Cena 10 fen.

Wydanie wieczorowe.
PRENUMfRl\Tf\:

REDAKCJA
i ADMINISTRACJA

.'-cezale . • • • 24 mrk.

,,GAZETY łÓDZKIEJ" .

p61rocznle • • • 12 mrk.
anrtalnle • & • 6 mrk.
mleslęcznie. • , 2 rnrk.

ul. Przejazd 8.

wraz z odnoszeniem do domu
łlllt ft'ZesylkĄ pocztową.

Administracja
otwarta od 8 I

OGŁOSZENIR:
flla~słane przed tekstem
I w teksc:e - wiersz I mrk.
Nckrologja . • 7:, f ~n.
1·{cklamy . . • 70 fen.
Zwyczajne (5szpaltl 50 len.
Drobneoglosz~nia po 6 fen.
za wvraz. Najmniej 5U fen.

Łódź, Poniedziałek,

rano

od 6 do 10 rane.

Redakcja
czynna od g. 9·ei do B-eJ
codziennie, w wlgilje świąt
do 10 wieczór.

14 Stycznia 1918 r.
łyby

ORGAN ~ARODOWY.
Założyciel

Dla Ros\\ \mperjalisfycznej Brze~ć
L\tewsK\ jest finałem. Prawdopodobnie
na zawsze z chwflą· obecną zejdą do
grobu dążenia imperj~li~tyczne Rosji
i ucisk c." espotyzmu rosy1slnego. J~dno·
cześnie oznacza jednak Brze§6 L1tew•
sk!. rozroczynaJąc11 się erę dla historii
nowej l~osji.
Któż rr oże przewidzieć, czy pnez
granice Rosji, pnez zaledwi.e dotąd
znane miastecz}o, które nabierze od
tej chwili historycznego znaczenia, Jako
koleb!ta pokoju narodów, nie przen?kn11
nowe e~zystencje narodów, upragnione
\)rzez mil;ony ludzi?
Szcze1~óinie dla tych narodów, kfó·
rym teraz dana jest sposobno§ć stania
się wolnym\ i które mają budować swą
przyszłość wlasnemi rękoma, będzie
Brzdć Litewski miał nader doniosłe
znac'l.en\e.-Do t.ych należy takte i na·
rócl polski. - W tym przefwfadczeniu
dobrze \est uświadomić sobie, ie zb\\·
ta się dla nes godzina, w któreł mus·my zdobyć się na decyzję. - Bardzo
wiele osób sądzi, że jest to zbytecz·
nym, Qdyż \os Polski jest juł rozstrzy5r•
nięty i należy tylko poczekać, aby na•
sza ojczyzna stała się tem, czem być
powinna. - Lecz ci, którzy tak mówią,
zapominają jednak o tem, te c!zas pły·
nie i przynosi ze sobą ciągłe zmiany. PrzedewszystHem należy podkreślić, że
brak nam jednej wainej rzeczy, brak
nam armji„.
·
Musimy mieć armię, która bezwa·
runhowo musi być dziełem naszego
rządu a co zatem idzie i naszego pań·
stwa.
Kiedy jednak b~dziemy mie~ tę ar•
mję. - Kiedy będziemy. mieli naszych
żołnierzy, Hórzy zupełnie i bezwzględ·
nie posłusz.r.\ b<;dą naszemu rządowi
l nie ulettać będą wpływom różnych
partji?
pewne Ul)lynie jeszcze sporo
czasu, u.nim nasza wlasna karna armja
będzie
ochroną i tarczą na~zego narodu„.
A tymczasem rodzi się pytan\e, czy
bolszewickle has1a wywrotowe, które
znajdu;ą. podatny grunt w rótnych na·
szych partiach socjalistycznych, jak np.
wśród zwclennil,ów
socjaldemokracji
Po~ki i· L'{wy, P. P. :S. Lewica i t. d.,
czy nfo zechcą one na gruncie polskim
wprowadzać
w czyn wywłaszczenia
wielkich posiadłości ziemskich, gruntów
kościelnych, zamieniać banki we włas·
ność p11ństwową i t. p.?
Gdyby jednak podobne hasła prze·
niknęły do Polski, oto czy nie przynio•
słoby to szkody samodzielności Polski,
która graniczy bezpośrednio z państwa·
mi, niezdradzającymi najmniejszych tendencji do nowinek boJszewickich? Grozi to pogrzebaniem idei budowy
państwa polskiego, które mogłoby sie
wtedy zneleść jeszcze w gorsiym poło
:ieniu, jak obecnie.
Najpietwszym więc tyczeniem naro.: .
du poJsHego winno być, aby bolszewie·
kie \dee jaknajdalei trzymały się od
nas.
Ze \ednak wśród pewnej czę§ci na•
ezego społeczeństwa znalazły one poda tny grunt, n\e ule~a wątpliwości.
Gdyby, CQ n\eda\ Boże, bolszewickie
hasła ogarnęły szeraze kręgi naszego
społeczeństwa, to w pierwszym rzędzie
ofiarami padr~ ą: w:elcy posiadacze ziem·
scy, wielcy przemysłowcy, bankierzy
\. o ile naturalnie bonse:,wentnie zosta·

Rok VI I. -

i wydawca Jan Orodek.

przeprow>dzone idee bolszewickie,

to przedcwszystkiem l<ośdół.

z,

pół

do 6-ej wieczór, w święta

Nie ulega -.vątpliwości, :Ze przy przeprowadzaniu ewentualnego przewrotu
socjalnego, pad:iby ofiarami i posiadacze mniejszej wlasriOści ziemskiej a na·
wet włościanie.
Z te~o więc bodajby względu wynika prosty wniosek, co do naszego sto•
sunku do Rosji. związek z którą zagra·
żałby naszym
najistotniejszym histo·
rycznym dążeniom narodowym.
To też tylko te i t. p. obawy uspra•
wledliwiają tych, którzy szukają opar•
cia w Austro-Węgrji, za czem bezwąt·
pienia przemawia gorąca sympatja, ja...
ką darzyła i darzy nas Austria ze swym
cesarzem na czele, co budzi wśród
wielu polaków wzajemne sympatie idą
żenia do związku z Austrją.
Jednak, gdy bliżej zbadamy ewen•
fualność takiego związ!m, to dostrzeże•
my wtedy tak wiele ujemnych punktów
w owej kombinacji, te dobrze należy się
nam nad tą sprawą zastanowić, zanim
zdecydujemy się na szukanie tam dla sie•
bie oparcia. ")
J. a.

trwały.

Stać się może za§ pokój ten
zarówno pcwszechnym jak trwałym, je•
żeli będzie w myśl mowy tronowej ce·
sarza Karola 11 bez kolców i dokuczli·
wości, • jeżeli stworzy istotne warunki
dla szczęścia i zadowolenia narodów.
Pełne prawo stanowienia o swoim
losie, jakoteż zabezł'ieczente każdemu
z interesowar.ych narodów „wschodnich"
dostatecznych wa~unków gospodarczego
rozwoju, leży zaś także w interesie
Niemiec.
.
Jak zauważa wiedeńska .Arbeiter Ztg. ",
powalenie na kolana całego świata, marzenie o wymuszeniu zaboru i kontry·
bucji, o narzuceniu sąsiadom uciążliwych
traktatów i t. d., to wszystko są wszech•
niem;eckie . • • sny. A więc, - konklu·
duje „Il. Kur. Codz.• - pokój powinien
być bez kolców i dokuczliwości. Hasło:
.Niech nas nienawidzą, ale bać się mu·
szą," nie uszczęśliwi narodu niemiec·
kiego.
Nię uszczę§liwią f:o tef siłą armat I
bagnetów wymuszone podziały obcych,
uświadomionyc:h obszarów narodowych.

.Ilustr. Kurjer Codz." podaje tłys
kusję, jaka się toczy w prasie wiedeń·
skiej na temat rokowań pokojowych :
W odpowiedzi na rosyjskie warunki
pokojowe o§wiadczyli przedstawieiele
państw centralnych w Brzdciu Litew·
skim dnia 25 grudnia ub. roku, te „przy·
właszczenie sobie przemocą obszarów,
które podczas wojny zostały obsadzone,
nie jest zamiarem sprzymierzonych
rządów.•

W trzy dni pótni ej okre§liły państwa
centralne swoje stanowisko wobt"c t. zw.
obszarów wschodnich w ten &pos6b, że
ponieważ Polska, Litwa, Kurlandja, część
Estonji i część Inflant już się o§wiad·
czyły z łądaniem pr.zyznania im pełnej
państwowej samodzielności, przeto Rosja
winna jest obszary te wydzielić ze
związku państwa rosyjskiego.
To stanowis!-;o państw centralnych,
wraz z zastrzeżeniem, uczynionym przez
nie co do terminu ustąpienia wojsk
zdobywców l ewentualnego .wzmocnie·
n\a istniejących o§wiadczeń" odno§nych
narodów, uznała atoli delegacja rosyjska w Brze§ciu za mało jasne i mało
dokładne, poczem obie strony zgodziły
się na 6-dniowł!! przerwę, w czasie której miało nastąpić ja§niejsze i dokła·
dniejsze sformułowanie tego punktu
ewentualnego układu pokojowego.
W związku z tem wydaueniem wy·
wiązała się w dz' ennikach berlińskich i
wiedeńskich obszerna dyskusja na te·
mat owych już jako ffdokonane• określonych uchwał narodów „wschodnich,•
a zarazem na temat zasady o prawie
postanawiania o sobie, w końcu o materialnej, czyli terytorjalnej stronie tego
zagadnienia. Dyskusja rosnllc z dniem
kazdym przęmieniała się w spór już
zgoła skonkretyzowany : czy mianowicie
na wschodniej granic,i Niemiec powsta6
mają t. zw. państwa . buforowe, a to na
podstawie rzekomych ośwladczeń sa·
mychże Polaków, Litwinów, Estończy•
ków i Kurlandczyków.
Hasłem rokowań, rozpoczętych w Brze•
§ciu L\tewskim jest pokój powszechny ;
pragnieniem wszystkich narodów, wtrą·
conych w wir wojny światowej-pokój
• *) Patr~ artykuł .Gazety ł,ódzkiej• pod tyL
„Któl Polski" z dn. 14 listooada r. z. nr. 314..

w celu poddania ich dyskusji.

