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,>:t'Rząd" maksynialistóWi O-ih, Z do·dwueh ~kresach przed
. tjHjhp~tlsowychwiesci sl\dzió mo~n8, soioletnią przer,~a . by
. F(Jwoll siQ ustala.
,trzydv,ieśei lat c:r;łonk'j
Ostatnie,wjaiJomośoi, Dapływają.?!U 9 He by udało ~ifl m~J.rsy.ma.lisb~m Na różnych polaoh p
·" t ' d
llf'fzymać przy wf. a d zy~ b ~z.le
d
t
sp Ol z ozłonkami
· CB Z ROS]!" S wler zają:panująey tam .:'d ' .. '. ł
e mla,,.
W
w ~aJel pełni chaos~ doohodzltoy, JU~).~,..~nlósy wpływ:.:na BP.raw~-poko" nietw.
10 zenItu.
" . .' ,.lu! cz~g? dowodzl\ głosy' prasy nie, G(:t v w r'ol-n l f\12

Chaos, w Rosji.

ionych sze- dow~dz~wa. naszego. wydarły nieprzeszło PlzYJIlGleloWl strategIczne ich wylm·
tej Izby. rzystanie.
wnłem wekich sŁron- { . Wydarzenia, woie?lne Da WS(lllO~
dZle, kt6re doprowadzIły do zdobycia.
R ., J k b
d
ygl)
a o stn tu, macie wszyscy
. ,.,
\ Inł'eckl 61.
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u
ghmąlem na w .. pamiQoi. .Zwycięska ofensyw~
.
Ros1a ~tftnelft. mad pl'Zf)paśei~, ' t V " .
•
.."
•
czele
mJJ)isŁerjum
warskiego i ·lIll) sprzymIerzonyoh Wf.' Włoszeoh
~t6r" ru n ą6. mot@ . oały.1e' imperlit- ~ . "Ki:)lnlsche Zelt~ng, omaw1td~.c 'Wskutek tego!-1koń
a ~i~ moja. dzi~Hlj. jaszcze trzyma . świat cały w
11zm, Ile z nJm . razem j pof~ga; <pr:zewró~ lIlal!sy.mallstów ."'! ~OSlJ!, d,ziałĄlnoś6 'ParJamentn .• oddltlałem IlapI~cJU.Rzeo.zy olbrzymich dokomocl:rslwowa wi'elkie1 Rosji,'talc między lnnaml p~szS: "Je,śh wYJaśm Sl~ stąd z r>rześwifldc
j(\m, że 'Po· m'mo fam w ztl.wretnie .szybkim. ata'
niedawlło jesze~e . jmpontil~eaświa.- .sfę ~emak,s:vmallścl dos7..11 do .wła ... zostawiam wielu 'Przy'!
ót. niełłt6- k.ł], p~zeła.muiącym front nieprzYlatu. MotIi-wem' j&st.bowjem rozezłon- dzY,'Przy~błeezone1 wewszel1deje1 ryoh przeciwników poli ezoych.le~z cIelskI, na . trudnym, terenie g6rz,V<
~ownnje rósY1,sICiego -patisłwa
na a~ry~uty) zgodnarzwoląnar~{łu, to ufałem, i~ nie -P0Msht
em ani ie •. sl.ym., Arolla .włoska, pr21ypłaeiła to
noszc'lególne, lu.znle związanA mi~- .D1em~ przeezkody~ 1d6raby nIe do· dnego wrogflesobisfe
1tV ufności znac~ną. CZ~Ś~Ją ,.swego kontygemm i
d.zy so~~, anawetp:rzeeiw.tawiaj~e8 zwa~~ła rz~dom .l'1lńst~ .eentr8łn~eh tej i we wd2<i~cznem
omnieniu con~1t~HłleJ poł~VI'ą wszystkich swy'ch
. :n~ ~obIe nawzajem państewka. To trak.toW3G ~ Roslą Vf sprawIe pakom". tych Id staj~ przedwąrr.i. Gdy w malerJałów wOJennych. Straciła ona.
bow1em, co się,obeonie dzie1e w Ro- H!•. CzernIn zaś W 1ednelllZ ostat· eza!:iaełl zawieru~hy ~de"ydo":alern okoliCf\ oblitujące w 'bogate zn.soby.
sB, upowa~ąiil ~ dopodobnegownioslru. nIch.swy cb l>r"em6wieńwyraził si~, . sił)przyj1\ó trudny i o1powiAdziałny G,dy bysmy wszystkie te korzyści że ..
Zlepione 11f?'fZ-podboje zrM:nych ple- ~e -p a1ł§1twacentralne zawsze są go· u~znd k&nC~6rZa Rzeszy\ ~dy odt.rą- choi~li. przelic~yóna -pi enh\d ze, to
mion j narod6w~' .stof~eyoh·na nal;. towopr2iyją6 .honorowy połr6i na wa- ~lłem watkJe. skrll puly/jnkle mogł.v- lllusJehbyśmy JlCzy6 . si~ z zyskiem ..
~ozmaiłszyeh' ,s~ezeblaell'lmHury, runkach,mothwyoh.··
by SIę wyłomó jU1J. c.hqćby tylko ze wyno~zą0ym _ m!Jjardy. Dalszą lrolm.Tlerlu.M rM~.yj~ki& . ea,rów mOl1lkłew... . 9gółny, r~ut·()ka nasytunoj~po... w~gl,du na mó) wIek 'podes~ły,. to rzyścl.ązwycl~stw na®~ych od' Isom;oakJoh nJfł unp.lotyeh rótnol'odnyoh ws~ęDb»;ą upowa~njł\(1o wniosku, te .lner?wało mna. prz,Y tern prześwlad- ~o P/five byJa: sl.mtoozna 'ulga dla
adłam6w złączyć w '1ednąoałoś6 tak zbh,ta SIt} chwila, umoUiwiaiąca .' Za- . ezeme. te obowJ&,zldem1est llie od- frontu zac.bodmago.W ten sam, epo·
silnie" . 'b'y przy pierwszem siJniel- wieszeuiebroni na wszysUcioh fton4>·'P:.v chI16 nie. -P0s7Jukiwanego, a stulą- sób zWyOIęstwo to daje sit') odczuć
'~zem ll~t'J'rz.eniu.Di,e '., rozleciały sjl'ł~ ta~h, ~i16 ;l1i.'zajdąnowe· nlespo- (~eg~ pr~edemnązad~ni~;J oraz ~e 0- rówl~fe~ w .Maoedonji, 'Poniewa~ nIe'
Ja~ paCiorkI ·:rezm8.it~goka~ibru; na- dZlanł~t;crlJa których :Rosła iest obec- b?włązlneN1 je~t ponl~ś~ dl0.. ojczyzny przYJilolel grobne. sukceBy~ wywnlwIązane '·na .. sznurek; który. naraz nie hardzopłodnym gruntem.
wlelluh I choć~}'y Jta'ol~tszą ofiafQ. . r,zou,e na zaehodzle. od ieziora Oehry.
pod naciskiem siły .wytsze' p~lrło. . J~ow~ecbrie 'atoli pragnienie' po. Myślał?!fl o nM~ych. ł'''H~ia~b i. ey·· da znmier~a, jak się. ,zdaje, porzucić
Szn.u:rem tY'łl1byłdesP,oty~m caratu, kotu, n1ewl\tpliwie ogarniaiĄee W9Zy- t:Jllpfi, .td6rz~,. ud 4?nl1~sJęc.v c~. ~?br?woin~e. 01 strony półwyspu
a sl,łttwył.SZ.~. l''eWOlllClll 00 zlnlotł. '. sUde ludy -,- zblHa nkwiddoj-~ woj- dZlennle n!.lr~:Ltłą SIił'~ ~tyc]e. dla 01" SIIla1 ll.og1Jcy prowadzą operacle przeca.rat W c~w)l~,najbardzlel dlB. Rosji ny powszechnej, szyboie1~ nUby są- cz;rzny. CtlC*łem p.6JsĆ za mh pt~y- . e~wk5 wojskom tureokim w ljalesty.
· krytyczne), lnedywewnątrs szale'e "d.?iąc 2i delWS?i, sp@dzlewa6- Slf) tego kładem. -?Ja t.ychJ!obu~ek, mOI .Pa- fł1e; poza . su~cesamj;. o~niesjony1Dl
tewol11oj., a n,aze~~~trzwo'na z -po- lIlo~na.
,
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,. .
. lm~ita. posze~lem na skl?cowan.e do poozątlwwo, Dle zdołah mo tam osią..
tętn)'ID :prZe!_1WDlICle~. Pod wpłyKto wie, ozy tegor:oozn6Bo~e m:r116 wozwa.nIe J. C. M.. l ,w .tS} m.v- gną8. Sukcesy owe nie posiada}?,
w.en1 rewolUCJI .ogłoslł.y! iut sw oją NaNdzeni~ nie będzie zwiastunem Śll prOszl:2 ~anów o zaufanle 1 współ- Jednak: wpływu na. . oałokształt BV'
nJepodległość~Inla.lłdj8." UJrraina,Ka- "$wialoweg<> połcoju.
IJrac~.
tuacji wOJ~IllJej: .'~a wjdowniuch w~).
ukaz BessarabJ& NJenr"wd- 1,ast ~ l'"
.
ny
w MałeJ AZlł J w Iraku 8 v tuac.J·8.
•
.'
!
_.'
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~ u • ,I:...
St. Łp. .
(5 sy. 'b.ll3C a; woiiecneii.
l ł
J
nł1orm~j~ dZlenpiJri Japońskie, jako11
i1
.JI
me u ag a zmianie~
by MJkołajII .zbległ do Japonji.
Zn~id u l elwVflio nR s~łrvłlm f€'Nasza fiota wojenna spełniła w
również obaJa1~ kaŁegoryeznie po-;
ł't"ł 1 ''B",
.
ku, kt6rv !l:pro~'fadził ()(}ni(;~r~ wvn i . 7.U pełności nadziele. -pokładane w 101
głoskQo ogłoszeniu b.' cara Wszech.
Ile .' · ' \ ; 0 8 1 II n~eS%y.
Jd na wi elli witlo\1t:i1hH'h wolnv. "7; mł(Jdych silaoh. FioŁa wieikomorsk&
rosji carem SyberjL W Petersburgu
(lnrnĄ i Wd7.1~o7.nośoif\ lron~hlł,nk •.~~ i nieustanna jej działalność, ldóra.
tymezasem .z .rozkazu Lenina i TrGOPrzewodniczący dr. Kaempf o.. ni8mał wf!7,erlzie ()l'!")~owi 71U"('jwno nA. hyćmoże. nie jest widoe~ną dla
~iego aresztowano wielu· anglików tworzył p.osiedzenłe wO:ł;oraj o godz. szemu, iak i nns7,yoh Flln'zyrni er7.f'ń . świata, zasłużyły sobie na wdzi~c7.·
