza raqoM, gdyśmy do~yh dnl~, kl~.
Piechota nIlsza wra7i z O{}łiUC6- bieg wyborów.,
dy utalentowany sya. strYJ,,:!a}WllSła.
:noDymi samocbodami wypierały nIe·
' WO;Sk8, które przybyły do Lu.. .Jest bohaterem wolne} ROS)I •
przyjaeie]a "planowo i z8.j~ły drugi gl, prz6"1bły pOSil wać si~ iłalei. 01i~
Iystem obrony o mn~ angielska. po~ nerow!e przyhyH do P~tershurga.
zatem. La Varqut1rie f wyfll.ml~t.y i przyłączyli się ilo~oeiAlistl'iw.
t

punkt główne) pmr.yóii, dalej wieś
RieDcourt zostah zdobyte. W Flas~
quierls to·czyła się gwałtowna walka.
Angielskie· wojska terytorjnJne za·
brały HaTricf}urt i niemił'ekl syst~m
rowÓw na półnecstąd, podczas gdy
inne wtJlska posuwały Sifl na zachodnim brzegu półnotmego kanału w
kiłl'Unku 'Północnym. Marevlu i Neuf·
wood zostały zdobyte, ~alel wsie
Graincourt j Annellx. Cał8 linja niemiecka odrzucona zost.ała ku północy
na drogę Bapaume-Cambrai. Woj·
sIta ttrytOtjahle '\lI,brgn~ły do }Jozyoji
nieprzYJflcielskieJ na wschód od Ep.
chy. W njska. irlnncbildez.ajęły wnt;ne
ode inki linJi Hindenburga mj~dzy
BuHecourt a Fontaine-Ies OroisHles.

ieści Z fłosji .
lM p-rzededmJPu zaWiiC"'łZ6Uia

W SlJrawiie Polski.
BUDA
- Na zgłoM:onf\ w
Komitet re'l1\101uC,viny orrłas'''Il, ~e WęgiH~kjejPESZT.
j'?ihie
poselskie'
przez 11r..
druga armia. pozost;\iepod jego konTI~Z(l int~frpelaej~ w spl'ł\wie PoJ~ld.
troją. Puryslikie'wicz i Jnsupow· are
8ztowani zosh\li z powoju rzelromY0h l1l"eZe!ll minlFltrów, Woekerle, od po·
sto8ul)ków z Kaledinem.
. wiedział: Ka"'dy b,,(l!J:ie to uwat.a.ł ?j&

kbw.·

LSlao3'.ego

grJl.fłeznyeh

z

z

nie 2loalazł poparoia

8.

IQP

T\OTIll"wat

llf'lturahH~i konsekwentne, ~e pl'7.y.
!"1?'iłość. patistwa lloł~kł~go, interesu;!,!,
Of'lg:o BaS be\7,po~rM!nio i pr'f',ed innt'!·
mi, zł\1muje Dtt!'4 st.ftle. Prr,eci~~ my,
WU?: Z ofl\szymi
spnymierMńcam 1.
llyH~my pierw~i~ którzy 'PoplerallśmJ
powołanielumowo do tyeia "pAństw!
:polskiego, nad którego trwałam bu
rlowanrem i terAZ !!łtale pra.oulemy.
ZrobHiśmy wszystko, &~eby i "pod·

&2..

w kra1u.

Mie ..

••

., Resursa Rzemieślnicza Chrześcijo6sl{a ,.
r

::

ur~ąa2;a o:słałni poaUliee~oreR
adwentem, w Nledzmelęs; dnia 25 mlstop~da

bolszeWI-

ków . polecił naczelnemu. dow?dz~y
woJslt,aby poczynHkro~n. Zibh~anla
z kierowniet.wemar1l1.ji l!liep~zyla~iel
skioh i ~aDro'ponował zawieszenie

Kiere{uiikij!

