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PRENUMERATA:
we 'Lwowie 10 K. bezdoeławy,
do dol'lu.
OGŁOSZENIA wedle umowy;
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Dziennik dla spraw politycznych, .społecznych i kult

, O szkołA
f:

'(

narodoWą.

t;~j,~'f,~granicą są

tniej niewoli, jak najprlldzej . unaro'dowi~ musi
swoja szkoli:, tak też zwycieskiem 'pozostać IllU'
Si dążenie Żyd6w ,do własnej narodowlliszltołr.
Za lemżądan'em Zyd6w 5101 bówiem najpotę~"·
żnieJs.ty~pjusznlk w świecie całym """'a'tym

tylko

Jeszcze dziś ta rzecz, sa

Są rzeczy, tak same przez sill zrozumiałe, zurriiala; o uznanie dobiJać S;ll

'że właściwie
jedną z nich

o nich sill nawet nie mó...i. O 'nie· skusyi willcejni~llodlega"żęs
wprawdzie tociyłysill nlerat długie skle, jeśli Qlr:l;ąsn\lG S~Il,.l,l~~IlZ

·.~l~:t~:ćś~;;ii~~~l~:~~~i~~ki:r~:Z;~~~~:i :~;'

,.~. $frf!j~}c;<·.

'~:~~ł;~~~Yfe:~~~et:d~~~~ r~~~~~~~e ~z~f:~:: .<,'bip~r{D~ia2i:·~?~~·i):

. mi~ć, a idea schodzi do rZlldu rzeczy .zwyczaj- ność Rll3sta Lipska.str~;I<'jl
'nych, dyskusyi willcej nie podlegających.
przedw.terlorowi.;.Sparl.lk9w
O jednej takiej rzeczy m6wi odezwa De/e; wszystkipubliczneIol,ale;,.Ur
gata ministerstwa wyznań religijnych i oŚwiecen'la, przyłączylisi~dostreik'~;'l;ek
Wiceprezydenta Radv szkolnej krajowej, dra ZoL wiedz~ćchorlch.AjJtekl·
la, do nauc:l;ycielstwa polskiego:"Wnas~rrtpo '\Vcil1ill~'ęjJ~PJlięsp!>~6j
łoteniu - mówi odezwa-'-relorma szkolnlct, ciemn.óściegipslde,poli
wa jest nietylko wskazana, ale I konieczna. POl. kirownia<nie:iunkiyin
skie szkolmctwo musibyć 'od podstaw budowa,
ne PO myśli zmienionych za~ąllitrze~ainnych
plan6w, innych podręcznik6w,innej·c orgąnhacy!
a nawet w metodzie nauczania· winna nastąpić
zmiana, na którejby swoisty cl1arakternarqllÓwej

jest·duchc~a~ll.
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~YJ" wi-ipsku.

, J.Jrzfldnicy'pocztoWi odriuclli propazycl't;

w~1l6łlldziałuw slreiku proklamowanym'~i'żez
ra~ęrobolniClo.żołnierską,' Nie wiadomo je ..
czysill przyłaczą doslrejkll ogłoszonega'p
r~u

'JJfzljdnicy kolejowi są za: rźąqem;
.... <ro~otnicvkolejowi przyłączyli silliió
s,trajk,I1;.!pr9klamowanego-przez'rady -robotnicze.'
Dziel1nikilIiewychi>dzą~
,.

szkoły wywarł właściwe sobi~plętriOo,>.<

Któż tych zdań nie' podplsie,Qd . pocżątku'
do końca, w całej ich treści? \VszaktosalTH:I
przez się rozumie się, że nar6dpolsltlw§'/Il?'
jem państwie nie może tli samqmetodą'nąuc~l\ć
swoich dzieci, jaką mu w czasachniew()lina(zli"
cily zaborcze mocarstwaltylkoJen'njl"
ród może w całej pełni r... '. .:i;aletysobie
wrodzone, którego .niłodzieży; zape\'lrii()!I0',I'IY
chowanie harmonijl:Je, wolne()ddysan~~s~wi.·l~;
kie wywoływać musi wszelkieuczuc:ie~niel'{o!i ••
I nie dyskutowaHbyśmywcale()·tejrze.c~y
gdyby nie nasuwało sill z nieprzepat1ąlJ1ocąPq"
równanie: l Zydom. w AustfYii~osyFnarZ!lcang
w szkołach wychowanię. l<t6respa,c:i;yło.•c(lusze
dzieci żydowsKich,. wszczepiająCwnje i't'MH
nie pogardę ---:to .Pml1ajrri!liej'lEikcewatenie
skarbów tradycyi i kulturyrofiiirrtej; 1łrz;llzaługie
wieki, wygnania. nar6dżydóws'ii zazdr9śniesir2:e
tych skarbów;io~tąclmur6;~Il.!~etfa;"ILg~y.0J.
aanp.;I'{olno$c l 'l<azano,sCl bię·opłacJĆJlI,qfogO'7
~o .lch/wYrze~zellie11lsill." •. N(e·",·viyrz.e"rsi~ ith
Jednl}/l:,parti4tydiJws"i,aJiakicll'litrzed

~~~Bk~t~~~~~z~~~.i~~~~i~:~11~1~~

'\narodowymdpbcićsi(ka~ąc~Fw9IrfocJ.~.~

.

.rJ]P:c'
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.Ale. dziecilltydowilkie:Cięrp\j"ugin'acsi .
tym cill~aremdwoisteii njesharmprli
.
tury. Zamiasltworzy~z niejWswej
czą syntezę, traci on polotj.silY lIa '.
moc młodzieńclegoumys!u<"r~
próbach ro.związill1i~ pt9bteńl!1~QąrnJ
dw6ch k.ultur..,· .•••• (.' ....•.
Odś pafistwo polskię.l't~
budowy ~wego. szkolnictlVll..;·.·.

A Zydzi '- ezyibjtyl~(y;pa
i dalej .~ ja" .1Iiewolnicy "7.. . 'ty .. 0<
swoją "ulturą, cieszył slpilieljp,rilJv,O?

. Miąłożby SZczllście ,nar(jdu>polsk
dla Zydów t11ko .zmianą)ysfeniu.dawne
li? -'Nie. to być nieinol~t.· ' - ' ; . ,
Szkoln.iet.wo na'rod:,!!,eńte inp'?iJ'po.zo
tylko przywllejem.5zcz,slnvysR.· ;v~asnYmfJ.llńs
lVym bytem obdarzonycftnarod0ll""

"'.,.

Te same pOWody, którymi; reprez~nlanl
szkolnictwa polSkiego uzasadnia potrzeb. nafo'; ,
• dowej pOI$kiej. ~zkoły.stuźi(tei;ha
narodowei' szkoły żydowskiej, Patls
.
'y

sne nie ma byt klatką, W którejwszy~t~
watell tresuje się na jtdllą .modt~, llC2 . enem
dla wolnego rozwoju wszystkich ''grup dbyfV,aWi;

li.

"InoCnen1,BjlłtYki~m;M~~zeJ.IlCzarnemi Vi Dar, ....
nelach. Kable, europeJskie," transatlantyckie. t.. '
ckie •Niemiec, nie b~dą. zwrócone odno··
tąwilrzyslWo.m. Stacye 'iskrowe'
Nauen,
.
werze, ,Wiedniui'Budapeszcie:mogą
et IKa' do .cel6w handlowyclli
.
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