l o~łonków misJi angielskiej pod za. 8 mln. 15.
e6w town1"7,V97.yły· 7.wyci~~twn.
Na DOŚĆ ojezyzny_ 'Po dłU~SZ6j prz6twLe
lzutem ·lmowań przeciw nowemu.. Po.słowiestawili si~ lioznie. Try- y,a:cl1ód~le _ na c,o wskazał ill~ r6w~ od czasu głośnej bitwy J}od ;::;kager,
rządowi maksymalistów; marynarze buny 111~.z poozątkiem posjedz6nła.ni~", lJaO-pfzewotinic7.1'!ctv-bif.w!\we rakj~m. przy zabierllniu \vyfip Oesel.
"aś l'osyJsey aresztowali załogi łodzi t były przepełnione.'·
Flandrii frw/\ niemal be?J 'P r 7.erwy od Dafdj i Moou ł w ścisłej współpracy y.
podwodnyoh angielskioh w zatooe
PtHlllfłÓ sma.rłych 'Poslów d. 'Par· Upr.& rokn hiH",ceQ'O;
NiAmal cala, wojskami, i przy stoezonych niedllw·
Boinickie)i internowali joh w Swea- lamfmtu uozczono "przez-powstanie. "rm 11": Rngielskąna równinie flan- no walkaoh w zat.oce niemłecldej na
borgu.
poezem przewoiJnicząoy dr. Kae»rpf drY1Bkjflj rzuconQ na fr.(}uf. nasz w morzu Półn0cnem, przeciwJw ZmlC:1J?aństw&' koalicji' grotą RosjI -przy-pom!nawielkiesukoesy woisk· -przewadze' liozebnej. W walce wziął Il~i przewadze po et:.-onie lJićprzy;n.
represjami, ,je:teJi natychmiast a:l'esz" ni~ml~cklCh na wyspaoh zatoki }ty- równie~ udział szereg' dywizli fran~ clela wykazała p~mownie swą u~h·
towani 8.nglicynie bt2d~ wypuszGze-. B~Jei l ~6 Wloszecb, 'ak równiet ellskich. Lec7. nllszfr()nt flandry,- wjczn~ gotowośćdewalki. Juko 0~i .... '.wolność.Tymczasem Lenin Jl!eZaChwl11n.ą odpornośó Job nil fron- ski pomimo straty ldlku V!'~i i dwo- @hrona iostola, wspiera ,ona nasze
1.Trockt oświadozyli, te wa10z~ obeo- 01e~~0hodnun. . T~, ozego bQhater- r~w Sltoi nfezachwl,,;nie. Niepr:r.yia- ledzie podwodJlłe. Osła.nia· ona ich
me o.poxój ... kapitalistami koaljan- stwo Job dokon.ałoI. dokona dla Ol- eIel jestr6wnie dalekim od swe~o podstawy opcraeyj1Ji i zauo:apieczn.
tów l' ;but~1l,a~jązaoh6du
tl.dne ezyzn;r, 1,est. Dl~Z'!ł:u~r~onem. Na1"6d eelu, dotarcia. do wybrz6~a fłanrlryj- lm dl'ogf.2 na wolne morze. MOl',:;lm
~roźb! l.eh' Dłeustraszą i nie zmusaą w kraJ~.Jdzla zDJm~ W ,zawody. Po- skiego i unie~zlrodliwjenift ~podll:hwy wojn .. hanf!lowa łodzi podli"{odi1y~h
,10 ~e.1ścla.zz~J~tego stanowiska.w~dz~nte 7 potyczkI wojennej do- operftcyine; nas~yoh łodzi' podwod- wywiera planowo swe pot~tne i !lit'
r ... J( don·.oL.·.s-~.·· ,',:' .... " . H"
d'
wlo.dło tego.
Z dotychczasowym' nyob. ,V uznaniu bezeelowośoj· i ohy bne dziaJanie.
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zeszy, d-rem Micllaeh- rozrzuf.ności swych ab k6w we FlanByla ona j jest .jedynvm 1~1'.. ·1·
G~~r~~ 16ez d(/T,:t~:~~O~i:1 z 8
sel1l~ rozłą~zamy' 8i~. Z uozu?iem drJi anglicy~'Zukaią 'Ponownie roz~ t,eeznym środkiem w liarzueoDej :nam
m!leszeze nie pl"zyby,t P!aob:o0 za- Y'd~łf2CZnoś.cl za wylokle l?rzymlOty, ,·sirzygnjęcia pod Cambrai. "Tym ra- wojnieekononriczoej łJ potęgą. 1J8'r7.iyrnano g-o'wFint"hd1i.
J~lne ~ ,ełą~u oał~j sweJ karle~y zero zrez_nmowali .zcałodzieri:pych szych przeciwników" godzącym IN ioh
ro' z 'o'. ł 1
d'
mósł 01 0 zyźnle w ofl~rz..e•. Oby dZla- p. rzyg,otowań ogniowych, la.kie do· rezerwy ~yoiowe. Zwraca SiA "rH~
\iV~:r l\!ro~t~'<1Wl-e
...,h v.
.
p częy uż
Zla- ~ ł
.( h t'.. H e!-tl'Jnga.. b y;hl. owocną
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łllhlOŚĆ swojąs.d ..... :re 1 ' . .j
d '~ nO'l'6
dla. tyollozas T>oprzed~ały, iehatakL Za- prz,eoiwkotonna.towi nic.przyjacielslde
,
~.J .wo!lley ne na
.0J~zyzny!.
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. '1:P ono le ma90wemu:t.yolE~m
,a0
mu I onnaźow1, ę ąoemu na usłu~
~'ewoluo)i . maksyma1istów:,;.",:W;ydał
, Na pler,!sz:rn: punkcie porz1\,d~u ków. Pomi:mo swel masy łanki nie gaoh u lłi6przYiaciela, jakkolwiek
lUź on~ InlkaWYfokównaJ't,w.olel dZIennego wldD1ejopierwsz6czytaDle zdołały jednak spełnić nadziei, jakie przeciwnioy nasi od pewnego CZIlSU
ni.I{~\V r~iereńslriego~
Ar~si{~w:ani 'Projektu kredyt6w.,
anglioy pQkładali" w· tym środku usiłują wypełnić przerzedzone sze"
· mlO15tr?Wle tym.czasowego,rządji:re_ Kanc!erz Rzeszy dlP_ hr. HapI- walki .. Jako ofiara nasze18kute(lz~ ragi swej floty handlowej okrętami
"\ :wolucY.Jnogo maJą by,6 o d d a l l i . p o d l i n g
nej .obrony le~ą one, zniszozoUt) na ,neutralnymi, wymuszonymi gwa.łtem
l~o.d "znrzu!em zdr8.d~st.n~.~y_ . przemówił lak następuje:
polu bitwy. Sulrcesypoozątkowe an- przy pomo.,y blokady' głodowej i
mln-lstrowl spraw zewnfJtr~.nyeb.··
M . p. . i r p "
'. ~ J C ,glików ~~stitły wyrównane 4zi~lri. in- środkami przynftty. Metod& ta nje
Ilt!!QSZCZ
' . . , k' . l
" 01 anowe.
ODJeWL\:u
• • tel"Wc. ncll n~sz.y. <)h rezerw...
Bitwa '.,.da· "'l-A .J·'1"dnal -?,o,.l· o.... ty ... uo-.xr .. ó ril """l.
,. en?e. zarzucaJą ·ma syma i"Yoś6 powołał mnie ]}a to stanowisko '1t
'"
~z.u J,\.FI
n... 'A" ..... )
ChCIał zaprzedaó wolno.(;ó }>o
]estl 6s z0ze w . . peło,ym bIegu, ;Jeo2i :nie j niezidługo d0jdzie do 8\.(y~b
•
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. ' \ ' ' ' .ma.m przeto honot' powltaćparlam&ot
dow6dzcy
naSi
l
01
t
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I
ltal,stom panstw zachodnloh 'U'·.'
P
·d
k"
. . .' ...
w ,s {8., ~ypa ru .~ .2igralllc. A ;nawe . przy ta k usLnen
.'
'.
. . . . . ' zeszy. . ragnQ "prze ewszyst. Jem llsprawledhwloną ufnosClą ZWyOlt}- ,budowaniu okr~t6w w dokach urzet
. ..... zn6~ wł ośe 1.llńskJ, obra- pa.ulI przewodnic3~oeIł1nzłoty6 po- sklogo1ej wyniku. Fl"anouzi o{.\nieśti eiwników naszych cyfl' 8 okr~tów, za.
w 1\10sJrwle•. zaIDlerza utwo-' dzt~l{oWanie ZA p1:zyjazne słowa, kt6 - lo~alne su~ce8Y n~ p6łno~mym. w50ho- tapianyoh stale, przenosi' cyfr'l} okrf.4·
ow,y l"zą~' pod wo~zą Czerno- re wprzeDl6wieniu swem slderownł d~le QdS?lSS0nS 1 Verdun~ których t6w 110wobu.iowanych. 'Wszystki8 te:.Wjtl.;'Jlil;.Cyte:mn Ule. u~ałosJ~ utwOJizyć do m~ie. Przewodniozącyzaznaoz:vt nł9r;~ołall 1ednak ~ozszerzyć. ponia· dy obser'yvacje daią przekonywlljąo;,:
koahcyJn~go.
!te- . nIe .Jestem -panom obcv.vV. wa~ 1 tutaj s~ybJne kontrmanewry ,dowód,. Lrr. wojna,_.handl~wa ł{)d~
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Włlt.y· nasi nI. troncl~ sodmennł. JU- :mif2d!y W1ił~~w--l e~· D1\~
ranl~ swe ~yGie dla ()jozy~ny.. I ni." poważnIe do tego, by kroezy6 dAłe!
po te) drodze~ ażeby rz6C~ona bra~n
tyłk{) robotnik 'Przy warsztacie,. leez usunąe najsknŁeeznieJ i u\VZgl~dm6
i "lnik za pmgiem. - wiad~ f:e nspnwiedliwione życzenia Spodzie",
~'uczn~ie. niewygasłej wdzi~(Wi~t ró.Wlli.łi i oni fn\ ~śeit\ ellośeł, .an- wam się, że eZa&1n. i prsy dobrych
o tyob~ którym fUłwibd~a..y \& llymt-;ezłonbmi pańs.~ peli ~hro oh~eiaeh wszystkim. rwn uda sit