KieI'AńskiN~o przef!fflł p.:ł"~.

depesz. r$.dio .. tel~

Rosji~ rząd

upadł

.

BEIUJN. KoreF/pontient ~ Tł!.2:li~
r.he Hund!<obnu'" tiono!';l z HM:~j: Ko",:
re!:mondent :pel f'r~bur!'lki "Mnnr.heehr'
Gunrdiana cc ni:~ze. co TI~Rtępll,A, w
l>rz~~łądzie sytuaoii l)oHiye.znej w Rosił, o upadku Kiere-ń8Idego: Rząd

broni...
" Biuro Reutera donosi z LondYJłu:

Wadług Jednej

Tełeqramv_

Według pogłosfJk zm\OZlla ezęśe
wol~k shmfiła po !ltronle bols?:ewi·

~

przed
o godzinie 5 wiecz., połączony. z programem. na kt6ryzaprasza
swych czło;Jków oraz zaproszonych gości.
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NOWY IfORJmrt

4
pTZ~Z nt.:!!
-zdoIllośei

terenów
;'Po1skioh popferl.ć
tyeiowe
1 wZ1tlocnienie tego nowego terenu
,lHlńr.;twowego. Cho~ obeanie dać t.yl ..
,ko wyraz mei radości, ~e naródllol..
,sld, mająoy za sobl\ świetną 'Pl'ZS&
\szłość~ zbudził Aię do nowego tycia
J>a:ństwowego~ Wyl'atam nA.dzieię" te
Polska stoi w obliczu przyszłoś@i.
f:odnej swojei 6hwalebnej przeszłości.
Cały naród włgierskl. który związa
by był z Polską przez wiele stuleci
niezliezonemi nićnli, ~8.równo w ezfł.
isa.ch chwdy~ jak w cznsn~h klt)s.k,
IPo.d~iela nulość z powodu prJiywl'ó"
Eenia. państwa. polsldlgof a dątenie
ItZas sajmGwania

'nasze do. ścisłego zwil\zania państwa

!nolakiego I .onarch}" ma zapewnio.
iD~ r!lympatjC2 o.góln~
,
,
Rokowania nj~ są 1eszcze ukoń
czone i dlatego nie mogf) teraz dokbLdnfej o nich się wypowledzi8ó,
gdy~ d_eydnjąoezaKoMzenle te1 spra..
;wy nastąpi dopiero WlaS I zawar·
!ciem pok()jn. Mo~ dać tylko zapewnienie, ~e zarówno wszystkie gwa..
. :'lsDojesamodzielnośei W f2gier, jak
'ich interesy go~,podarCZBt mnsz~ hy6
bezwarunkowo sachewane i te stosunki nowego. vaństwa polsltiego z
;nasząmonarcbją oraz cały koml>lekt
\tyeb spraw poddany b~dme właśoi
'wemu osądzeniu przez parlament.
Pftl'lament przyjf\ł 1ednomyśłnie

...
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Ogólne Zebran~e Itzlonk6w

.s~łłoJ"ego

Analizy moczu, plwodn krwi
j t. d.

w 2-gim terminie, .pra~omocn~ bez wzg:lędu na ilość '
obeonych,

odbędZie

SIę

w

sobotę,

dnia
o godzinie 8-eJ wieczorem.

r
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b. m.
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l

pr?iV-

nied7,iŁ'Jne,

9aginęła.

.... wydanIl

Benedyk-

na imię

piętro.

na. 1mię
l.

1~tyma6j& cblebGWa
33 ttnn!lstku dła 3 Qłót

Jl

JÓZBty

Za~uęła.
wydana

Mlehalslrie1.

1

legitymacja. chlebowa,
9 ncząstku dla l oso·
by na imtę Franciszki St$fa.ńskiel·

~o sprzedania okazyin\8 1000 'j)Ue;\;ś' ci ów lorfu Wiadomość: Or!a 23.