łatwienia

Dla

z111

poruszonych spraw wybrane
szereg komisji.

Wojna

ukraińska.

Biuro Reutera donosi: Wojska ukraiń·
skie po zaciętych walkach obsadziły lin](
graniczną gubernji Czernihowskiej.
Przyjaźń

niemiecko·ukra•
ińska.

Poc!łng

.Oermanji•, plany ukraińcó11
zawierają godne uwagi wskazania co dt
rozwiązania sprawy wschodniej.
Wzmocnienie autonomicz11°i Ukrainy, .....
pisze. pro~. Reineke, członek Izby panów,
w dz1enmku •Tag•, - jest dla na:> bardzf
pożądane. W fakcie, te my chcemy z Ukra
iną zawrzeć jak najbardziej przyjazne sto;
sunki, upatruje on najskuteczniejszą broi
przeciw ewentualnemu, wroJiemu Niemco~
iacheiwaniu si«; Polaków.

O Austro• polskim rozwią•
zaniu sprawy polskiej. ~
„KOlniscbe Zeitung" donosi z Berlina:
z roztrząsanymi podczas obecpolskiego w Berlinie sprawami zasługują na uwagę wskazówki, które
otrzymujemy z dobrze poinformowanego
źródła, że t. zw. austro-polskie rozwiąza•
nie sprawy polskie, nie ma właściwie ta„
kich widoKów powodzenia, jak się to ogólnie przypuszcza, jest to je3zcze kwe•
stja, jaki wpływ mają w tym wypadku
sprawy ekonomiczne.
związku
ności rządu

W

PokoJ winien bvf „bez kolców
I dalcuczll01atcl."

N!! 14.

Rokowania pokojowe.
Do .National Zeitung• donoszą ze
Stokholmu: „Prawda,• urzędowy orga·n
rządu bolszewickiego, komunikuje o roz·
poczęciu rokowań w celu ustalenia pre•
liminaryjnego traktatu pokojowego. Po
zakończeniu rokowań preliminaryjnych
rokowania pokojowe postawione będą
prawdopodobnie na szerszych podsta·
wach. Komisarz ludowy do spraw za·
granicznych Trocki utrzymuje stały kon·
takt z Brześcia Litewskiego z peters·
burską Radą komisarzy ludowych. Jak
wynika z ostatnich doniesień z Brze§cia,
!prawa przyszłości małych narodów
w rokowaniac1'1 dni ostatnich bardzo
znacznie zbliżyła się ku ro~wiązaniu.

Zwołanis posłów

w Galicji.

Pe lskich

Krakowski .Kurj. Codz.• dowiaduje się.
myśl ?.wołania poi·
skiego Koła sejmowego dla rozpatrzenia
Położenia w związku z rokowaniami w
Brześciu LHewskim.

ie

poruszoną została

Unieważnienie rosyjskich
dłuców państwowych.
Biuro Reutera donosi: Petersburski korespondent „Manchester Guardin• komu-

datą 8-go stycznia, te Rada
ludowych zamierza w najbliż
Korespondent specjalny dzienil'a „Dien•
szych dniach wyd2ć dekrd, uniewatniający
donosi z Nowoczerkaska, na zasadzie rorosyjski dług państwowy. Korespondent
. zmowy z szffem rządu wojskowego pro- dowiaduje się, że dekret zawierać będzie
wincji dońskich, generałem Kaledinem, że
następujące punkty.
ukraińscy delegaci w Brześciu Litewskim
1) Uniewatnione będą wszy~tkie po·
upełnomocnieni są do reprezentowania
~yczki i" bilety kredy.towe Kasy .Państwo·
przy rokowaniach pokojowych w Brześciu
wej, będące w posiadaniu obywateli państw
Litewskim również i rządu wojskowego
zagranicznych w Rosji łub za granicą.
prowincji dońskich. Kozacy nie życzą so2) Uniewatn1one będą pożyczki i bilebie bynajmniej prowadzenia wojny at <io
ty kredytowe Kasy Pai1srwowej, będące
skąpania si<; we krwi wszystkich wojują
w posiadaniu obywateli rosyjskich, kapicych narodów. Rady kozl1clue wszystkie tał, których przenosi 10,000 rubli.
wypowiedziały si~ za ukończeniem wojny
3) Pożyczki i bilety kredytowe Kasy
i usilnie tądają, aby rokowania w Brześ
Patistwc.wej. będące w posiadaniu obywaciu Litewskim doprowadziły do zakończe- teli rosyjskich, którzy kapitał swój ul okonia wojny.
·
wa li w pofyczkach rosyjskich, nie przekraczających 1,000 rubli, oprocentowane
Litewska Rada krajowa.
~ędą 5 , proc. nominaluej wartości, tym
Biuro Wolffa donosi: Zebranie Llzaś, którzy posiadają 10,000 rubli, wypła·
tewśkiej Rady krajowej otwarte zostało
cone będzie 3 proc.
przez szefa administracji naczelnej ko4) Robotnicy i włoścf anie, będący w pomendy frontu wschodniego, podsekre•
siadani ~ poiyczek lnb biletów kredytotarza stanu v. f alkenhausena, dłuższem
wych Kasy Państwowej, wartości do 1OO
przemówieniem, w którem mówca zwró•
rubli, mogą je sprzedać państwu za 75
cił uwagę na powagę cnwill. W imieniu · proc. nominalnej wartości, ci zd, którzy
Rady krajowej przemawiał prezydent posiadają 600 rb. - za 70 proc• .
Rady, dr. Smetona. Po przedstawieniu
Wojownicza mowa Chur•
nąstępnie ~apitana Oilsy i nadporucz·
chil a.
nika Kuglera, jako komisarzy wojsko•
wego zarządu Litwy, i objęcia przewo·
Z Londynu doooaz!\: Minister amunicji
dniclwa przez prezydenta, dr. Smetonę,
CburcłlHl, puemawiał 12 b. m. na pew·
wygłoszone zostały przemówienia w spranem biadaniu w Lolldyoie, na którent był
wach, dotyczących odbudowy kraju.
tei obecnł' a~baaador amerykański, przy•
Nad poruszonemi tematami wywiqzała ciem pow1edz1ał1 co oastf~puje1 Powalue i
się duskusjo. Równiet i z pośród ze·
c1cigodue oświadc1enla premjera ajedno•
branych w:vauni~te zoatałv r6łne kwestJe
HOD.Yoh królestw 1 pre11dsnta Stanów Z;e-

Kozacy przeciw wojnie.

nikuje pod
komi~arzy

aAZE

2.
dooczonych Bił w zupełnej ze aubłJI zgodno8ci i spo,kały aię z jednogłośnlł aprobat!\
narodo aJ1gielsklego i amerykańskiego. Po-

gllldY 11aS%e q rów nie~ akceptowane przez
narody rasy łacińskiej, wiernie sprzymie•
rzone z nami; przyjQte też byly talr, jak
gdyby wlewały OOWI\ krew zyciodajną J
aowe nad1ieje małl·m, wstnąśniętsm w
awycb posadach państwom, które apogl1\•
dają

ku nam

po

to,

abyśmy je

wybawili

ich obecnego smutnego połoienia. Partja
wojenna w Berlinie llCią,ź jeezcze nie po-

1

decydujące zwyciestwo
Ogłosiliśmy nasze cele wojenne

rzuca nadziei na
orężne.

jasno, tneźwe i bez lęku.

Następnem

na·

szem zadaniem będzie, aby cele te nauucić wrogowi. Zwracając si~ do Stanów
Zjednoczonvcb, Churchill powied1iał: Bu·
dujcie otritr; one jedne mogą. uwolnić z

nt

siły.

wasze nieogranicz ~ ne
Pdzielajeie kred}·tn na dostarczanie

wasze potężnet

zagranicznych materjdów wojennych, bez
których siły nasze nie mogą bJĆ utrzyma·
ne w całej pełni. We~ystkich pozostaj11cyoh do ro&porzr;dzenia okrętów 1t1żywaj•
cie ra to, aby transportować gotowe pro•
dukty lub półprodukty, .umiaat surowców,
~łóre tak wiele zajmują miejsca, przysyłajcie nam pociski zamiast stali, mntetjały
wybuchowe Z'\mhst tych ciężkich subs\an·
cji, z których tię one składają.
Za1ządźeie osze~ęduośd w sakreeie ton•
nażo i to jalrnajwi~ksze otzel!l~dności~ aby
ilłatwić i przyśpietzyó przybycie dzielny~h
Aołnierzy Stanów Zjednoczonych ns plac
bojo. My, z nauej strony, w .!Dgłti, nie
pozostaniemy w tyle. Oddamy wszystko,
co łylko dac będziemy mogli. Ostatnie

zapasy wssystkitrgo. co posiadamy,

eały

materiał luda:lti, oddamy na użytek,
o ile okaże aię tego potrzeba. Armie naaze naty-0hmiast muezą być doprowadzone

aaaa

do }Jsłnej aiły. Musimy Zllrall\dzić śro.dk.i,
11bsapieczaj\ce równomierne wyznaczenie

racji żywnościowych. Każda tonna żyw•
ae>ści, pożostająea dzilj'ki oszczędności albo
też wyprodulrnwsna w krnju, ma tyleł zna·

ezenia, co tonna granatów, nuconych na
wroga, Jestem pewien~ że moiemy odnie_ść
ałkowiła zwyeięstwo (głośne brawo) o ile
w yzyakamy wszystkie źródła pomocuicile,
stojące do naszej dyspozycji. Armje nte-

uzyekRły swobodę wskutek
Rosił, SI\ ju~ drodze na front

mie:!kie, ttóre
por11Ui

T A

r. .O

W walkach powietrznyh zestneJonC?
wczoraj· 6 nieprzyjacielskich samolotów 1
3 balony na u~ ięzi.
Plel'VJSZ' 0.118rał-la1atsrmistl'a
LUDENDORPP.
donoszą %

D ZK A

W celu naprawienia szkół wojenn~ch,
wprzód nim da si~ uzyskać odszkodowa·
nia, do których dane zbierane są jaknajenergiczniej - utworzony ma być · Zakład
Kredytowy dla odbudowy kraju i pożycz•
ki udzielane przezeń dadzą motność od·
tworzenia zrujnowanych dziś warsztatów
pracy. Zarówno na potrzeby gospodarcze,
jak i stworzenie przyszłej armji polskiej
nie obejdzie się pewnie bez potyczki pań„
stwowej. Będzie to przedewszystkiem potyczka wewnętrzna i tu społeczeństwo bę
dzie miało sposobność wesprzeć świado
mą wolą zabiegi państwotwórcze rządu.