I Kurl~ndjł. te- vr tym vnglf)d~t'e
uszAnuJemy ~W() narodów ich do

p()dwodJly~h 6Sł~· wyt]mł~i1!Obie cel.
Nie 1rlo.temy mp omnie6 o' sytu,oli wojennet~ nie nadmieniwszy

ł ""sza. pomyśln1l: sytttł.~J
o naszej ,;wyei~skiei i wsławi()D~j
nł"m1i, o Jej gen;almyeh wod~8.ch i
bohaterskioh wo1ska~h.. JeteU 'PlZ'Y
lA' oks.Z'U wspominam sp eol al nie ~
wo~skaeb na froncie zlehod:nim, któ..
Nil' w hohaterskiel wytrw_ł0Ś6i j n-cll}tei obronie od meeh lat 2i gÓHt
o1>jeraj~ si(l olbrzymiej 'Przewfi.d~e
ludzi i matel'jału, t-o nie ezyni~ tego
v, pewnościĄ. by bagateU7iowa6 nie...
zrównane snkeesy a:rm14 które we...
spół z Dilzymi wit;rnymi spf!lymie-.
rzeńcami Jla poiobiellfrtwo lawiny
wdarły si~ przez l'dedostępRY teren
na ?iieml~ włoską. ateby llkaraó wia..
l"ołomne Włocby. Le~wy wiecie,
9;e tadna ~ naszych zwyoięskieh 0'tensyw, ani w Rosji i w Sel'bji w 1"_
1915, ani w l;łlJnunji w f. 1911, ",ni
też obecna kampania weWłosze~h
BU 'k0esy

ną~, w -cDisie ''PokoJu. prOWi\d~ił.i fłWe zi1~il., a które obec1łie 2111
lMłOO właściwie liZ1ULli za sw~ He~
~a sw~ WłasnQść. Sil\d poo)Iodzi 1'6..
Wlliet to wielkie zainte~esoWtu!ł.i~. ja ..
kle wf$Z~dy ob1awia si~ dla instytu...
ejipaństwowych. Przyst1ipi6oo do
nioh fi pytanieln. czy próbę, n3 .1aką
wystawiła. je 'Wojna, wytrwają, czy fet
\ędąBlllsiały ustąpić miejs€;I. nowym

mzą.dzeniom. Chodzi tu przetlewszy. .
stkiam o poznanie, 00 jest, by właściwa
UD_no. Ohodzi o to, by nie dać si~
omamić fra26sallli. Chodzi o to, by
u02iyDi6 to, 00 odpowiada realnym