3

wszelkiej

treśl1L

Pi

glnał paszport niemiecki. wyda.ny w Lodzi na imle Aleksandra
WasileWSKiego.
-

eMyklo"

Zaginął paszport niemieckl, 'WYda.·
7aty kup(Ji~. Zof1a Tuwim. Zawadzny \v ~minie Lipiny na lnrlę
Ira N· 6 m. J:),
Franctszki. Kraski.
l
'. c,:;'

nerJja.

pisma Hnstl"nWaM i ga-

~:«u~lę p1aul~o używa.ue w. dObrym ?aginął paszport ntemleeki, na
,." smme. Wl8.domośc, Jullt1sza 44 .;,:.u imię lIhrlanny· Kowalczyk 1 fa,
R!i<;en
Wilijny na imiona Jan, Józef. Ragi·
na j Jadwiga Kowalozyk, obydwll
a.,.ienie pabarball"UI tegoroc7, _ \vydane w g:n- Wolll Swinniooka po'"
rl'ure~!d,
l
neg:> zbioru rio spT7,e'~ania za
..
[lrZf..:tęnną cenę· Wia..iomoŚŹ VI adm.
,,:r. !\ur1era Łó1zkie'l;o". Z3.cborinia 37 7 ag in ęła kSiąiMzka .. wyda1lA ;lrz el
~ KnratorillM
Obywatelskie
[hom?,nt~ u~y:"ane VI dobrym ..~ 77, na imię Roberta lia.1sa.
. stallle. OKaZY1GIO do spnedao.ia.
.,~--=-=-~"gubiono paszport niemiecki, vry"
)ttll~l'le sn:ze~h\f} po cenie kOsi'itu "1ll! dl1.ny za M 15C109 3 m. Łods i
..-. ~ Orla .\2 :23. stOlarnia.
na imiQ Antoniny Krakowiak.
,
f )

Si

i)

od 3-7

3= •

'-~--

Wydawca i redaktor nacz~lnv Antoni K.si.ai!ek (Zachodnia~3'l).

od i!:odzin\

h

do 1

stwa. Lekcje

~~s'ą;~ki

-=:::=~_;;;;';;;'~".;";;_';;';;.'":';"=;:;:;;:;:";;=~
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n:

dobrym stanie do s;pi"ze...al
\l
f{.!ianiiła vliadomaść: W administracji "Nowego Kurjera
L6dzkiego'\ Zachodnia 37.

..

rrr

~

warnnkach

paszport ni.emleeki tamto

Stanisława GłU83kL

l';iezamożnym dnźe ustęp

m. 2'..:

W

w .~3:kr~sie .7-1u klas: arytmetyki, ah;!;ebry, geometrji, tryg:onornatrJl l fizykI, oraz przygotoWuj~ zUJ)ełr;ie· do klas niiszych (do
III-el włączm).
Godziny zajęć przed połu1n. do 2-e1 i po poło od 6·ei. Oferty pro.
szę składać pod "Korepetyeie" w N. K. Ł

przY::ip.asab~a na stop~ie celuhCt~ do wszystkich Jd;,"'
szkół sredmch. SpeCjalność: ięzyk niemiecki i. mat"
m~ty ka. Allalfabetów wyucza w krótkjm czasie 'P t \ sklego, Iliemieckie~o j arytmetyki do bucha! tel'? l.

ft

na

:ólwnycb.

ta 140 Jll.28 lewa. ot. U

Andrzeja 4,

"TaJmua ~ 'Tora"

ll'fzielam

rok.

hypotekę

Z IHny_ wydany w ŁodzI

(na

fortepianiel

~rirtfJe1:gGwej

niem.iec.ki,

potrzeba na
na doh·
ry procent. Oft:ł't;y upras'lia się pod
lit, G. S. r.o redak:'1~ n. u,
arr!nął

" '_ _II!IIIiII!IIIII_ _
'-_-.-"_-.-I!!IlIII:'I-'.-

lawa

00

15

Lekc~~ 1m!1zyki

. : Laboratorjum

•e

pasr;port

deHny wełniane w :r6łnyoh g&'
mnkach P9 oenaeh naJniŹBzyeh
poleca. Bruno Rosenh61"g~ Ploti'mw·
ska JI& 103

c. J.

