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PRENUMERI\TA: .
Miesięcznie we LWowie lOK. Hllt dos:a

dó dor1ll.

OGŁOSZENIAwodlÓ

REDAKCVA,ADMINISTRACVA I E\<SPEI1V
LWÓW, PASAŻ HAUSI'ilAŃA. Lot

społecznych

Dziennik dla spraw politycznych,

_.~

Ola szkoły żydowskiej.
Dzi~ki

wysiłkom

kilku jed:loslek prywat

'.".,
~D

nych zdołano otworzyć onegdaj we Lwowie kil\1Ielmar. (B. P.:>. .....
ka zakładó .. wychowawczych dla młodzieży ży nhl· Zgromadzenia narodo
dowskiej. Odczuwając intuic. jnie potrzebę jidijc tnych pun~tachllrowlzory
za głosem samej młodzIeży, tudzież rodziców stwa niemieckiego, W5zys!K
inicyatorowie przystąpili do stworzeni,a .. w!as~ej głosom SOcYa('5t?%ni(:lia
szkoły żydowskiej. Zrożumieli, że młodzieży. ną· członków parIYlcilritrlufi;;
szej zwłaszcza po zajśdach Iistopadowyclliktóre dzer:u.<:!okpnaą()\,/y.bor·
musiały na młodych umysłach wywrzećgłęhokie, FilttBbe.rt otrzymAJ
niezatarte wrażenie, potrzeba atinosleryswobo S a me In z o sJ a ł )VYJl~r.'

~:~~i:~=:~~t~:~1~F{tpE~~~::ol1~~;~tit~~r1
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"1\tet~t

może być odpowiedniem przygolOwa.; . ' c · "(,c.
;::~m do życia, że ty Iko z takiej szkolY-.rnoże
Berlin. (PAT.)
wyj-c młodzież zaopatrzona. w narzędzia i broń I1b!ęgenerałaNouiJanta!;
potrzebne dla każdego' pożytecznego obywatela, rządniemieckLO&\'IiadczYło:
że tylko w t.kiej szkole rozwijacsięmogązdoIRządcĘIi~mleckl'
ności umysłowe i uczucia moralne,ksztlHcićza. że:moc.arstwakoa!icyi
cne ~har~k~ery i wY~1V6rcze jegl1ostkYprac~jące}~pecyiil!lątnlilyęupowa

kolegów,
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dołozyh IRlcyatorowle usJnY~!Jslaran,abYlRsty . wi:<I1emożllo$d\Wsz
tucye wychowawcze uposażyć w\Vyboro\,le sil,\' 'nakłOi)lenia\'iładzPQls
pedagogiczne i w,wymagalle. urządzenia:' n~uk,owe;j6w.wobecwojsk.niem
Oczywista' rzec'z,żę . zakłady teniemQgą:<CgdospralVyp.

odpowiadać ideałowi .narodo\'lego~ychowllllla, s,!dzi,.że,w.~ponmianak:.

'''ioc~ 'dem;abl'''I~·'
~óaw~~ae s~h~id~~a~~rro;s (\~{G~()i~I~J:i

Prellydent Izby w dlutsierń' ... mówleQlli vi' si
wiałzaśługi Eberta okolo RepubUkinielliJ
i wyraził ". nadziejE:, Ż3 n1).,I)y .. pl"ę!y'dent
pO>le'swbją enllrglą, swoją czystościąpbiltyciną
lIeszy.
zdobycze rewolucyi i Republiki nlemle~k.
itl:lll\,~t>'ertprzYiął wybór .i zape\vliił, te b~dżle ·~i,.

mli

d~

n;,.. W()Wałrządy swe

1)ezst~onnle.

.

.

~~ii~~ł;~iem.iec I{iego.

. 'niet'nc)źe ilżnaĆ w obl"ę~ie,grlinic>pl\ti~IWq*y
Iltwon;onych władz polsKich. Rzą(lnje ieckl'
zdania, . że· trzymać si~rjJusitYl;Il.·~
ktÓre ..' ma wobecobszii~ówzarilie,szk
illd~ość .nieitlątpHwie. polsKą, ato \y
gramu'prezydenta" WHsona.. ·.·.Rząd.nie:
m()i.eścierpieć, .aby,poddani.niemies
l!ze.niapolskiegodążyH·l!(j.,przepr
swoich c~16i,y'wdrodzeg\Valt()\'iregoo c'
" ..".... .•.... o~i;żar6w niemiei:~lchodpańsfwanięr~ięć
rIl:lsciq SI/IO' Jest rieczązna"ą, że· pqlscy nliegkańcypr