potrzebom naszego tycia. narodowego, drrehowi niemieokiemu i właściwośeiom niemieckim. W zasadaoh
lrollstytucji Rzeszy nie motmł. ł nie
należy nla zmienia'. Wyrosły ane
.~npełnie właściwie !Z d~h,jów i !'Ii eas....
o~jeeu,jąe~ świetne nOW6 zwyeięstwa: rakteru nlll"odu niemieekiego i jego
me megłyby byt przeprowadzonemi r6żByeh plemion, la przedstawiciel..
'[jtaką sił~ gdyby nie mur spj~owy' stwo parlamentarl'le w parlame:meie
:na zachodzie, który oparł sif2 nawet' Rzeszy opiera. si~ na lak najszerszych
najgwałtowniejszym atakom. Niez8- podstawaeh.
pomniaElem. jest równlt;łi bohaterskie
Je{i;eli wyłonią sl~ nowe !Zadania
ru~stW{) l'uls!iyeh wojsk kolonjalnyoh jG~elihy miały wyni kn~ó nowe 'Pow AtryeiJ wschodniej, wraz z białymi trzeby w ramach konsiytuoH Rzeszy
osiedleńcami i tubylcamL
to kierowniotwo Rzeszy. w'; Jratdym
, Naród w krajn jest-przepełnlony czllsie -lesłem tego pewien-ud~ieH
}~. samą t~dz~ zw:reięstwa, co wojsko. przychylnego ucha i zbada rzeczowo
I "Jemu nalety 8I~ równie'Ż me po.. tyczenia i l'rzedstawienia,kt6re przedzj~k:owanie.
Wiernie i wytrwale dłoty mu Wysoka Izba.. Jest rzeozą
zno~j on braki i trodyf 1akie przy" o~jst~, że polityka soc1alnti, leM ..
nOSI wojna~ I!Swiadome celu i ()fjarne '~ Niemcy wyprzedziły wszyst.kie in ...
ka,blety c!sna. si~ ~o praey. od któ- ]Je narody świata, a przy której porei zosta.h odwołam mE}~czyźnL Lud- wstawaniu miałem 1'llo~ność wsuół..
TIOŚĆ pod każdym wzgl~dem okaZUje pracy jako członek parlamtwltn Rzegotowość do wytężenia sił tycia.
BZY, b~dzie ll1'owadzona dalej w spaspodal'czego i dokonania tego;! co le- sób dotycJl(~zasowy i rozszerzana b~ty w granicach m~Uwoścj.
dzie w mia)'~ -potrzeby~ Parjam~ntolM
.
wi na IlalbH~szem posiedzeniu h~ełoda firuBn_o.ani. wojny ozie pl'zedsfa.v.riony projekt prawa,dowyt_rzym.ała doskonale próbę. Pań- ty~ząc y u~ządZel'lla izb pl"3.cy,. posiastwo detychozas siedmiokrotnie ape- d 8.}ący ZWIązek z pracami komisji
lowało, zawsze z powodzeniem do parla menta.rnej z r. 1910. RÓWIliM,
narod~ niemieekiego, a~eby uzyskać przygot Qwuje' się prolekt pr~wa~ na
efodln na dalsze prowadzenie wojny. moc:t l~tórego usunięte, z05tan~ -uzuWszy~tkie sfery
Ilarodu współza- pełme'Bla do §158 , państwowego reWOdf!1czyłyo to, a~eby Jra~dy wedłn~ gulaminu, traktuli.ce o
swobodzie
swy~h sił przyezyni6 si~ mógł do ze· zrzeszftnia się. I ten proteId rów ...
hrama cyfr, które w prze~vtych nie!t wpłynie do parlamentu Rh'eszy
przez nas Idach pokOju wydawałyby na nalbłiźszem posiedzerliu. Ze r*w'Się. prost flł.natystycznemi. Dobrowol- ni~t r~ądy państw związkowych pone subskrypcje przyniosły doŁveh- dZl~laJą ten sam pogląd, jest rzeczą
czas prawie 13 mi1.jardy marek, ~kfó- pewną. \Yszystkie one \'\'iedz8., w jak
re uźyto na cele wojny_ Jeteli narozleg1v snosób w pot~:lnem 1r}ań
tem m~ejscu wy:n.żam wdzj~ozn6ść i3twie- %'wia:zlrowelll niemieckiem f inoiczy.z~y .wszystldm tym, k.tórzy przy•. staD0ja. naj wyższa podj~ła lnicjatyw(j
~zyDlh Sl~ ~o tego wspamałego dzie... do dnleko jfiących refcrm. Nie mam
la, to ('lzym~ ~o me dlatego?' iż można }Jchzeby wtem miejscu nic wi~eej
byłoby spodZIewać si~, ~:i be~ po- ruówi6 o tym przedmiocie.

go-

o

dzię~ow~nja
.r6wmełi

tego

n}łJ,

ti~hwalony

ostatnio'przez
Jest na wyczerpaniu.
~!ate~c: .tei. ~am hODor przedło~ye
\r'J ySOH:H'l'i I"T.ble do uchwalenia, w
myśl kGllsty~u('lii, etat dodatkowy z
'~lU~vł'm 'Pro.lektem .kredytllw wyso ..
!WS51~ r6wneJ ostatmemu.Pros2it), by
p~rłtu~1ent Rzeszy zechciał przez sw3g
~~nkcJę dać znowu pozDaó" i~ gotów
}Hst ,na ~szelką. otiarę, ~e posiada
rÓWnIeż meZ8.0hWlan~ wolt'} uezynien~l'ł ,wszystkiegoł a~eby uzyskać środ..
ln na d~ls~e prowadzenie wojny.
:rucllOml~me kredytów., do ialrioh ma.
l.!poważm6 mnie projekt, zostanie us!{utoeznione w teB sam sposób. jak
dotychczas.
Kredyt"

\'Vysok~ Izb~.

\

cZY!1Hiby tego

Dadal ,w mtereSle ojczyzny.

Co (I otyezy (':eliZUl'~r. t.o 1estl"m
!!ot6w cll~tni~ i~()'POrnórtz do SiWO hodnegowypowiedzenia. 'Poo·łn.!~ów na
jej prawo, o ile nie stolą n temu na

sprowadziś

d~cydow8.nf& () własnym losie. (WzDn..
ma). .o0~ekuj~J,. it ustanowia. one

stall normalny. To samo

dotyczy dZIedziny tlnw& o SWW1lrzy-

szeniach i zebrani.eh. Pra.gn~ tylko
z całą -powagą i Dl.cłekłtml ~\vróció,
si~ do Panów z prośb~ Przy Zllmierzonych obradaoh po~i& w~81kie
różnice pQgl~dów.

N-a. l}odlrreślenie aJł~izmóW
partyjnych bt!dzie WS'Zak aośt onsn
po wojnie. (U soejaUstów ni eJgaI etnyeh wołanie: teraz nalety trz)nnae
si~ n.ze~ j~dnomyślnie i mocnó,. do'"
póki nie z~stanie wymCzQłłl zwy...
ci,stwot) Wrogowie Mai acżynają
Jut teraz pojmować, że bronią nie
wywalczą sobie :tWYCję8tw~ podsy..
caią swą nadziej~ domniemanym
przyszłym upadIdem wewn,trznyru,
nie znaiąc naszych stosunków, na..
szego 'tycia parlamentunego, naszegG wolnośeh'nvego żyoia sto"'$.rzyszeń
i zehrań. Daiąe sill powodować uzałeżnioną i szczuitteąprasfr, w przelściowych wydarzeniaoh odosobnionych chcą dopatrywać sifl objawów
poozątku weWlltttr3r.ego rozkładu. _
Dopomóżcie do zniszczeni.. ' tego 0bł~dn. Przez Jednom yślną !wartość"
3 Jaką popieracie kierownictwo państwa~ oka!icie~ że w Nie)łle$6ch obecnie iest tylko Jedna myśl wypełniająca wszystkie serca, niy61 o oiezy.
tnie, że _jest tylko jedna myśl, panu ..
.)ąea w na rodzie, wola p~ett'Zyma:Qla
i wyfrwaniado końca.'
O

Inacze' pnedsuwia si~ sfo!'!lunek
nasz \'V~gI~dem Włoch, FumcH i An ..
glH~ Od chwili, gdy my ; nasi Rprzy...
m16rzeńey w odpowied?il na or~d7.ip.
papieskie staneliśmy na ~tanowislrll
noty papieskiel z ~nb. 1 ~ierpnia,

ws~yst1rim p:rnpim ZAdaniom () nl~'

I

ogólł!em poło~eRh.l.