.

Przedmioty wykładowe: buchalterja, ' arytmetyka
handlowa'kekonomida polityczna, prawo handlowe,
orespon encja i stenografja,
Kancelaria otwartq codziennie oil 4 i pół do 7 w .

t okar z,

od sztuki. Zarobek dobry.
się ul. Piotrkowska 217 w portjemI

Zgłaszać

rfi.
wiellrits tra-

liliJ1 wydany fi Łodzi na hnłę Staniptawy Kubisiew1~.t

Płaca

oM 157. -

\!1."ykłady ."ozpoGzęły si'ę 15 listol~ ..ula

się

oszukuje

~

mak~ymaHśC)t

Tełegramy wf asne

,lako 'Pozost8.j~661 pod opieką angielska.
. 00 dOP4!ulza Fpdnc;a.

~~

informu1e, te

syłsoy znajdnl~ ob6r:nfe

duóśoi do ~wA.lozenł& j ~e ugrunto.
wanie teb władr.y WAwn~trz ~ań8twł
idzie bardzo olH~rnie..
Generał Kaledin ma~1.eruje Dl
Petel"Sbm."g4 W łonie nO\1-'t'~u r~,ali
tworzą sj~ koła i grupy. roo WfW(},
łU1A ftlZiam. Sześciu nowy~i1 mini,
strów jut sj~ wycofało. Nnwe~ Mu
rawjeff. nl\cze1nik łl!RkqVerltl.listycr.
nych sił zbro1nyoh w Pp.fersbuf5!t!
ustąpił ze swego ~t8.nowh;ka. Połn·
~enie w stolioy sh ie Plię nie do znl~.
sienia.. Ambas1Hlnrowie fHn~r.vlr3ń~k;
i francuski przyglltowuią ~i~ r,odobn!ł
do odjazdu, i udzielili RW.vm ziom,
kom rady, aby równiet opuśoili sto1101'2 Ros1i.
W.lka §pszcze nie roz4łgIPIiUIl!ł
SZTOKHOLM,. 22.X( (\y.) ...... lt Hu
vusdagbladet" donosi z Petersbllr;xn.
~e w dalszych miejsOQwościacn w okr~gn stolicy spodziewać się ponownie starcia wojsk Kiereńskieg-o z ma·
ksymalistami.. Podobno 20,.600 koza·
Prtl!UIUI niemieck. G :zawleków w okolity znanego sanatorlum
sze!l1iu bpo,lI..
Białaja Russa, na południowym brze,
KOPENHAGA, 22.XL (w.). "Poli- gu jeziora Iłmeń~kiego stoe,r,yło bHw~
tikan" donosi 'Pod datą 21 listopada !?i WOjskami, d~~ąc.mi do N'lwogrodu.
ze Sztokholmu: Jak informUje ~Sztok O wyniku waHd niema dotyohoM::
holms Tidningen", drogą dyploml\- ~ndnych wieści.
tyezną nadeszły tu wiadoInolci, o kt6·
vVedług innyoh znów wiadomo8C'f,
tych jednak szwedzkie ministerjum pochodzącyeh od pewnego generała
f'f'l'l\W zewnętrznych nie 'jeszcze nie wOlsk ho1szewiekich, - zapytywał on
wie - ,ialmby Rosia zn3l ilowała się w. swym raporcie wojennym w l'ł}
\l\,' przededniu wystąpIeniA z Hfic.;l\1- tersbnrgu, czy ma ze swymi aouou
nago udzia.łu w wojnie światoweL ludzi samodzielnie napaść na woiHtri'.
Wiadomoś{: !a stwierdza, że maksy- rządowe od tyłu, czy te'2; POdPOfZąli.
m~liści
widocznie wzięli e·órę i te lwwac swe operacje wojenne komu
lud rosYlski już ma dosyć wo1ny.
innemu.
~
,. Voss. Ztg.//& pisze: Ro:-) anie ohyO czynną pomoc Ja iUJnji.
ba. dobrze to rozuIDi~, te nasze poło"
BERN, 22.11. (w.) Paryskie wy·
tenle militarne w katdvm razie nie
danie
"Dany MllilłC donosi z Tokio'
r.mUSZll nas do bez;wal'ur.łw'?"t3l!o 7.godzenia si~ na znwieszenia hronL B~ Japoński mini8te.r spraw zewnętrz
rl
dziEł ona za!eź3łn od tef'hllkznych nych odjechał ~ kwt\tery główn l,
będąo'ej
na.
IDanewraeh
armii,
z
-po·
warunków i~h propozycji, kt6ra z nt\SZflj strOiły hezwątpj~!lła >tyezlh'Vie wrotem do Tokio, gdzie został przy.
1ęty przez cesar1i&
n8. audlencji
będzie przyjętą, lecz rier\yej ies'1źcze
Przyczyna
tt"';tO
l1o~łuchani&
P0'&0
t1
zostanie dokład nie i pod Irft7. :um
wzgl~de:m
skontrolowa.ną. m~y j ja lr staje podobno w zwl~ku za sprut:ł.
dalece odpowia.da ona wynikom, 1a- powiększenia. liczby p'fzedst&wią.lt!f
na, konfer~ne1i parysk ie 1:
kie z runidu widzenIa naszego Ide- Ja.ponji
rownietwa wojennego byłyby pożą« Spodziewane 1e~ je na konferenojl
w Pary tu ril:lJpatrywana lJ~dz:e kwedane.
W tym mniei więcej duehu od- stia pomooy militarnej ze .trony
JaponH, ezy l"Z~d lapoński zdecyduje
zywają sit) i inne pisml.l.
sifl porzu~lć zĄjmowltne doty.hflftf
'Kłopcty mak:symal is:łów •
ZURYCH, 22.XI (w.) ,.TageblaU~ w te) sprawie 5t&nowisko.
na r0(łshl ł'\.,lf\ (łoni~q1{"ń p'c:m ~rłl)'