Wiednia, w Pradze od·
zapowiedziane zebr1nie wszystkich
posłów czeskich do parlamentu austrjac„
kiego i sejmu czeskiego z Czech, Moraw
i SJąc;ka, w którym uczestniczyli teł uła
skawieni posłowie: l(ramarz, Rasin, Choc,
Vojna i BurzivaJ.
Po dłutszem pr:r.emówieniu posła Sta„
neka, przyjęto jednomyślnie deklarację za·
proponowane,-. W pierwszej części tej de·
Echa pobytu Rady Regencyjnej działalności z ogółem rzemieślń.ików, a
klaracjj, której tekstu jeszcze nie ogłoszo•
no, powtórzone jest oświadczenie prawno.Re~
więc i organizacją chrześcijańską Berlinie i Wiedniu.
państwowe z dn. 30 maja 1917 r., w drusursą Rzemieślniczą 11 •
giej zaś-wyratono niezado'yV'olenie z o§w;adw. drodze z Berlina do Wiednia czlonJak zwyldt>, skoro instytucja spo~ecz
czeń hr. Czernina w Brześciu Litewskim
kowie Rady Relrencyinej oraz osobv z or• na zejdzie z właściwej jej drogi i wkroczy
w sprawie prawa narodów stanowienia o szaku, omal ~e nie ulegli nieszczęśliwemu na manowce, pojawiać się zaczęły oznaki
swym losie.
wypadkowi kolejowemu.
wewnętrznej korupcii. Zupełny chaos zaWspomniane oświadczenie prawnopań
Tut f>Od Dreznem mianowicie, zapaliła panował wśród członków, a w mętnei wo·
stwowe czechów z dn. 30 maja 19"17 r. Się OŚ W wagonie Salonowym! \V którym dzie 1owili ryby pwwodyrowie separatyzbrzmi jak następuje:
odbywali podróż członkowie Rady Rc->...genmu tydowskiego•
• Delegacja narodu czeskiego oświad cyjnej: Ogień szybko począl trawić Sl)oObecnie pono inteligentnieisza i bar•
cza z najgłębszego poświadczenia, ie obec- dnią część wagonu; tak że przez chwilę
dzi{'j po obywatelsku my~ląca część człon·
na konstytucja dulllistyczna stwonyła, ku sytuacja zdawała się być powatna. Dzięków nosi się ?. zamiarem usunięcia z Kluwielkiej szkodzie interesów ogó1nycb, ną 1d szybkiej pomocy słuźby kolejowej, zdo·
bu balastu nacjonalistyczno„sjonistycznego
rody rządzone i ujarzmione, i te dla usu- . lano jednak dojechać do Drezna, gdz•e i u.zdrowotnienia stosunltów etycznych w
nięcia wszelkiej 'niesprawiedliwości naro· · członkowie Rady Regencyjnej, przesiedli
łonie zrzeszenia.
· dowej, w int-eresie całego państwa i dy- do innych wagonów salonowych.
O ile okaże się, it. korupcja zbyt si~
' nastji łety przekształcenie monarchji habposun ła i napraw.ć zła nie spodaleko
*
, sbursko-lotaryńsldej na państwo związkojest zupełne ode-rwanie si~
możliwe
Sób,
Ja1t donoszą pisma, w Wiedniu c.zlonwe wolnych i równouprawnionych narodów.
członków i utworzenie no·
części
znacznej
.Oparci w tej chwiH hi&torycznej na kowie Rady Regencyj.nei zajmowali wego zricszenia apoJityczne~o, zato po. prawie naturalnym narodu stanowienia o w Burgu apartamenty, które zazwyczaj siadającego daleko idące ~le społec-ine.
dla goszczących
. sobie oraz prawie wolneg-0 rozwoju i wzmoc- były przeznaczonestolicy
(m}.
·monarchów.
naddunajskiej
w
nieni, co do nas, przez niezaprzeczalne,
P. prezydent ministrów Hmieszkał w t.
: zupełnie uznane prawa historyczne tud2id
RedalICJa .Gazety Łódzkiej" prosi kreakty państwo.we, starat się będziemy 11a1 zw. apartamentach Rad~kiego.
Antoniego K.ukulskiego o z-gloszewoych
:
czele narodu o połączenie wszysUdcb ple· ,
do Redakcji w watnej sprawie.
się
nie
mion narodlt ezeskiego, przyc.zym pierni~·
Krasłowackie, tyjące w związku terytorjałttym· · Strajk
z h1storyczną ojczyzną czeską, nie powin·
kowie.
no być zapomniane.•
Współpracownicy .Nowej Reformy• za„
. streik-owali.
- Rozst1'zygiliif!Cla w sp•awie pi•
W sprawie tej w „N<>wei Reformie• ' &owal
Kucbarzewslłie20
pGlskh·j.
Jak

było się

w

dziennikarzy w

Depesza p.

do p. lednl k\ to.

Czytamy!
Syndykat dziennikarzy krakowi;kkh rozesłał zawiadomienie, te grono redakcyjne