A terA. ~ l1o~wólcie mi,Panowit'.
lrilka uwag {) ogólnem 'Połot.~nin
światł)wem.
~
-

n~

POIDoich wysoce cenionych nnp!zeifnikacb l'fZe i ąłem cenny s-paoek,
piekgnowfi nie nSElzego so;uszu przy...
i~znego z .A nsho,'Vegrami z Turćia
j

Bułgaria,. Związki nnsze ~ terni trze:

ma -państwami zostały Z8.W1n"te w r6ż

nych czas8cn; iednak w~pólnYm ich
celem iest. obrona idoaMw· narodo·
wych, zahezpieczenie 'Posiadania' ferytorjalnego i odllieranie a.Łalrów nje"
przylaeielsldch. Wal"tość tego celu
wzmocniła na!1lzn stanowczość
krwawych zapasacb 'j l}~dzie p~dtl"Zymy ..
wała DI\S do końca te1 walki.
Naszym wiernym sprzymierzeń
com. z którymi noł<l.:c~yła nas obrona

w

n:l1wi~kszych

d6br, wespót ~ kt6l'vll1i
na polu hitwy 1 w kraiu d ukony·iv!\.my czynów niezrówna.nei doniosłośći
należy si~ moja wiłzi~czn{)ś6 i mój

podziw.
PrC'&!!!'~ycja ~okoio_a

rz~du

ro!!!ry js~degd.
Jestem w możności z1l.komuniko ...
w!,ć Panom l"irar.ną nowinf;. (Poruszeme). Rząd rosyi~kl w· dniu wezora;szym wysłaJ 7. Carskiego ::Sioła, padpisaną przez kom}sarza. narodowego
do spra" za~ra.mcznych:> Trookiego
j pr~zesa Rady robotn.~~ołnierskie1f
lrom!sarzf\ narodowego Lenina, dep&...
szę Iskrową do rządów kraiów, prowad~~c!ch wojnę" z propozycją przy..
st3:'Plema w krotlrtm CZAsie do rokawań 'pokojowycb, wspl'awie zawieszenhi broni i pohoJu lJowszeehneO"o.
(Ożywione uznanie). Nie mog~ zapr;e..
czy~~ .że w znanych dotychczas proP?zyC]8.Cll rządu, rosyjskiego znajduią
BI~ po~łegaląc6 Jut dyskusH zlt~a.dy
pod.lęma rokowań~ do Jd6ryeh tet
.Jestem go~ó~ przystąpić, skoro tylko
rząd ros'1 s1n wydeleguje w tym oelu
u:poważ~tonycll zasb.~pc6w. (Długo"
~rw:tłe ] żywe oldaski). M~m nadzi~
J~ i ~.y?zę, by dążenia te przyhrały
Jak Ila1s~y bciej realne kształty j do"
l)l'ow~dzlł~ na.s do pokoju. (O~ywiona

przesz~odzie interes! 01tazyzny i pro ...
wad~eD1a wojny. NIektóre ramy nie
dadzą sit wszak usuną6 podczas woj.
ny, ponieważ prasa nie iest zupełnie
W słanie oeani6, ozy dORiesienia. i ro..
zważania przez nią podawane są dla
naszyeh int~re1?9w mHitarnych 1(0rzystne ezy j te~ szkodliwe. Z tego
!,zględll
potrzebne jest kierownietwo
u.1 kontrola. \Wobec surowych za~z3t.
dzeń cenzllrdDych w innych krajach
~y ju~ dzisia.J znajdujemy się w 8ytuaeji graeza, który jest zmn~zony
Reformy wewnętrzne.
g~a6 ?I otwar~6 karty" gdy przeeiwn~.cy Jego SW{)le karty zakryli staranObecna wojna wojna tak stra... 111e. Ka~dy z Was. moi panowie cZJ~na..jakiel dótyehezas świat nte znał tal, jak kategorycznie pan ,Ole{uenlde.t:y!ko wywrze gł~hokie pj~tno n~ ceau)e~zcz~ ,?statnio. odmówił ·'po.
!tycm narodu, lecz r6w»ie~ Viryłoni czymenla Jaklobkohvlekzmian w
.nowa zadania ł dop~o,,:adzi do j:noZft- ofmzur~e4 Ten sam pan Clemetlceau
kl'.zfałceń, tego mUSIeliśmy spodzie.. kt6ry Jako wyd awca" HomlU e enchaiwae si~, choćby nawet nie prżvgoto- n~" walezył z caJą zaej~t~ścią lJrze-' l)otaklW8.ma).
. \'>"':lty nas do tego dzieje c~asów d,a- (nwko eenzurze (wesołośó Ila sa.li). _
Z wielki em współczuciem śledzi~
wniejszych.
Olbrzymia, przeżycia W s~ak mojem na1})OWMmiejszem dą- my dalszy l'OZWÓl ei~tko doś",iad...
l,rz61ęły
eały
w nim !te.nH~m ,iest
uwzgl"'dnl'en]-"
b"·8.J"'ów l' czon<>'O'o
li
d
. k'
N'lechby
l 'd"
.~ D!lr6d
k' d ki zbudziły
1· . 1_
I
~
u....
~
U h , aro, u ro~y]s lego.
)::n' ZIeJ m,,~
le y o 'WIeK świado- uza~adni?n:tcb skarg, ,jak równie~ za Ja}c najptęd~jeJ powróciły dlań etobunl::UOŚĆ łąeznośoi. Poj~cim., jak naród i pobIegame Ich ponawianiu się. Dlate~ In normalne i porządek. Nie pragnie·
}HHlstwo, ojczyzna. i narodowośó, nie go telt w ty!, względzie odbyły się my t!3 t l1ic2.ego mocniej" jak mM.li·
$~ ju~ przejętą WłV.f5110ścią, ldórą :po~ j'f!.2I r.o}m~.l.tma z oanośnemi jnstytu~ WO~CI powrotu dawnyoh stosunków
P!łkuJemy się z przyzwyozajenia. ~}amI lllIhtarnemi, który oh wynikiem sąSIedZkich, głównie zaś w dziedzinie
~fl.tdy pos~o21ególnie w eałym naro- Jest rozj)orządzenie ministra wojny' goslHHlarczej. (Pot.ałriwania).
,'ł:óie P?J4ł d.'} Jak~ swą wyłączną wła dnia la~go listopada "1' '!?«Z rr! d"l·" .:,p;, ,""
sność 1 w calem Jch słowa znaczeniu !Żym~amia lH~asy pod' .., l",~g ~ u ukJ<.t-..-. ~plPa_a Poh.dd, l.itwy ~ g~Uł"'d d·
1.
ł
..
l
Wz,f'<' "'lem za BZU
CaodjE ..
~ '_ . n~łl., g{ y ca y nar.ó~ por.wa.ł Slt} dotyczącego dzienuBr6w ~, .żapocz~ttm le. 4-en ill~~ od ChWIlI ~~v.,-- b~)o~ _kowania ŚciŚlejszego otos,unku "ll<04
Co sh~ tyozy podległych da wniej
berłom carów -.. z\em l.lOlsIq y Lf~,wy
9

dia slebl'6 t~kie nkui,ł~wanh~ pań ..
stwo:ve~ .jakie natbald~61 odpowiadać
~,dlłe loh stoSUBkom i kieJlunkowi
ich kultury. ZH~ załatwienie kwa ..
stli tych waha 8i~ weit\t leszcze.
Wladomośei, które od p6Qego ozasu
ukazują Słt2 w pnsie. lakobYleden
rs "punktów tyoh został defU,.wnie
załą.twionYt są pr2:edwez~snemł i Vl1~
'Plfidzłją istotne wypadkI.
.
Gdzie są wpogowle pOkOjD~

bezp i eeze11.shrie, zap.'l"a~a}~cem świttt17
~e strony militaryzmu niemiee!riego1
został .ostateeznłe połotony kres,
(Zupełnie słtJsznie). Przeeiwl\lie, oka ..
!ŁsJo si~ wówczas, gdzie szukać D4'
lety OW8g6 militaryzmu, dh\wiacegG
łatdy przebłysk idei pnkoju. (Uzna·
nie). W mowie swej, wygłoszone}
w dniu 27 Hstllpada r. b., włoski mi:
nister Sonntn& 1Jhmowczo i wyr8.~nił.
odrzue~ myśi 0. rozbrojeniu pow~zech,
nem •. Osłuehalo1t't słuchajcIe!). Po:r ód
tego ]~st. zupełme wyraźny: zna:du·
J8.oych SJ<2 pod bronI~ wollkw ~aden
sposób nie mo'ł~a. 8I~ po;zbawł6, 7Je
tvzgl~du J:)8. J)lebeZpll~ozeńsf.wa ,we.