BERN, 22.XL ,.Journal des Debats" wystąpił 7. nader ostrym arty·
kułem pod adresem Rosji:
Kiereńskii skapitulował przed laninistami. Otrzymnne don i esienia (iowodzą zupełnego braku .3łJivsłn. poodpowiedź powy~szą.
litymmego i takiel niezdo!ności w poPapież: nie daje :za wygPłuaą. stępowaniacb, ~e nfi.le·~y Robie posta
wić pyhmfe, czy Kiereńakij więcej
. LU.ANO, 22.11. Dzienniki rzym- wart jAst. niż Lenin. Co do Lenina.
SkI. donoBz~. łle wbrew ~aprzeGze vrzynaimniej wiadom(\, czego się trzeniom, Ojeiee św. isto.:f;nie wystąpI w ba trzymać.
u.sis najblił;szym z nowemi pro poVlszyso:v r.nłrioei powinni się
lJajalllli pokolowemL
ohecnie zWl"óció zniw do Korniłowa.
;
Nowa :nota oparta bfłdzie na 'szo- Rosja pofr?łebuierządu, któryby unie~egu watnych doknmentów.
szkodliwił szaleństwa. Rząd ten poSzwajcarja grozi ~trajkiił'!m. winien postarać się, a~eby poleciały
• ZURYCH; 22.11. Zarządy partii głowy obeonych jego przedstawicieli.
8o~iałBo-demokrl.ty(nme1ł oraz syn- Rady rohotniczo - tolnierskie należv
~atu zwi~?ikó" zawodowych szwaj- rozbtć toporami, a nie rozwiązywa'Ó
~I.rskieh zatądały nat.yoluń1flstowezo przy pomocy mów.
DopÓki ta robota nie będzie speł
~miesien~n stanu oblężenia i wycofaniona
.. państwa lwa Ii cii nie powiJmy
nia ~ojsk z Zuryehu, . gro~ąc ogło
wysyłać do Rosji mater,jał6 \tV wojenSZeD1fbm sheiku pOwSZeCh!lego.
:
ZURYCH, 22.11. "Zurieber Post łC n.reh, ani dawać je1 pjenl~dzy_
donosi)' te wykryto spjsek,rnaiący ml Bombarriowanie handlu nie ..
mieckiego.
celu· dokonywani i zamachów terorystyczny~h na polioię i wojsko. -Pod·
HAGA, 22.XI. Z Londynu donoczas ~ewizji u os6h podejrzanych sza:
YindeZlOno d wie bom by.
. Lloyd Ge'orga wygłosił w "Con..
Finlandjat wobec koalicji.
stitunai Club" mowl'}, w której powie. SZTOKHOLM, 22.11. ..... Nowy dział, ż e niet.vlko z powodów mof7.nilfinlano?Jki zl'lrhownie !'Ii.., otw~r- f?ll nych, ler.7; r6wni eż z idealn;rch
!• • ~~_IiI'III!IIIII!I