Prezes ministrów Kucharzewski za po- „Nowej Reformy• wstrzymało pracę z tedelegata departamentu s'\)raw
go powodu, te wydawnll:.two odm6w\\o
zagranicznych p. Wędld~wicza, przesłał z pr?Vjęcia postawionyeb p-1'2'-ez to grono
polecenia Rady Regencyjnej następującą
wymagań co do regulacii phc. Stan tej
depesz~ do p. Lednickiego w Petersburgu1
sprawy jesf Jed ak inny. Dziewięciu współ·
jako do prezesa tamtejszego komitetu de·
pracowników redakcyjny.:h wystąpiło z żą„
mokra tycznego:
' daniem bardzo znacznego podwyższenia
„Najdostojniejsza Rada R{?gencyjna po·
płac, a mianowicie:
leciła mi przesłać Wam wyrazy żywej ra·
dla jednego na 12,0CO k. roczni·e
dości z powodu złofonego w imieniu zjaz„
jednego na 9,000 k. rccznie
dla
o utratę zwycięstwa. Po tych wezystlticb
du demokratycznego boldu j posłuszeń·
jedn~go na 8.41')0 k. rocznie
dla
walkarb, które eię odbyły, linje po101tały
stwa. Wysoce patrjotyczne stanowisko,
dla jednego na 7,800 k. rocznie
niezłamane, a obeenie b~dziemy lepiej
zajęte przez zjaid d. 19 października 1917
dla cztered1 po 7, 200 k. rocznie
pnygotowani do stocJ:enla walki. Mamy
r., podzielane przez wszystkie prawie pot„
jednego ua 6,000 k. rocznie
dla
zupelnąi whuę w przyszłość, ale pr-0simy
: skfe partje polityczne, daje nadzieję, że
niemniej przeto o prsysłanie nam kai.rlego . przy dalszym budownictwie niepodległęga 1· razem rocznie na 72,..000 koron, przyczem
jeszcze mieli niektórzy z nieb możność za·
żołnie11a, jakiego tylko przysłać możecie
·. państwa polskiego zbi-erze się karnie caiy rabbnia więcej przez bonorarja wierszowe.
i to jaknajprędzej, dla popareia naszej słu
naród w uznaniu wielkości momentu bi·
Po krótkich pertraktaciach zgodziło się
aJrnej sprawy, tak, aby zahartowani w bo· : slorycznego i konieczności poparcia wła;. 1
wydawnictwo, na te :iądania, odnoszące
ju, nieprze~wyciężeni weterani Frsncji, An·
1
dzy polskiej•.
się do wysokości plac, ale -Odmówiło przyglji i Włoeh 211aleźll przy · awym boku
. jęcia drugiego warunka przedstawianego
łwiełe i s& daia na dziad roa111ace armje
, w brzmieniu następującem:
wjelkie-j Rsecaypospolitej.
.Nikt z podpisanych nie mote być po!
rządu,
Telefon ~ij6w-Wiedeł'!.
: zbawionym swego stanowiska przez czas
trwania wojny i przez pierwszych s1eść
W „Kurjerze Polskim• czybmy:
Z Wiednia d-0noszą do ,Berliner Abend·
Ze sfer rządowych przenika uazewnątrz miesięcy, licząc od zawarcia pokoju, z wy„
post„: Jak si~ dowiaduje ukraińskie biu·
jątkiem wypadku, uznanego puez sąd oby„
więcej wiadomośd o przyszłej orcoraz
:
·
Wiedniem
pomiędzy
korespondencyjne,
10
a Ki,owem utworzono połączenie telefo- ganizacji administracji polskiej i skarbu. watelski zamierzonego działania na mateTak więc, słychać, że w myśl złożonych . rjalną lub moralną. 'szko.d~ wydaw.n.ictwa
niczne.
Radzie Ministrów proje1 tów podstawowa .Nowej Reformy•.
Pismo z daty 3 stycznia b. r. o godz.
· komórka administracyjna - gmina - ma
obszarze. S'\ 12 w południe, zakończone było iądaniem,
' być zmniejszona w sw.
bowiem w Polsce gmin .• Uczące kiłkadzie· ' te przyjęcie propozycji nastąpić ma bez
· siąt wsi, co nie zdarza się r1igdzie w Eu- jakichkolwiek zmian <lo dn. 4 stycznia br.
. ropie. Tak znaczne terytorjalnie gm.iny o godz. 12 w połu"nie•
Komunikat niemiecki.
Członkowie redakcji porzucm p1·ac~ bez
: zadaniom swym sp~ostać u e są w stanie.
Berlin, 13-go stycznia. (Urzędowo)
· Zmniejszone też mają być powhtv. Wię• ' wypowiedzenia.
· ! ksze natomiast od. dawti} eh gubernii bęwit1ownl zacbodnieJ.
'. dą „ziemie• lub .województwa•, których ·
na obszarach Królestwa l(ongresowego
f rc11t wojsk gentrnła nmrszalh polnego
byłoby nie więcej nit pi~ć. Pod wzglę
łls. Rnrredml Bumnrsldego..
dem samorządowym kilka powiatów two„
Nie wiedzie się jakoś mącicielom sno·
Na wschodzie i na zachodzie od Ar· . rzyć ma jeden oxręg, przyczem brane m1'•
mentieres, oraz w okolicy Lens trwała w si tu być w rzchub~ powh!owactwo gos- · kojn w Potsce. Raz po raz, co dnia praciągu dnia otywiona działalność artyleryjWie, słychać o rozłamach i wewnętrznych
podarcze, położenie ~f;'Ogr-.ficzne i l d.
ska, która chwilowo stawała się bardziej rótnych okolie;. Organi.zvw:.niu administra- niep'Jrozttmieniach w łonie narodowo„sjo·
otywoioą i na innych odcinkach.
cji towarz}'„zyć bęaiie jc<lnoczesne rozwi- nistycznycb organizacji żydowskich.
Niedobrze jakoś rzeczy się mają w
nięcie s.:amorządu de pduycb granic jego
front llWnleckieao nasłępcg trona.
kompetencji. W ten sposób rozgranicze· n.ajbarJz1ej krzy.kliwej i zachłannej partji
Walka artyleryjska na wielu odcinkach nle tych dwócb dziedzin a raczej pogo- . !yd.owskich ludowców~ , gdzie rej wodzą
frontu. Silniejsze oddziały francus ie, dzenie ich .ze sobą odrazu b~dzie ujęte ' Prylu.ccy" Cejtlinowie, Hirszhornowie i
które ruszyły co ataków wywiadowczych właściwie.
Kahnowie, .usp,okuił się. i .Bund w swych
na północy od Reims, w Szampanji i na
W ministerstwie skarbu, które spodzie„ wystąpieniach.
południowym-wschodzie od Avocourt zoNawet na terenie Rad miejskich nie
wa się przejąć całą machinę finansową
stały odrzucone. Podczas naszego przed·
kraju około lipca pomimo braku dość Ji„ zbytnio si~ powo<lz zjednoczonym parlięwzięcia na południowym zachodzłe od
tjom tyduwskim~ :;..1 ytrwały opór .ze stro„
cznych wykwalifikowanych urzędników Omes w~ięłiśmy jeńców.
robota idzie całą parą. Poza organiza- ny społeczeństwa i ;:>('J'>kich jego przedNa wschodnich wzgórzach Mozy i w cjami powiatowemi w stolicach .ziem• stawicieli paralituje najdalej idące zamiełrodkowycb Wogezach działalność artylerzenia tego hałaśliwego towarzystwa. względnie •województw• istnieć będą wyi.·
ryjska chwilowo wzmagała się.
sze instancje skarbowe pod nazwą Izb Z drugiej st.rany warstwy robotnicze wyskarbowych.
stępują z mocną krytyką .polityki• dzia·

na bory1oncie oło•
wiane chmury, rokujące bursę. która prze•
wvźszy @ob" w111ystko, co było dotycb·
e1iac. A jednak mamy pełnił wiare w przy„
łlZłość. W pierwazej bitwie pod Ypres w
listopadllie 1914 r., choć wojah łl8Ue bypotrójnie,
ły pod w11Ałędem lie2ebności
poc1wórole 1łabazu od wroga, 1o jednak
przyprawiły one te potębe, świeże armie
zachodni.

Zbierają si~

średnictwem

Organizacja

Telegramy.
z

laczy łydowsl<ich; Czego dowocle.m list otwarty pod adresem dr. Rosenblatta, zamieszczony ostatnio ua łamach .Gazety•.
Ciekawe informacje otrzymujemy td
.
ze sfer rzemieślniczych.
Ostoją walczącego tydow~twa był dotychc-zas w Łodzi .l(lub . Rzem!dloiczy•,
k1órego cr>lem początkowym była organizacja sił zawodowych :za npeln-ym wyklu·
czeniem polityki. Wkrótce jednak przez
blok narodowy zostały wysunięte na piet·
wszy plan hasła czysto polityczne, co ze
szczególną siią dało się dostrzec podczas
ostatnich wyborów do Rady miejskiej.
Jednocześnie poszły w_ zapomnienie
pierwotne, czysto społeczne cele Klubu z
czasów gdy chodziło raczej o uzgodnienie

Przvaynv 1.skutki.

Z1azd naukowy w sprawie pisowni,

urządzony przez Akademję Umiejętnoś-
ci już się zakończył; delegaci warszawzjeździe uchwa·
isc~ \ui t1owrócili.

Na

lono szczególowe przeptsy pisowni poi•
skiej w duchu dotychczasowej pisowni
Akademii. Zakończenie przymiotników
i zaimków w 6 i 7-ym przypadku utrzy•
mano na rodzaj :!eiiski i nijaki-em, na
. rodzai męski - ym. W liczbie mnogiej
w 6·ym przypadku zakończenia - emi

. przybierać mają pr:1tymiotniki i zaimki

rodzaju żeńskiego, nijakiego, oraz na. zwy rzeczy i iwierząt rodzaju męskie
go. Tak więc pisać będziemy nietylko
. pięknemi paniami, małemi dziećmi, ale
i wysokiemi stołami i silnem1 wolami.
Ustępstwem na rzecz pisowni nkr6•
Jewiackiej" jest wprowadzenie j·zam\ast
y lub i w wyrazach obcych, jak konsty•
tucja1 partj a.

„.

-

Dodatkow7 przegląd oohafnifl:6w

Wojsk• Pol•kiego

· 2l?romadził

ubiegłym tygodniu przeszło
przez po·
nadesłanych
Główne Urzędy Zaciągu z obu
Komisja, której przewodniczył

w

WO ochotników,

szczególne
okupacji.
kierownik warszawskiego O. U. Z. major
Eydziatowicz, uznała za zdolnych ł30 ochotników, których tet natychmiast zaprzy~
siętono i odes~ano do obozu .ćwi::-2eń w
Zegrzu. Jako cywilny członek lmmisji
zasiadał w niej int. Zawadzki, obowiązki
lekarzy spełniali: major dr. Loth i porucz·
nik dr. Bogacki.
tód.zka eksp-0zytura werbunkowa wysfala do tego przeglądu 52 ochntnll;ćw
z których 30 zostało uznanych, Z' zdolnych. 19 za niezdoln~:cb, a przegląd 3-eh
ochotnik.ów mających kwalifikacje do szko. ły .podchorątych, odroczono do początku
lu.tego r. b. w którym to czasie nastąpić
ma Qfw~i:r.ie czwartego kursu tejte szkoły.
P-Odobme }ł.k przy listopadowym przeglądzie, tak i tetaz Łódź dostarczyła naj. większą liczbę ochotników.
Przeglądowi warszawskiemu asystował
kierownik łódzkiego O. U. Z. porucznik
Wąsow.icz.

-

P1"ZJgedJ cawaPłaka.

Piam.a podają ciekawe ł)UHOdy żoł•
1lłersa 4 p. legjvnów, K.wapienis.
Pod Optow, dostał się on do ni9w:J\i
resyjaki&j. Ja· o król@wiakowl groii,ł mu
i·
s,d ł IL11 wa k&ra aa atroay rządu -

„

OCIU ND•
wi~e eo prę.bej JejŚĆ
clarmcun ro.sy '.Bkim i .agłosił Bit na ochot•

łOWitł

ni.i.a do legjoo11 e.teako-serhsldego..

Wyru•

sirył więa na front bałkański, ahy po zaa
drugi dostirć sił do niewoli ~ tym r.a.zem
b.ułgarskiej, akąd po długich korowodaob
powrócił do swego pułku.. Peregr1nacje
te łrwa.łJ około 10 miesi~CJ•

QAZETA tODZKA

~ 14.
-

-

Wieo ••uczyciels I.

W itbiegłą sobotę, w Jokala przy ul.
.Aodrzeja 4, odbył się wiec członków Stowarzyszenia nauczycieli chrześcjan, celem
ro.zwalenia sprawy utworzenia w Łodzi
oddziału zrzeszenia nauczycielstwa oeólnokrajowego.