, jaki przyświeca szermi7r~om m)'śH,narOdo\yej. jąobejillie. ohszary• Ieżilcę c'
i~~m!' obję:,cyiPrus złamaws~y przysi~gęzwr6dli'brQń
• Zak!lIdy takie, l\tóreby'cum.oźliwiałYc\·lyc~oNilJlie cte\l1ir()zeimę(n".VVykÓ ..
9.hnictwa. wciwkonarodClwiniemie~kiemu.Przeciwta
1ć;/
'l'zęp:ą .wy- toVlniCze,\l1u;' posfępoylanhi,rz!idlliemieclti'nt
p.rawdziwie na~odow:e ojJok.. \Vykształc~lJi~~la;żV;9.Rt!l~i~"WJj)()W}lla.n~Cn
elB obywatelskiego, któreby.stały.:wslllzblelde.lłączmen:ą~u.U1emlecKlę
~ą .....•........ ieckimoclłastrzeaż . sObieswoho~edział~nla; dÓpÓkLiI~r
narodowej zarazemdawałypodsla\Vt;do>wl'rO-Żtlprietoprz~<:!st
.
xchparstw przy- ne lormacye ',. polskie. nie usuną SIE: zobsżar
bienia ludzi, rozumiejących··czującycll .•s\voje ZIlliÓJlewnc\lprll
r.·
..o
'..•. ~? b.,o.,•..•wI.·ąż.ę.··. •. S..i~. ".,ie.•.in. ięC.ki.C..n.•. P.o.Rtatecz.n ej.·. p..[Z.Y,!al eżn.o.śc..i.·..!Jb.s
');Rząd nuimleckl rów,; rozslriygmekoogrespo.ko)owy;c.<:
miejsce w społeczeńslwiei
wie n~,lI~żYd()t4(»teg()siecya,!I1X
piera przygotować. Na,raz ..'. .!1ł1yt e ;i.opjęrf •...... "11\1\;:;'>"':
jąc się na zasadachogól nieo bowl"7;ującycli.::c()
'B'ilOWai ;
się tyczy planu nau~i,Graz'i~zykawy~ładgw~g()i'
pro' . porCY()HlIlnem; Kobieiy nlę m~jąprawa.gł
urządzone ,sąna'łlJ.ór·· ppdobny:ch ,szg9rp~fi
gmjnży-wilnt\l:; .. ·Naczele;glTlinzYdOVl*II:~: .l'taą, l?
stwowy.:h...' Pod Wzgl~dems"ladugroncallauczy'
gresowe: ~radawyznani()w.ą:gmią···żydoWskichHz'.sle
cielskiego. zaś \u~zieżl1~dwzgl,dęJ;II~a,
ows.zec.b. w.• Warszawier . · · C .
.•
.
ści i wyznania. uczni6w,.- szki}lyo, te.są·o
011 istniejących. szkół;jednolitę.;
ill
ważniejsze,.ducIJ, panując
lite
l.
sfera, wśrÓd kt6rej!n1 '.
d
system ·uzupełniający.w,
grainu szko!negowychpWanie
dowY\l1wszczeg6lnQśd .prze'..
, uki it;zyka'.' Iiebrajskiegąjliis\()f

'·Y~qrdzaJ1l.agininit~dÓ~$kiqff(;J
la

f

dają tYl1\za~łlldoril\1hara~tęr<\'r

~,_ mianJrri~;:~~i~lz~~\\'~:klrdc
ile idzie o :tiijbich
cielskiei .Clliczb~
dly s Ye)racyibytLi 'VI.:tUP
mierze. '.. Pod kierurikhim·. d
bitnych,kwalilik()l'(an 9cli .

POcll:~tacnaukęoKdło1400'ą·

czterech. zal}ł\ldach,jakplP:-'(p
męskie n! gitri.n\lzyur!Jkla~yc~~e

mnaiyuiprealllem;'!ł Pęlnell\'

sldem, orat w5z\{o!eharidlbW
wi, gdy sięuwzgl~diti.(yl\{O·::

ieńskie,61ptoccnt IreKW~l1cyl
skiej ,męskiej.i 66' pr(j~entżę.
ogólnych Vi roku 1911.Qd~Iał
tern żywe zainteresowanie

szkołyiyd<iwskiej;...
Rzecztś'ma Jedliak otfoktej
l ' nej stron.. ,mate,ry,lll~ll;, !ill.an§o\\,ą·
Chodzi bowiem o utrżYJ:lIali 1ez
krycie .. wydatków,oa.\okiiinc;>śc I;.
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dói

'na ·wYnagi"(jdienie;:.5iI9~I!C

Wl:lrawdzię wiefka st?§UP,
,
dzidy żydowskiej, która przen ła~u:zJa\{ł\l~

dów państwowych

do ,tych szkól zydowsllich,