wntitrzne. (Słuohaj CI e,

~łuchale!e!).
A pan Clelillencean w CY?llZm ie s~ym
posuwa sh~ tak daleko, lŻ z3pewHlda;

~6: Niemc.y I Austro-W~gI'Y Ula,lą być
wykluczone ~ przyszłego zwią zIm
:narodów, w którym prawo ma zajął;
mieisce siły zbrojne'. Lloyd George
wreszcie oświadcza krótko j w~zło·
wato, i~ celem wojny tej 'est zni~
szozenie handlu niemieckiego. Wo~na
musi być prowadzona tak długo, do ..
P óki cel ten nie zostanie o8jągni~ty.
Gdzie w rzeezywistośei szukać nale~y
instynkt6w zaborczych, które przypisywano n~m początkowo, wyka~ą
cnłemu ŚWlatu~ ogłaszane
rząd rosyjski, zawarte

obeenif

przez

swog(

eZllsu ta.jne traktaty.

..

Nastym eelem wojennym od d nltl
})!erwszego było - ohronft o1c?;yzny.
met.ykalność 1ej granie, oraz wolnoś6
i nlezale~n(iś6 iej żyda gospodarcze ..
go. (9~ywjone uzpllnie). Dlat.ego te'l
moglIśmy

}}rzywltać

szozęśliwą

ludność

pokoiową Pa.pieta.

radośnie

not!.'

Duch, kt6ry Tlł1~
dykłował odpowIedź nl\.szą na. orę
dzie Oiea. Swj~tego. 'i dzisiaj w nas
tyje. Ale-Ide.haj to wiedzą wrog-owie Dlud - odpowiedź ta. nie m(i~e
stanowić dla kogokolwiek carte-blanche do swawolnego przedłu~ttnja wojny (burzliwe oklaski). Zaprzedłu~a'
nie tego potwornego mordu. ze. bez ..
powrotne niszczenie i burzenie nieocaniony.h wartoiei lrulturalnyob, zn
ohłędne samoĆ:wi$.ttowanie Sl~ Europy-odpowiedzialność. ponolni~ wro·
gowie IUlsł, ale i oni te~ poniosą togo
skutki. Nadewszystko niech pozwoli
"Powi~dzie6 to sobie pan Sonnino.
Gdyby właduJ włoscy, którzy llie"
tego

pi~knego'

kraju, związanego z nami tysiąoumi
wspomnie~ WPC2dzUi w wojn~, uj~li
wyeiągni~t, rQko papieslr~, wieszczą
cą pok6j, t? ustrzegliby ojczyzn~
przed straszbwą kl~ską swych urm)l
~ przł~ wszystk!mi ~ tego !vypływa
Jącyml .skutkaml. NIechaj l vrzyJa..
oiele Jego uwatają to za ostrzeteniej
By da1iposłuch głosowi rozsądlW
i ludzkości. (Uznanie).
Przeczekaćl Wył:rtM'aól

Przetrzymaól
Kanclerz Rzeszy lriOWę
kortezył słowumi: . Hasłem

SW~

!Ut.

naS7,8ID

by6 mo~e tylko-"Przeez6kfł~!

\Vy..

!rw~ćr PHieSl"zymać!" Ufamy'"' FoRU
1 WIerzymy w naszl\ Bprtlwied1ł~vą

s~ra\'Vę. Pohładamy w naszyoh wl~l·
lnch wodza.ch lttórvch imfO':T~t ,d~i,§

kol wiek są \~ymflwit\ne, .,' 'Py\.. ot~:ą
zachwyt. (Ziywe u?inanf&). Ufam~ "11szym bOjownikom tlą,lądZ 1 e. 1'.11. WG:
dzie i w llowietrzu. UfńmyuJ1chow:
i zwyci ę,skiej sile na~zego n.aryd l! tM},1
W kraiU! \V~Jsh:o i, kraj w Zle(1ilO~~'
niu <1duiosą z.w1Gfęstwo. Do, ~ógf
i wy, moi panowie, przylda.d8:~le,
j

od was

Ilai60ną.

oz~sć' i d !atego

ln'osz~ wns o~ełn~ ~aut3.nii

\VP~ół'

Telegramy.

,
- JelłłesID1 Jt}eWzmd-Gll1& sde- I:a.łudse l P6uł. wybo:f1 odbyły lit
oydowanł ~'W.a.l' dd&j
do .. wtłr6d o)roU.atlśoł 116rmal'lC)h.
bes~. włweus meb. ~e UW&lMl'Bki&donoss~łt;e w tyc.tl dniach.
pó~ł
iwiu
•
~~
Slfolnlony
od _."alf_ łłhl .•1. IU'6JdaJIII
zwołać wl80~ł\t4()'ą 00 nli ~ m.łslooe "" ~ n.jt ZurIch -

BBRLIN, 2t llstop&de. Dsłenmki

itr6w. Gdyby DŚ i te s&b:raaie b.rł6

wel, aby ~ł lD6głposaał. cpmJQ SchafnM oomby, ~awierafąoe wyaooe
'Diebezpiooznąmssf} vrybooh-owlb jalud.noRi.
kiej si., ~yWa,przy mi~eh ognia
Odmo._, Szw-łcapjl.
Panuje przypuszozenie, te ehod2ii
.B.ri~ itU!. - De' .BułM' łataj o' zamaoh na prawidłową komuNaohrteht&n" d~ ,II ~na., Ile mkaojf) pomiQdzy' g:rani~ niemieok~
rza,d Le_iD prosił Izwa'carsq Rad. & Zurychem..
zwiłllko~ et pośrednictw G w dol'ę
G ENEW A, 29 listopada.. Prsed
'czeniu mOMrd.woJn wojuj\cym pro- do-mem, w którym mieści si{} :redakcja
po~oJi n1rieszema brom i D1Rroia.
łhiennika "Pa.ris-Genewe", zgrom&dził
pok:~ju.
'
się wczoraj tłum pnebywająeyeh w
Radl. ~włązk(l'R p~ rozpat:nanlu Genewie moottaew, anglików i inte' kwutji _}., wsiłtdem mej .ta" nych poddanych koalicyjnyob. w~no
nowisko odJll.Owne..
'.
n8g0w:rogie<i~ykiprzooiwko wspomnianemu pismu sa jego sensaoyjne
Z_m_ch koallofl . . Szwaj.. :JeWelaGje
w' sprawie zamaohu koałi..

8 . .ję.
na Szwajea~~
BBRN, 19 4 ~opada. '1'i1tejszy ~ji S~a,oal"zy
ro~p~dzni kHyczl\oyoh
"Bund- donosi! 'W związlm z wielką cudzoziemców, a J\Pa,ris-Geneve lllr w
aferą szpiegowską" maj~~ na ~lu
dalsz,m ciągu drUKuje tr6Ś6 po....
ułatwianie ,,!o,tskom franewki. prz&r
dany~h doJmment~w.
'
msszerowaD18 przes Szwajoaf.Ję, W

Pruntrut aresztowaoo' dwie' osoby

wojskowe.

ostatnim numerze -podaje on

W

szcmegóły szeroko :rozgałęziollei

han-

ZURY"CJH, 29liBtop.ada. Dzienniki dlowej or-ganizaeii s2rpiegowslrle1, na.
s'zwajcarskie przepełid{)M sl\ alar- podstawie zema:d aresztowanego sier!tanta Kaefsehela. Ow Kaetschd zbiemując~:mi wiadomościami o planach
koaliojl, dO-tyczących Szwajearjf}.
Nawet pisma, sympatyzujące ja..
wnie z "enieme'ąll:, nie pozostają pod
tym względem w tyle.
Genewski ,.Nationll: donosi mif)dzy innemi, te utworzyło sił} konsorcJum angielsko .. amerykańskte, któr&
:wykupuje wszystkie akeje przedsi~ ..
biorstw, m~jąeyoh jakikolwiek zwi~
zek z komunikacJą - a wif20 kolejowych,. okr~towyeh,. samochodowych
i t. d.
Nadto skupowana, są akcje za·

rał

dane cyfrowe Ikontrolowa ł eksBzwaj carski dG państw central..
nych, ażeby potem denuncjowań od-

port

powiednie :fIrmy przed

koalicją.