Potrzeb~

utworzenia

projektowanego

oddziału uzasadniał
p. Wasilewski, o1az wykazał jaki stosunek mieć będzie
puyszła organizacja do
teraźniejszego
Stow. nauczycieli chrześcjan.
Nadmienił
przytem, te w myśl ftatutu, zarz~d oddziału obowi!lzany będzie wpłacać corocznie

wa rzecz Zrzeszenia w Warszawie 15% od
sumy ogólnej składek członkowski~h; t~
raźniejszy \ednak majątek stowarzyszenia
pozostaie nienaruszalnym.
Wniosek p. Wasilewskiego poprawił p.
Kilański. Pod dłu!szej dyskusji przewodniczący poddał pod głosowanie dwa
wnioski: l) czy zebrani uznafą za konieczne zorganizowanie oddziału zrzeszenia nauczycielstwa polskich szkół począt
kowych na gruncie łódzkim i 2) w jaki
sposób należałoby załatwić tę sprawę.

Pierwszy wniosek

przyjęto

jednomyśl

nie, co zaś do drugiego, to zgodaie z propozyccją p. K.ilańskiego, wybrano komisję
złożoną z 10 osób, któta b~dzie miała na
celu zrealizowan\e ptojektu w porozumie, · niu się z pnedstawicielami szkół śred·
n\cb.
Do komisli tej weszli pp. Cujkowski,
Wasilewski, K.ilański, Wojakowski, Dobrzeniecki, Werner, Cieśliński, Briezińskj• Tomaszewski i Unieszowski.
Następnie p. Wasilewski odczytał sprawozdanie ze zjazdu delegatów nauczycielstwa polskiego w Warszawie w d. 29, 30
i 31 gru\inia.
Obszerny referat wywołał dy1kmrę.
Ostatecznie zebrani uchwalili rezolucję
treści nastiJpaiącej:

• Ogólne zebranie aaue1ycieli polskich
sikół począ\to\łych miejskich, apołeczuych
i Jlrywatnycb w Łodzi w d. 12 etycznia
ucllwala: 1) nauc1yciel1two polskich szkół

roczątkowych najnpełniei aolldaryzuje się
i: re1olucją I-go zjasdu delegatów Zrzeszenia
anucB1cieli polst:icb szkół poe2ątkowycb,
awo\anyra w d. ~\}, 30 i 81 grudnia 1917 r.
wszy~tlde

jego dezyderaty przyyjmuje;
2} ogólne zebranie polaklch szkół pociątko•
u-ych w Łodzi w.1yws zarząd Stow. nallcz.ytieli chrześejan w Łodzi, aby, praesrłając
reiolucje I·g11 zjazd11 delega\Ów nauczJeiel·
atwa polskiego l!IZkół po:z11tl•owycb - zall\da\ wprowadzenia ich w zyeie od seimi·
ków powiatowych w ł.-odzi, Brzezinach i
t.1sku, jak równieł od Rad miejskich w
tyrh puwłatacb, oru rad l!lkolnych okrego\' ycb, magistratów, inapettorów szkolnych i ud gminuycb i tym podobnych
\<"hdz.
Na delegatów de rBtządu dyscyplinsroego wybrano pp. Dobrzenieckiego i Waai·
Ie wskiego.
{ł)
i

- Zebrania Koła nalłczycieli pry•
watnych .azkó.f ladow,-cit.

Wczoraj, o g. 11·ej rano, w lokalu
pny ulicy Andrzeja nr. 4, odbyło się
pod przewodnictwem p. ł:ugenjusza
Maj-Ma\ewsklego, zebranie Koła nau•
czycieli prywatnych szkół ludowych
z mlz\dem delegatów z prowincji. Se.
hetarzowat p. WaJtratus. Przewodni.
czący przedstaw\\ zebranym wyniki po• rozumiewanła się z inspektorem szkół
miejskich, p. arabfńs~, im, w sprawie 04
brony interesów nauczycieli prywatnych.
P. Wasilews \i zdawat .sprawę ze zja~du deh=~atów nduczycieli szkół począt
kowych w Warszawie.
Rozwinęła s:ę szeroka dyskusja na
jakiej za:>adzie pozbawiono nauczycieli
szkól pry\.iatnych praw państwowych.
Zabierali głos p. p. Stankiewicz, Wasilewski, Kotynia i inni. W rezultacie ze·
brani pos anowili opracować memorjał
w sprawie zrównania ptaw nauczycieli
prywatnych z ?irawami nauczycieli szkół
publicznych. Opracowaniem memoriału,
który pnestany będzie do odnośnych
władz, zajmie się komisja, złożona z pre•
1ydjum Koła oraz uproszonych p. p. Stan·
kiewfcza, Wasilewskiego l pani Manifowskiej. Zebrany na podstawie roze•
tłanego kwestjonal')usza materiał przeałariy będzie inspektorowi z progbą o
przedstawienie go na zapowie~zianym
w dn. 21 b. m. zjetdvie inspe':torów
okręgowych w Warszawie w celu obrony
interesów nauczycieli szkół prywatnych.
(i)

-

Gdczfł

Ja•a Lo•••tow ioz•.

W nadchodzącą niedzielę d. 20 b. m.
o godz. ~ wiea. ZP.lłkomity krytyk Jan

Lorent~wt~ wygłosi

w Sali Koncertowej

prelekc1 ę hteraclu\ o .Literaturze pol$kiej

podczas wojny•.

Bilety do nabycia w .Czytelni Nowo-

ki• Straacha, Dzielna 12.

niści•

Z Tow. Lel'cara-kiego.

W środę 16 stycznia r. b. o godz. 7-ej
odbędzie się posiedzenie Tow. Lekarslde·
go. Na porządku dziennym odczyty: 1) Zdolności krytyczne u zdrov;ych i umysłowo
chorych. 2) Badania nad oddychaniem pod·
czas status epilepticus. łącznie z demon·
stracją krzywych oddechowych.
-

W

Z Tow. krajoznawczego.
ubiegłą s'botę, na zebraniu łódz·

kiego oddziała polskiego Tow. krajoznawczego, wobec licznych słuchaczów, profe·
sor Szymankiewicz wygłosił odczyt p. t.
..,Geneza współczesnej literatury polskiej•.
-

yepePłual'

Teatru Polslriego.

Jutro o godzinie 7 i pół wiecz. „Ich
czworo• ZapolskiP.j.
W środę o godz. 7 i pół wiec1.• Złoty
wiek rycerstwa"'.
W nadchodzący czwartek sztuka Bolesława Oorczyńskiago .t<onstytncja•.
- Zt! Stow. właśclciell nie•achomo•
aci m • .t.odzi,
W eobołę w lokalu przy aJ. Krótkiej
nr. 9 odbyło s\ę poe\ed1enie unądu Btow.
wblie\eieli nierucllomości m. bodd pod

praewcdnictwem prezesa p. Gustawa Klu·
ko wa,
Po odcsytaniu i zatwierdzenła sprawoz•
dania kaeowego ZB ~rudzień r. b. wlybrana
została komisja do iokaeowania uległych
składek członkowskich, pooiew a~ wielu
członków od roku. a na.wet o dwóch lat
nie płoci składek. ealegło1fo;, wynoBZI\
obecnie 7,000 rnbli.
Poetauowiono zwoład zPbranie radnych
miejskich, z pośród właścicieli nieruchomości, celem
u&wo1z:3nia. projektowanej
Sekcji właścicieli nieruchomości pr1y ma•
gietracie.
(i)
-

Statystyka l.udnoaci.

Stowarzysżenie majstrów tkaczy zarobkowych żyd. otworzył we własnym
lokalu przy ulicy Kelma .N2 4, biuro,
gdzie bezpłatnie wypełniane będą an·
kiety statystyczne dla niezamo:inej lud·

ności Bałut.

-

(~)

Rita Saoobetto.

Dn. 18 i 19 b. m. odbędą się dwa
wieczory tańców klasycznych niezwy·
kłej artystki Rity Sacchetto, które bez·
sprzecznie
wanie.

wzbudzą

duże

zaintereso-

Taniec Sacchete rod7.i się z tonów
muzyki, . które są mową i duszą jej
każdego ruchu i wypływa z wewnętrz
nego odczucia, a psychologiczne ujęcie
każdego typu w jej sztuce jest wprost
zdumiewające.

Bilety do nabycia u Alfreda
ch a Dzielna 12.
-

Strau-

llCradz:ieże.

Z szopy przy ulicy Widzewskiej N!! 43,
onegdaj w nocy za pomocą wł~?:hr
się niewykryci złocey-ftcy skradli towaru na

sumę

800 mk. ·
domu N! 30 przy ulicy Zawadzkiej zauważył onegdaj rano. lż
drzwi do składu Cukiermana są otwarte. Po sprawdzeniu okazało się brak
towarów, mydła i t. p. na sumę 40,000
Stróż

marek.

li

Sledztwo ustaliło, iż w przeddzień
kradzieży złodzieje ukryli się w podwó·

rzu i w nocy zrobili wyłom w §cianie
do sk?adu, następnie otworzyli okno
od zewnątrz i towar wynieśli przez
okno r.a uł i cf'.
(*)
Generał·Guberna(or zamienił
skaz.anym przez Sąd przy

12 oso·

bom,

Urzę·

dzie Gubernjalnym

w Warszawie za
udział w demonstracji z dn. 9-go gru·
dnia 1917, kary od 14 dni do jednego
roku więzien i a w drodze łaski na kary

pieniężne.

le
lloló„ski

świata.
d~won

cesarski.

W noc Sylwestrową rozlegly się po raz
ostatnl. - jak donosi .Frankf. Ztg." dświęki dzwonu cesarskiego w katedrze
kolońskiej. Jes\ to największy dswon ko-

acielny w Niemezech (waży 540 cntr.).
ObRcnie zarekwirowany SOiltał Dlil pełraeby
wojenne. UsaniQcie dnrotu tego połącso
ne jest 11 wielltiemi łrudeeściami: zostanie
pocięty na cztleł sa p m~eą elekłrycz·
.UGŚCJ.
Zajęcie

Domu polskiego.