skłoh

ele wrogo względem swych nie ... wierzy w zWY6i~stwo. Jeśli to nie
da.wnyeh przyml1sowysh 9przymie- wystarcza, wobodzi w gr~ jes?ic1ta decydUląca sna ofensywy gogpodal'cz~!.
rzeńeów.
Pomimo starań, o kŁ6rych dono- tTsstem przekonany, powiedział Lloyd
szono, rząd odmówił shnowc.?;o po, George, że bomhardowanie handht
zwolenia na najkr6t9zy pobył: w Tor- niemieakiego zrobiło du!o więcej, niż
nBo konsulowi angielskI emu z Ha.pa· bombardowanie niemiecIIich domów.
Chcemy bombardDwae handel nierandy.
:Podobny los gpotkał ko DsulA ro- miecki, aby po wojnie nie istniał on
więcej. Chcemy go ta.k obrzucie bomsyjskiego.
Rozkaz aresztowania 'Prze1etdt8.~ bami, ażeby zn'kly jego podstawy.
.Amerylra~ A!!glia, F.ranc;a, 'Vło
jących -przez FlnJand1ę ofioerów 8nglelsldch, amćrylnn18 kich i framm.- chy j inni nlłsi spl'zymierzeńcy,,
skich cofnj~to coprawda, ale poddać wszyscy trzymamy VI r~ku na8~l,em
5i~ oni m llSZl\ n8jśoiślejs!emu dozo- pętHofJ, kt6l'l\ mo~emy zarzucić na
szyję Niemie8, j uczynimy to!
rowi oso hi stamu.
SZTOKHOLM, 22.11. 'W<tbee Kongres pllństw łacilis~:: ich
W' AmepyGe ..
wrogiej postawy wzg l~dem funKc'o,
GENEWA,
22.11. Agenoja Hanal'juszóW wojf8kowych idyploma..
tycznych mocarstw koalicji, w Pe- ...,a8& dn&si z BuenOE! AireS: Prezy·
tersburgu odbyła się narada posłów dent republiki argentyńskiei post3.nowił zwołać kongres neutralnych
tych mocarstw.
Postanowiono, ateby li( razie kow państw ła.ciń!ko ·ameryk&ńskich ł
nieoznośei opuszozenia, Rosll, uty ..
wano Wf tym celu kolei Murmańskiej,

<
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