Wreszoie "Paris-Geneve" druku..

Ki!iłtli. który
wi~zieniu popełnić samob61stwo, o tern, ~e Ameryka zamis..
rza!a za~ądań od Szwaiearji pozwo-

je zeznanie szpiega
choiał

w

lema na przepuszozenie prze!1i jej te·
rytorjum swych wnlsk, w celu zaatakowanIa lewego skrzydła al'mjt
niemieckiej. W razie odmowy koalicja była zdeoydowana dokona6 1>rzekładó'V!, dostarozających siłf) dla po- mArszu w sposób·przymusowy. ~'
ruszerua motorów, fabryk, wyrabiających szyny kolejowe, wagony, pa- Jak długo chce walczyć Amłie..
rowozy, motory i t. p.
rykaf
" Działalność konsorcjum rOZBZ eBERLIN. KOf&Spondent ,.B8rliner
rgye się ma na cały przemysł szwaj4 Tgbl. łI donosi z Gtmewy! Do Pau7ta.
carski, ,ju~ teraz odbywa si., skupo- p~ybył ,prezes ministr?w portugał ..
wanie po cenach konkurencyjnych skJeh, Cos!a, oraz mmistersprllw
wszelkich materiałów surowych.
zllgranieznycllł.* Spar.s, 'ako przed...
Wkrótce powstanie bank, który stawi.lale Portuga11i na konferencji
.
przy pomocy kapitałów francuskich, koali eH ,w Pary~u.
angielskich i amery,ka6.skioh finan ..
W 8zwartek prsybył teł prsedsowa6 b~dzia całą ~ akcję.
sturieiel prezydenta. .Wil80na, puł"
. ' .Nation" zwraca uwag" te tą kownik Honle.
drogą ehcesię woiągnąć SzwajcBl'jf2
W edpowied~i
n. zapytanie
dzłeJłnłkarzy pułkownik: oświadMył:
do woiny.

lm~d TowarzJ~tła Kolei EleUrJcznej

mderi&lnY6h.

5.

l

Teleara v
,J!

łJ%r;J.1b"-«i"~U!;

:0

własne

.?>

(Ag) WAT Ź ostatni&j chwili)

-

n6w robIl, pnyc~em dyrektora. ha..
ku, który opoJłował 'Przeciw takle'
trJ.InakojI ares3toW&l.!O.

zobowiązania

Ra.dA komisarzy

I"aukM' - tl.Kte i BeslSarabja
sUI. SWĄ niepodległoś3.

Ofiar';.

obudziły wi,ksz~go zainteresowanLa. m. 5. Silew,c~ m. 5, ?i.sarski m. 2. Gorc7.yńs\:l
m. 1. Zacnerl J. m. 25. Sł&gman J6zef m 25, Bez
~ebnń małe i frekwencjn słaba. W imiennIe m. 15, N. Km. 2 f. 50.
ł
wl.lu mlasheh 7 jak Chabal'owslru

II

idasycżnej

do'Y klasy
je.zez.

r

nabyĆ

etycji

ORDIN
Konstantynowska
18
p
.
"

tania.

wyprzedsż resztek na
męskie, dziecinna nbrania

i okryt)ia.. Drap, podszewka

1 mtoli-

na. :Bostony, szewioty, alpagI i satyna. Towar specjalnie na ubrania i
bluzki dla. skautów. Wielki wybór
rozmaitych chustek. Bar3hany zim,:)we bIałe! surowe i kolorowe. Różne
t>awełniane resztki, tiul krepa 1 cajd. jak również duży wybór in. towa~
rów w resztkach Łódź, ut Wi~

planillO używa.ue w clOorym .
nie. WiadomoŚĆ, lul jnszll 44;

~JJr

iJ;~

Ro~n.

I

U.sienie rabarbaru tegoro02i~'
n .negozbioru do sprzedania. ria
pP2iyst~pną cenę. Wiadomość w adm.

"N. Knrlel'!'t Łódzkiego". Zachodnia 37. prosięta ,ó·cio miesi'i0:tine i sta.r",
~
.Ze do sprzedan'a: w Kooha-1
nówoe pod .. Łodzią"
. 2;
Besztki, wata.1łny (tkane. czysto,
mi wełniana. wa.ta). w różnyeh gatunkach i kolora.eh bardzo tanio
00 nabycia, ł...ódz Wldzewsh ;M 40,
m. 10, front II P. nIL

l)'raWI). ,

parao18 atudzl8a,1:V1yp!)mpowyw&~
nie wody oral!i roboty wodoeią-'
p;owe-przyjmu1e A. KtInger, Łąko ..
wa 22,

lokarz-dontysta

(ulica 1fidzewska 40, m .. BO).

l'

-

ogło

"

Ukraińey -po3bnówHi
wycorl.~
swoje wojska z frontu.
Na uniwersytet ludowy im, Tadeasza Ko·
Brak zainteresowania.
ścittsz1d za pośrednictwem 1>. Charemzy zlotano
PETER~BURG, 29.XI (w.)- P. Szwaleer Jaot1s} m. 10. W~tJk Wł. m. 10. Ol•.
Ag. T. Wybory do konstytuanty nie szewski m. 5, Slubowski St. m. 5, SuHmierski T •

RESZTKI

~
~

do zera.
TIllrodowyoh prz6d~

Ilgeneli 2i Peters- kolei w~uenos .Aires ogłosił straj tr.
bllrg& - podobnie~ lak Ukraina t

sienia paryskiej

4!iii#

Bard~o

zejdą

si~w~i~ła. ju~ pewne miary, aby z~
pośrednictwem swych delegatów POt
informować odpowiednio demokracjCl

m-ej włącml)..
Godziny zajęó przed pohldn. do 2-el i po pol. od (1-e} Oferty proszę składać pod .. Korepetycje'" w N. K. Ł.

damskie.

wzglł}dem

fmansowe

innych krajów.
.
'
Strajk
kolejarzy.'
Newa nlepodległoić.
BUENOS AIRES, 29.11. (w.) ReuKOPENHAGA. 29.11. (w,) ",Lok.
Anz. fIS informule, te wedlu\{ donie- ter. Per$onel powszeehaego T-'\,"la.

zi la

H

G

skttl tUji banku państwa 680 mH1Qtl

w 1ak:~le 7-iu klas: arytmetyki, algebry, geometrji, trygonometrjl 1 fIzyki, oraz pnygotowu.1ę 2iupełnla do klas nlzszyęh (do

nieruchomości po ~ydar.zeniasię POŻlllU W' tyehae, gdyś Qt1:'zym:v~
,
wane wyDagrodzem~ pogorzelowe obUczane bywa c& podstaWie ~
przedwojennych niskich cen szacunkowych~ .ł~t zatem. wsk!J..<iansl11 , ~
aby stowarzyszeni przeszacowali swole nieru&h()i1!ośei wedłuf}; no' d,
woustanowione\ wyższej no:my Bzacunkowe1. W tym celu dla wy!;O- E
rJy e~łQnkóm Stowarzyszema otwarte zoo.tn.ło VI lokalu llM2ivm prrry
ul!cy Krótkiej !W 9, pod kierunkiem dyplom. tsałmilr.a sPeeje.l~e ri
3Ui~!'Ji ieehułCZDOJIIS%8CUllIkow.e)l które po b. :p~ystępnych l'
'''pach wJKonywa6 będzie oszacowa!l.~11. d"'m.ów.
-,
~ii~S<;l9; Wla,flomoś~ w 'biurze Stowarzyszenia. codzienni a od
'

Z
te bolm;ewiey lIIPOdllI$śli- ~ lU&sldew-;

moearstw koalicji

można

Zarząd Stow. Właścicieli Niepuchomoś&i m
.
' ; m .. Łodzi,
I~,'
uB .. Krótka N .... 9.. .
ol.. KlI"otka Nr.. 9. ~

Zarzą.d ..

finansują Pfnll~
łucję·
I:OPENHAGAt tO listopad& (wł.),'
Hapanndy na ieszhl włado.ojj

Bol.zewicJ'

". K O &.0 D Z I E J S KI,
!:!;!::te~ ANDRZEJA 3.