Do .Russkich Wiedomosti •• dono11" z

Charkowa:

Polika partja aocjalial:yc2na

owładnęła

gmachem Domu polakiego. Lokal domu
obsadzony jeat pr11es .1eg;oni1tów połakfeh"
I •Czerwoną cward j~•.
Kied1 wieczorem przybyli do Domu

poł1ldego c_złonkowie Tow•• Sokół" .1egjo•

3.

rozpoczęli

stnelonioę.

- Na szczę
Naezelllflr 1111licji swróoił aię do komHd"l.nta załogi z
prośbą, ażeby wyrzucił .eksproprj"torów".
(P. P.}.
doie, nikt nie był raniony.

„ArmJo Odrodzenia łforndofl1eto."
Odczyt ks.

Czesława

Oraczewskiego.

Czekaliśmy nań.„
Znaliśmy na:iwisko

jego, glo€ne w stolicy kraju, gło§ne z nowych ide1,
jakie wplótł w tycie codzienne społe
czeństwa, jakie odważnie w świat rzucał, mimo te na nieprzygotowany grunt
padały.

CzekaliCmy nań.„ Na mocne słowo,
któreby w nas zdołało nowe ducha siły zbudzić, które mieśnie by do pracy

skrzepiło l umysł ziarnem zapłodniło
rodnym i serce natchnęło uczuciem
miłości i wolę silną pragnieniem oiywiło czynu..•
Na wyniesionej stanłl_l mównicy.
„Na ulic;ach bym je głosił, te idee,
kt6remi o:!ywfć pragnę rzeczywistoś~;
sioła i miasta wzdłuł i wszerz bym
przechodził. a niestrudzonym znojem
okupićbym chciał uznanie narodu mego dla zbawiennych promiennych prawd•.
Patrzyłem na Jego wyniosłe czoło,
na potęłnie zarysowanę, my~lącą gło·
wę, na szczupłe, uduchownione oblicze.
W czarną suknię ujęta postać, . silne,
umiarkowane, a tak wiele mówiące ruchy, donośny, drgajęcy uczuciem głos.„
To nie tuzinkowy prelegent, pragną•
cy zainteresować publiczność obranym
przez się tematem, to prorok raczej,
co przyszłe jut prawdy widzi, co no•
wemi drogami pragnie ludzkość pro·
wadzić, . wytykać jej cele i ognistemi
głoskami ryć w sercach i umysłach
pro~ramy •..
Wstępnym bojem podbił słuchaczy.
Szczeremi, prostemi słowy, nie pate·
tycznym frazesem, serdeczną glosu
truną i własną szlachetnością, co biła
z oblicza „

•

„
•
wielkie idee

Dwie dzrś
rządy dusz
sprawuj4: pokój i naród.
_ Pokój - wyśniony -sen milionów,
upragnione marzenie od tyłu, już tylu

miesięcy... Naród-podstawa przyszteporządku fwiata, iiłar bytu politycznego i gospodarczego, podłoże egzy·

go

stencji duchowej.
Po wielkim kataklizmie dziejowym. jaki zewn~trznie przejawił się w formie wojny, a we-wnętrznie od lat już trawił dusze
ludów i jednostek, nasląpić musi radykalna zmiana pojęć a przedewszystkien: pod·
dać należy rewizji dzisiejsze wy0bratenie
o dwu powytszych ideacb.
Potrój isotny nie może opierać się na
zwykłych podstawach politycznych, nie
możP. jedynie gruntować się na tra.ktatach
i umowach. Jeśli
wojnie zostanie zwyciętony i zwycięzca wówczas pokój nie
będzie mógł znaleźć siedliska na ziemi,
bo w pierwszym lęk zostanie, w drugim
nien~wiść. A pokój może istnieć (i tu jest
właśnie
prawdziwe podłoże najszerzej
pomyślanego pacyfzm1:) jedynie . W' atmosferze obustronnego zadowolenia, harmonijnego rozwoju wszystkich ludów i wszystkich sił duchow •eh i gospodarczych narodów. Oto istotue znaczenLe słowa .pokój", które wszak po kilkakroć dziennie
na ustach mamy.
Druga idea - narodu również nie mcże l.Jyć rozumiana w sensie dotycbczascwym. Narćd to nie ze s pół warstw, klas i
stronnictw, wzajemnie s: ~ zwa;czają cy :f1,
to raczej jeden organizm, ożywiony iednym duchem, jedną ni yśl ;i . Takie ogólne
podło~e nie przeczy byna;mniej konieczności istnienia oddzielnych stronnictw.
Ale musi powstać to, co się duszą narodu zwie, to co jest miarą tężymy narodowej, skałą uczuć i czyi ów zbiorowych.
To odrodze!1ie narodu w najobszern'eiszym tego słowa zoi.,iczeniu, to treść istotna i cel wy odów ks. o.aczewskiego.
Jak<lt jest droga, do edu tego wiodą
ca? Społec2e1'lstwo jest organi2mem zło

'°

żonym ~ wielu poszczt>gólnych, autono·
micznyc1; jednostek. Próżno tedy mówić
o pcipcawie CJłości, gcy przedtym nie po-

myślimy

o odrodzeniu jednostki.
Kultura spółczesna nie wykazuje tendencji w kierunku harmonijnego rozwijania
wszy st kich stron duchowych i fizycznych
istot ludzkich.
Jak w starożytności akcentowano kształcenie ciała, j:;k wieki.
średnie apoteozowały wolę, jak na przefo·
mie w. XVil i XVIII podkreślano uczucie,
tak dziś święci tryumfy intelekt.
Ale pnys.dość ludzkości llie może się
opierać na iednostronoym rozwi,amu zdolności jednostki.
Konieczne jest takie
shatmonizowanie wszystkich duchowych i

fizycznych właściwo§ci człowieka, by mo"
one równołeglę rozwija~. Rozum,

gły się

wora, uczucie i hart

cłełcsny

-

to czyn„

niki które iść winny równorz~dnie tak, by
nadmierny przerost jednego nie za1łuszył
normalnego rozwoju innego.
Tylko .taki naród ma dalekie perspekty·
wy ~zwo1.owe, który 2doóył sii; na ten
w1eliu wys~łe~ przełamania dawnych tradycyj
wychowar.u a 1 sam w własne dłonie ujl\ł
swe wewnętrzne wycbawanie·odródzenie.
Armja Odrodzenia Narodowego (A. O.
N.~ - oto. n~zwa takiej wszechorganizacji,
ktora obe1m1e dobrych synów ojczyzny,
zdolnych i chętnych do pracy dla wspól·
nego dobra. To nie stronnictwo, to nawet
jeszcze nie zrzeszenie, ale to już ogół sił
zorganizowanych i ka wytkniętemu celowi
zmierzających, ku odbudowie fizycznej
i duchowej naszei Polski„.
I(atdy cegiełkę niech do budc.wy gmachu przyniesie, kaMy niech co dnia dla
narodu pracuJe, niech swoją korzyć miarą
dobra powszechnego mierzy, a wówczas
wielka idea odrodzenia zostanie osiągnięta.
Krzepmy si~ w pracy i potętniejmy
w woli.

• • •

piękne słowa. za te cudne, prawdą tcbJlilce myśli zerwała sit:: burza oklas·
kó\\ i nie milkła długo. Zapadły głęboKo

Za te

zwua w c1us.e i dały!...

iby setny plon wy·
(js.)

w. Rwworowski nładlie Stanu.
Dyrektor Departamentu Politycznetzo uwspółpracownikowi „Gazety Po·
rannej" swych poglądów na sytuację po-

dzielił

lityczną,

a pr:edewszystkiem na spraw.;

Rady Stanu.
Podajemy z tego wywiadu niektóre ustępy~

kierują

Rozumiem

dobrze

motywy, który

piórami lewicy, zwalczającej Radę
Stanu jeszcze przed jej narodzeniem.
Wiem, że powoduje ni~ głównie obawa,
by Rada Stanu nie uzurpowała &obie
wszystkich praw sejmu, nie oddaliła przez
to terminu jego zwołania, nie uczyniła go
zbędnym. Mogę pana zapewnić, że odczuwam doskonale prądy chwili obecnej.
N=e traktuję Rady Siana, jako scho•
wanko przed wołaniem współczesnego ducha demokratycznego, jako wybieg pozornie go .zadawalający. W powstaniu Rady
Stanu widzę właśnie środ€k jaknaj•
szybszego zwołania sejmu. Musi prz~
cież być j akieś ciało do ~ewnego stopnia
reprezen1acyjne, którety projekt sejmu,
opracowany jnż w szczegółach nawet przez
komisję sejmowo ·konstytucyjną, b. Tym•
czasowej Rady Stanu, rozpatrzyło, przyję·
ło i uchwaliło. Zbyt wielka i poważna to
rzecz - przedstawicielstwo narodu - by
o jego formie, o warunkach jego powstania miało zdecydować szczupłe gron·o osób. I dlatego zorganizowanie szybk!e Ra·
dy Stanu uważam za sprawt; pierwszorzę•
dnego znaczenia.
Rada Stan jest i i. tego względu kil•
nieczną, te wedł g bu ienia patentów %
dn. 12 września, tylko ona może mied:
władzę prawodawczą, że obecnie, kiedy jef
niema, tadne prawo nie może być w;da·
ne. Sytuacja Rady Regencyjnej i rządu
jest z tego pdwodu w chwili obecnej niezmiernie trudna•.
- Jeżeli wi~ takie kompetencje praw·
ne posiądzie Rada Stanu, czy nie jest
możliwym, 1e rząd z chwilą jej zorgani•
zowania, przestan.e się rnteresować sprawą
sejmu? Przecież to będzie najwygodniejsze
w świecie dla tatdego rządu przed·tawi·
cielstwo narodowe, jałto że posiadające
więcei, nit połowę członków z nominacji.
- Nie podzielam tych obaw. Niech pan
zwróci tylko uwagę na sytuację, w jakiej
się znajdzie Rada Stanu.. Kalkulujemy
szczerze i otwarcie. Lewicy nie zadowolni.
- Czem11 odrazu rząd nie rozpisze
wyborów na podst1wie clroćl>y ordynacji
jut opracowanej?
- Organ prawodawczy jest natychmiast
koniecznym. Inaczej stopniowe pczej ino.
wanie funkcji państwowych jest niewykonalne. Natomiast w mo]em przekonaniu
Rada Stanu winna natychmiast pn.yjąć
ordynację wyborczą, a rząd, jak sądzę, nie
będzie miał powodu do zwlekania z orga•
nizo vaniern wyborów. Nie bc:dzie to rzecz
łatw • Dla przeprowadzenia demokratycz•
nych wyborów potrzebna jest admistracja
pań~twcwa. Tej jeszcze nie posiadamy.
- Czy Rada Stanu btdzit w prawie
powl łae wo]sko?
- Sądzę„ :te tak. Sprawa la bowiem
jest dzisiaj mni~j spra~ą polityczną, jak
elem~ntarną komecznośc1ą państwową, któ•
ra nie mote być odkładaną. ·

. .-:- Czy furda m~strów uch.waliła juł
1ak1s konkretny orotekt woiskowv?

a

4.
Ciągnienie

od 15do28

atrcznia.

Losy

Ciągnienie

ed 15do28

atyGznia.

hoterji he~joQowej
klasy do nabycia
do
wKantorze „Gazetv łódzkiej", PrzeJnzd 8.
V

- Tak jest. Póki jest on jednak pro·
jektem, trudno mi mówić o szczegółach.
Powiem ty:ko, że przewiduje on pohór jednego rocznika w sile 40,000 do 57,000
ludzi.
- Kiedy, według pana, nastąpi powo·
„1aie Rady Stanu?
- Musię wyznać, 1e mam pewne oba·
wy, iż to nie nastąpi tak rychło, jak tego
pragnie N~jdostojnieisza Rada Regencyjna.
Sprawa kandydatur wymaga licznych konferencji. Wobec tego, te z sejmików wyj·
dą prawdopodobnie przedstawiciele pewnych tylko sfer społecznych, nominacje
będą musiały być korekturą demokratycz·
ną wyborów. Trzeba będzie zatym powo·
łać przedstawicie:i nieuwzględnionych przez
wyro1y klas i interesów. To również mo·
te wymagać czasu. Złoienie zatem ciała
tego typu, jakim będzie Rada Stanu, nie
będzie rzeczą prostą."

Ostatnie. telegrnmg.
Ważna

Konferencja w Ber•
linie.

„Berl. Lokal An2. • donosi, U w niegen.-feldm. v. Hindenburg i gen. Lu·
dendorff odbvii dłuższą konforeo<:ję z kanclerzem dr. Hertlingiem, poczym przyjęci
zostali p~zez cesarza. Rada koronna nie
odbyła się jc·u uak; na dziś. wyzo , c;rnno sesję u cesarza, na którą zaproszono 1od obno

Sennioo podobno

Porucznik

lotn~czy
zmarł.

Ł

oświadcsyJ, tł

OD Z K A -

mo.ill-

w a jeat wydanie prse1 rz,dy koalicji w1pól·

nego i dokumentowego ośwladczeala,

Lord

łłorthcliffe

w gabinecie

Kto

Ortodoksi o litwakach.
Kopenhagi otrzymał "Moment"
o przybyciu do tego miasta
„autorytetu•• ortodoks6w i rozpowszech·
nieniu tam przezeń .expose" o sprawie
żydowskiej w Polsce, z któreg') rrzyta·
cza następuiący ustęp o łitw) '" !1 :
n0pr6cz różnic partyjnych, istnieje
jeszC'ze ostre przeciwieństwo między
żydami potskimi a litewskimi. Polacy
uważają litwaków za rusyfi':ator6w i
prowokatorów rosyjskich. Oni też reprezentują żądania narodowe i sa znie·
nawidzeni przez bardzo widu -ż;dów
polskich. Ortodoks upatruje w litwaku
heretyka i wolnomyśliciela, asymilatorwroga polal,ów. Litwacy wzgardzają
polsl~imi żydami, uważając ich za coś
Z

wiadomość

niższego.•

-:-

Og Jo szenie.
W dołąezuniu mege ogło~zenla H dnia
5 e1erwca HH7 r. podaję do pnblic"nej
wiadomośai, że nast~pująre środki spoi\"w·
cze uz.n ane zo1:1tały jako szkodliwa ·dla

zdrowiti:
AmHykańeka

Afryknnskn

kawa mielona,
mieszanka kavrnwa

„Ka·

wyrabia

koalłcji.

w

rajszym posiedzeniu Rady ministrów omakwestje polityki zev.nętrznej J ml•

wiano

li tam ej.

Konsulent Prawny.
:tł

rozedrga·

Myśl slaba i- chwiejna, błąka się w
niedalekiej przestrzeni urojeń, snuje się
pajęczym zmiennym widziadł~m w niezna·

zać błąd niedostrzeżony, trzymająclsię cią-

ną przyszłość.

Dz•t>cl'c\ to taka !asna, niewinna istot·
ka, pragnąca, a n·erozbudzom1, marząca
w mach kwi„towrb o cu1acb ba5ni, wsłu·
chana w ulJtną melodję s"'ych wizji dziecinnych.
Już na świat przychodząc przynosi ze
Z arc dek usobą wraż1iwość na piękno.
czuć estetycznych tkwi w istocie dziecka.
Z;raz w pierwszym okres~e dziecięc
twa, widzimy iak radośnie uś>n'·c'1a się
ono do promyka

za kwiatek.
wpro<;t

~ ł1nec:mego,

!uh cbwyta

wywołu;ą

Dźwięki

.

wrażenie

zadziw!a~1ce.

Obserwował em kiedyś zupełnie maleń·

rozpłakane
było s1~osobu,

kie

dziecko,

usro1rn;ć

go nie

dopiero pod wpływem ła·

godnej muzyki maieflstwa, cichto, znać
było na niem jak id ;vzr113;:e:iie, bhgość,
które malowały s H~ n1 twimyczce.
Ze skłonność e:;t~tyczna w dzieciach
istnieje, łatwo to zatiważyć w grach, w zabC1wach, w 'i'.2miłowaniu do rysowania · i
obrazków. Al ~ uw.łg:t dziecka jest jeszcze zbyt rozpro~zon:i. wrażenilł szybko
przechodZiJ, więc z.1cfaniem tegn, kto stróżem
duszy ma być dziecięcej, jest utrwalić te
wrażenia, zatrz1 mać na nich uwag~ dzie:-

84.

ka, dopomódz w wyszuhniu piękna, na·
uczyć chwytać cechy charaktery.styczne.
rozbudzić wrażliwość na coraz wytsze rodzaie piękna, st0pniowo kształcąc jego
sąd i_ ćwicząc pory .vy estetyczne.
Nie wolno tu jednak narzucać dziec·
ku swoich wrateń, niech ono wprzód sam~ s,td wyda, mech ma odwagę powiedzieć, .te mu się niepodóba to, co podziwiają inni, wyrazić szczerze swoje własne
wrażenia, potem dopiero uwagę mu zwrócić na coś bardziej pięknego, Iub wyka-

wyc:ąga,

uśmiechem
płatki ku światu z
pełne pragnień, z oiewinuą i
~ą duszą w świat wstęruje.

co

gie roli przewodni kr, a nie nauczy .:iela.

(Dalszy

f

Teatr

ciąg nastąpi).

MagUrat rozpocznie wkrótce. wypłat;
odszkodowania kwaterunkowego za pos.Ój
wojsk i w.Jadz wojskowych niemieckich za
czas od 6 grudnia 1914 r. i WLywa ninieiszym interesowan)'ch do zgtas ania swych
pretens) na specjalnych formularzach, które otrzymywać można w gcdzL'ach biurcV1ych w Wydziale Kwaterunkowym magist·
rata, Nowy Rynek 14, pokój 30 za opłatą
10 f. za arkusz.
D'.a każiego lo~'a!u winien być wręczo
ny oddzielny arbsz.
Podania robio·:e nie na formularzach
nie będą wogóle

rozpa!rywane. Kwit)' kwa-

terunkowe winny być do.fąc7.ane jako do-wód.
Podania dotychczas jut złożone, a nie
załatwione winny być na nowo złożone.
W braku opiekunóW"'prawnych właści·
ciele domów mogą składać wnioski za nie-

obecnych swych Jo!rntorów.

MAGISTRAT
Wyd1iał

kwaterunkowy.

„ „ „...„ „ „...„ „...„ ......
ooz..ossE:rcr.iv.c Teafr

~
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'lac.bodn\a 53

D\1r. Th. junod.

ro~iiennie Pri~~~tawlenia ~la RoozJo. lBDełna imiana progr.
z
Przygoda P• Barona w Tyrof' u ol?eretka JSket~z
tancami
.
przez Kl!mowicza, muzyka
śpiewem
harasińskieRo.