DZIENNY:
Rozpatrzenie i~zatwierdż&nie sprawozdania za
rolr 1916. '
Podział zysków za 'rok 1916.
Zatwierdzenia budżetu na. rok 1917.
vVybór 2 ezłon~ów Rady Zarządzaiącaj i 2 k&ndydat6w na mlejsoe ust~puląeyeh.
'Wybór Komisji Rewizyjnej na rok 1917.

Wle~7.0reTIl

broni, zostd z&st~pion1 pns.s Jedne...
go fi maklym&lil!tów.
'

','

Og61uł Zgromałzeuig )łkcjouarjusz6w

Wo~ee podroźe~a m~ter~ałów1u~ytychdo bndowy dQmów~ wła.śeicia
le OlernchomośCl me są' obecnie w stanie odbuGcwf'wae swych

~ospooz~oia . pertraktaoji ~
Ulemsami w 81lrawło
Z&wleliztml&

Lenin grozi lu'nkructwem.
AMSTERDAM, ~RXI (w.) - We-o
dług doniesienia P6t6~hurgkie~o korespondenta .Dany Cloniale~-Lenin
W., Wła.dywO'Stebi1nł~wa :ła oświa.dćzył webe" delegacH 29 łror M,'
da robotni.~tołnłer.ft poleciła A- -pUSU armjl. te .0 Ue prvletlt'j&t hlresztowań dwu 1ftpońeJy'k6w, jednak .. ny0h .krajów nas nie poprze, to re·,
~e Dl. żA\d8.1łie Iomnda try,usZC30no wolunia naSZ8 nie mot~ si~ udać«.'
ieh wkrótce 113. wolność.
Jł!śH ta. koaIlanci nie zagtmmj~ sit}
l{onsuL ośwład8~łs M, japońezy· da naszych tyczeń, to posi&dam.v w
oy, zamieszkAli we Władywostoku, r~kl1 silne środkI, aby ieh d.o tego]
podlegają wyłączlłie komp'tencji 12\- zmusić.
MM:emy ogłosić }laństw3
aów jtpo-ńskich.
''
ni~ wypłl.f:tllnem~.li wtedy wszysUd&

R. •

PORZĄDEK

4.

.-u:0wy

dly :mo:urchisbmi a l&pu.bHkana.wi..
Zaprzecza OB& wiatkm6śełom"
~eJlju Mikoł.a1~ fi _Hm By..
berjI.
Nie p1"ł.wd~ ,jest tet. t6 eX~('Hlr()wi
1141h~ sil! ~bi-edz do Jap&Bji.
Nl.]dóre thlellniki tt\dal1\ hder..
..lnsj1 l&ponji. & to wskutek tego,
t1J Uesni zlmieszkali na Syberii 1a..
pończyoy Ianteni 15~ _\utr,t~ tyoia.
i mienia..
'

tóllztiej

nie mogło.
,
Wo hec tego powytsze OgólneZgr~madzenie odbędzie się w nast~pnym terminie, t. j. 15 grudnia r.b.
w sali Banku Handlowego, Aleja. Kościuszki (Spacerowa) 15, i będzie prawomocne bez względu na ilośń
przedstawionych akcj i.
P.P. A.lrcjonarjusze, pragnący przyjąć udmał wtem
Ogólnem Zgromadzeni~ wi~ni złożyć w biurze Zarządu
r:l'owarilystwa w ŁodzI, ulIca Tramwajowa Nr. 6 nie
późniei jak '1 grudnia l. b. akoje lub kwity depozy.
towe, dla otrzymania biłetów wejśeia.
.

2.
3.

PETERSBURG,

Japonj• • •hec RlOsji.
HAGA, 2!.XI. -- hasa jl\pcńska
.I wielkf\ uwag~ śWsI :rOliVÓj wy.
padków w JtosU, ola.:wJajac sse~."
gólnte wydaneJ!łła Ba Syber}i, gdzie
odbywają 3i~ gwaUowne waUr! mit~

2-ej Loterii

odbyć si~

1.

pasłGobu.

29.11~ (w..) ~u..
w»ośol trw.ł~o poko1u. Franejt1 moteJ.". K.młtat -rew4,duoytny w 1(ińsku
~& by6 pewna~ t. dl.. (}fd~gJli~cil. tEJzawiad:tmia, t~ komenaemł\OT armJ\
go nie b~d~am1 ueltizili ani krw1, 2:aehodDi~
gen. BIJaj.w, 'Wo~c od-I
anł pi8ni~dzy.

podaje niniejszym do wiadomośoi, te z powodu złoże
nia niedostatecznej ilości a.kcji, naznaczone na 27-go
,
listopada r. b.
'

19..tg, Zwyczajne

Nie chcemy ~~ków
Pragniemy tylirt }W..

mllitarI.mu.

~1tra<1z1onQ port.rel, z6.wieraląey 100

iB mk. tirobnemł, -paszport niemiee-wydany w Łod7.i\, patent kramar.
ski ~yd!tny w pow. łowIckim, gm.
1ń,

Dąb'kowicze i

przepust.kę kolejowa,

rZYJmuje od godzinyl0
wszystko 113, imi~ Konstanty poleć.
do
l
i
od
-8-7.
Po.z~tem
dokumenty dla. zło-____________
he;rMne
wart.o§e1.
d?:l~la

OGŁOSZEf!JIA

dzewska 40, m. 10, front, II pię
'ro na pnwo.Ceay niskie, leez
~łałe.. Otwarte od gods, ,9- 1 w
. ot. i od 3-8 wieolli.

DROBNE.

uszerka !!ari& Kubieka przyjm0. Piotrkowska. M 199 7.
\aohalter-bilmp.Bista, l'lltyno·
wa:z;y. były lH'Zędn1k bankowy,
"'"
-poszukUje
posa.dy sta.łe1. Sporzadza.
bilanse, ,.zaprowadz& ks1ę~l handto~
II
e • Łaskawe o.ferty pod .. Buc.halII
ler-bilansista'" p1'2iyjmuje adrnlnistra ~
eja "N. KUl'.1el'll Łódzkiego" Zt:tchod. 2 \iżka Z materaoami, kredens nla .~ 37.
6
ja ,.111 11 bibioteka jasna, 6 krza- Józ~r Walszewski zgubił legityma.. seł, kanapka-pIu 3zem kryte,
c,ę chlebową, wydaną z 23 uez~
. '1
tremo jasne-- zaraz do spr~e~ siku, na 4 osoby.

._.;===========

r:

a.tle daffi-S!r1e l męskIe ziroo-p a l t a do gprneda.nla.. Ul.
p I ohkowska NI 116 m. 1t
2
~J4t.

CLEia'IlIi ...

łatiysła w Aoamtak 2ił1U bił pas~·

pOrt. niemieeki, wydany w Lodzi i portfel 2Ie 140 markamI.
~a;L;in'::ły 2 P U1i POł*t y !lfemlsćkie,
I,:~ WYdane w Łodzi, na tmiC}llS; Jó·
7,f'f 1 M m-janna Wierasz~Y. oraz

uatent na sprzedaż nltpc1a-łtl wydany

Z mt:<t. UL

r-.,odzi
p&8l!ip
Łodzi.

ny w
Wlt,kows!rlsQ.'o,

dania. ' Handlarze wykluczeni. Herszlik Hendełes z!l!!;bH 11?~1ty:
Adres: ul. Nq,wrot M 1, m. 2, '" m~efę na k~,rt'J chl~bową . wYd3.I pi~tro.
3 . . . z 22 uczą,>tln. ola 4 os0b.
abla spr~e-po cente kosztu
01'la M 23. stolarnia.

Druk N. Kurjer~ tódzkh~gQ/( Za~h.odni8. 87.