Esm2rulda et Carlo
·
'''
W~

targować będą.
Zresztą zwracam uwagę, że łubin jest,
dnia 27 c~erw.
myśl roz,-iporządzecnia

~uVv;:;~~c:ar

11.

~~~~r~!~
Stossprolongowany).
W!lli
{na
tądanle

vł"lm0 111 -rcz Polski Hnmor~sta z iego
1\

Ws.

własnym

repertuarem.

Kot1Jeska

HorsłtuJa lOołnu ii!s'.(~~~~,~:r:~

z

ca 1917 r. (Dz. rozp. ur. 79), MasekwestroWRDy i wchodzi wedle § 16 w zakres go•
spodarki publicznej. Wszelkie używanie
łubinu dla innych celów jest w Generał·
Guberator~twie warsaawskim zakazane.

Bern 14 stycznia.
„Corriere oellil Sera• donosi, IŹ na WCZO•

ALEKSAttDER GERSDORf

Dziecko to coś nieuchwytnego, bardzo
subtelnego, co wrażliwych uczuć swych

czerni nadal

Wspólne oświadczenie

W celu zaoszczędzenia światła Biuro moje z dn
2'& ub, m. czynne Jest od 9 rano bez przerwy, lee&
tylko do godziny & wleuzorem

I.

1\n wa czekoladowa „ l{offe nell1",
I\nwa czekoladowa „Kofelada",
Surogat kawy .Francuska mieszanka
zboi.owa",
Surngat kawy „Lur ine" (Łubin),
'fe wszystkie eurogaty z:-.wicrają w oobia nieodg:orżlrnięty łubin. Mogą or.e w
pewnych wypadkach spo\-:odować ci, żkie
za11ł-:lbnięcia i dlatego ostrzegam przed ich
zakupem. Przeciw producentom i sprze·
dav. com wystąpię z surowe mi karami, re8li
hmi bezwartościowemi środkami spoiyw·

Znany lotnik M iiller, kawaler orderu
pour le merite, z powodu zepsucia się aparatu spadł na 2iemię i zostat śmicrttl·
nie raniony. Zginął za o:czynę niezwyciężony a po 38 swym zwycię~twle.

Zawiadomienie..

au.rogaty

~ wythowanie a~t~y~znt

wanna•,

Mii!ler

łpbfnu

1

Piotrkowska

vs Rosji.
Petersburg, 13 stycznia:
Komisarze ludowi wydali dekret, re
wszystkie własności i urządzenia wszechrosyjskich ziemstw uznaoe zosta:ą od tej
chwili za włrsndć T!>publiki ro•vj~kiej.

wfęe

_ ~.
·
Łódź, dnia 8 stycznia 1918 r.
Cesarsko Niemiecki Prezydent Polic.
podp. L o eh r s.

upaństwowienia

Dalsze

<===============-===---==-==z=================---=~--==,....===---

karze.

wojennnym.

·

M f4.

14 styczetl

kawy, uchybia§§ 15 i 16 nec:roneiro rot·
porządzenia i podlega podług § 21 I. c.

Haga 13 Stycznia.
Z Londynu do:hodzą pogłoski, te
Lloyd George rowoła lorda Northcliffa do
gabinetu wojennego,

d;iel~

v. Hindenburga, v. Ludendorffa, kanclerza,
podsekretarza stanu von doru Busche i wie·
le iunych wybitnych osób. Sekretarz v.
Rodorn 1est 11lekka zaziębiony i dlatego
Wl\t[·li we jeat, czy będzie rnógl prZ) jt\Ć udział w konferencji.
"Tiig. Rundsubau" pisze na ten temat:
„ Dzisiejsze obrady zadec)'dują o na@?.ej po·
lit1ce celów wojny oraz wswn~trznej•.

A Z ET A

fjQłkOlOSKU wk~wr,°J3J~N~~~i~·

Polska

i t. d. 18

pi·-śniarka.

~M.

Początek

Uwaga:

punktualnie o 8-ej. Ceny miejsc od 1 ml<.
Wkrótce przyjedzie Altx Grahlmann z jego ostatnJą
Teatrem Liliputów. •

nowością

..i=:==-··--------l!mll-----------..m.----------mmil~

Uczcie się na Samouczku RElJS.:>NEl~A w domu, przed szkołą. w szkole
i po szkole, bo
ten stał się już potrzebnym, pomocnym i u
od palenia tytoniu,
żytecznym dla ka1dego, bez różnicy wieku i
zdolności umysłowych, kto tylko chce nau·
niech się zgłosi do Gntzmana.
czyć się s;;,m bez pomocy nauczyciela, zatem be%płatnie,
w zupełności zastępuje miód sprzedawany przez
Pierwsza chrzEŚ ·iańska lecll'czytać, pisać I rozmawiać po niemiecku, fl'ancusku, angielsku
i po polsku bardzo łatwo, prędko i gruntownie, a przytem tanim kosz· nic;r9 Sienkiewicza 83, parter od 10-ó
WARSZAWSKIE ZIEM8AŃS~IE
tern. Albowiem, nie potrzebując płacić za naukę, oszczędza się znaczną
MLECZARSi*JE
TOWARZYST ""O
sumę ~ien.iędzy, a wydatek, zrobiony na Sa1nouczek, zwraca się
11111111111„llEl'llll!lll„!ll!'!IShlll!Rim;ammum11•
z tysiącznym procentem każdemu posiadaczowi tego podręcznika,
który ma za to wyższą wartotć, niż złoto. Każdy uczeń, z najsłabszem
nawet uzdolnieniem umyslowem, pragnący się uczyć jednego z powyż·
·~
Sprzedaż w sklepach własnych: Andrzeja 3, Piotrkowska 13 l 14J,
poza szKołą, albo przygotować się do egzaminu w szkole publicznej,
języków
ych
z
1
Dzielna 25, Widzews1 a 126. Sprzedaż hurtowa od 5 f. Al. Kośc i u~zki 29.
ub do poprawienia sobie złych stopni podczas nauki szkolnej, a najczęśc'.ej jeszcze
po ukończeniu ~ejże nauki w szkole, uc'f:ka się o pomoc i ratt'nek do r ·· moucz·
metodą ułatwioną
L ~a. Szczególniej zaś, chcąc się nauczyć rozmawiać, lub czytać książki w obcym
języku, trzeba rozpoczynać r_ia nowo naukę praktyczrfo-: · onwersacyjną, przy pomocy
udziela doświadczona nauczy·
Samouczka. KonwersacJa cowiem stanowi kwintesencję z nauki Języków nowo·
cie łka
żytnych, a tej nie u:zą ani w szkole, ani prywatnie z innych podręczników. Około
l00,000 zwol~nników metody nauczania Reussnera1 i 2,000 jego· ucrniów osobistych'
zastać można od 2 i pół do 4 i pól.
zajmujących JUż wySilkie stanowiska dzięki Samouczkom jego, dają rękojmię o nad·
Poeied11enia R 1dy Miejskiej odbędJl siQ w środę i ezwart'lk d. zwyczajnej łatwości, pralg:yczności i użyteczności tychże Samouczków, Istniejących
u
16 i 17 ~tycznia 1918 roku, o godz. 6 po poł,, w sali 'rowarzyŁt. Kre-: do 1880 r., których ceny są stosunkowo niskie, np,: fen. 15, 40, 80; mrk. 1.50, 2, 3
ed
XXXVII-a
l·v,
kurs
Polsko-Niemlecld
Samouczek
cruku
z
I t. d. Swieto wyszedł
19.
dyt1wlgO ID, Łodzi przy ul. Srednlfj
po 3 mk., kurs Il cd. XVII-<1 po 5 mrk„ Polsko-Francuski kurs I ed. XVII-a po 3 mrk.
kurs II ed. VI·a po 8 mk. Adres autora, Złota 6 w WarszawJe, którywysyła 1-szy.
PORZĄDEK DZIENNY:
motorowy do sprzedania lub wy.
zeszyt próbny gratis na żądanie
Młyn dziertawit;nle. Wiadomość u W.
Tri1ecie czytanie budżdu.
Leśniewskiego i CiesiL!kiewicza w Aleksau18 r.
Łódź, dnia 11 rtyożnia
drowie pod ł.odzią przy łbdzklei szosie.

CUKIER
po 4.50 Mk.

Kto chce odzwycząić się

amouczek

„.

L~~j1

••••••••111111•1MM••••11:..---.-„u:tt&L!

gry fcrl~iianowaj

Ogłoszenie.

Szkolnn 17 m~ 8, :r;t~~

n

-

rn

Przewodniczący Rady M:ejskiej

Biuro Reprezentacji

S.

Jarociński.

zostało do

gmachu BiemAnsa, ul. Pwtrkowska N2 96, : r

i

wydawca JA~ GRODEK Prze}alld 8·

Lewkowicz

Konstantynows~a

Choroby skórne.
zewnętrzne

i

ZAWADZKA 1, róg Pfotrkows.Kiej
Puyjmuje o::l 3-:! i od ·l-9,
P .. nie od 5-6.

12

Przyjmuje:

włosów
9-1 I

Panów
od 6-8.

Skórki

m.

Redaktor

S~

cnorobv skórne Izetr1netrzne

Łódzkiej

Wamawi~;e~o Iow. ~~~wiemń o~ n~nia
przeniesione

Dr.

li od godz.Panie5-S·

królicze I zajecze wyuczam
wyprawiać. P~dzalniana 31

2(1,

Na maszynie rotacyjnej w

Nauczy-- ief k1'

ndu.;zyciell, tru·

' blanki - wychcwawczynle bony-plelęgnlsrki, ochronlar'
kl; wykwal'fik. wanyca rządców-agrono
mów i gospodynie poleca r ierwszo•
rzt;dna Biuro p.;llla·1ogiczno·r~·
komend . cyjne Ludwińskiej,
Ph•lrkowska. 1~•9.

Sanki '

duże oryczki,
uprząż

wóz oesko;;;
i para kucy do sprze•

dania. Przejazd 67.
J:::rad.ziono Maciejowi Florczak:. 2 wek:;;
400 i 200 rublowe & wystawienia An-

S

·
drzeja Roleszko,
zagli:ąl p.1:1 -yort niem iecki, wydany-;
L dzi za Na 190222/11 XI na imię Bo-lesława Sowińskiego.

tł1>czn1

JANA GRODKA PueJazd

a

