~

Sobota, 6 Stvcznfa, 1917 r:
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społ~
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Redakaya w Warszawie: .Okólnik 5.

PIErlUMERATA1
Młesięeznie

· ··

kop. '15. Kwarla.lnie r'b 2.~5.

Hdminlstraoya.

Za odnosz. do domu jednora-z. kop. 1!S, dwnl"az. kp. 25.
pocztę ·mies-~znle kop. oo,. kwarta.I„

Prenumerata prL.ez
Die rb. ~70„

f i LI E:

.

W liczbie tych ostatnich znajduje
5 parowców 1 15,000 ton węgla; przezna.ez()nego dla. Wloeh i .Francyi.

względu

„nierl.ępgt",

który

na

wyjątkowe

Zresztą,

(T. wf.). - Krąią- ~
golski, iż zjazd ministrów w Rzymie został
spowodowany rzekomą skłonnością Wfoeb cl.o
osiągnięcia porozumienia z mot>arstwami neutralnerr?- •w spra.wie .p-0koju separa!ywneg:-0.
Z drugieJ natomiast strony slyehać, ze celem
teao zjazdu jest opracowanie jednolitej akeyi
Lugano, 5

się

~nnttn mo~unnn

jaknajdokła-

w BzvmłE.

Lugano, 5 stycznia (T. wt.). - z Rzymu
ifoncszą, iż w tamtejszych sferach urzędowych
zapanowało wielkie zadowolenie .z powodu
względów okazanych Wlochom przez zwołanie rady wojennej w Rzymie. ~~orriere della

,reieur an1y.

Sera.'' podkreśliła historyczną donioslość te-

!o nrmli I Roty•.

ksl(Jcla Leopolda Bawarsl~ieg<> ..
Pomiędzy wybrzeżem .a Fr i e d r i c h.
·
•
• •
•

1

.

··· ·

'l:Ych Moja wola ehciafa Wam oszezędz~ć.
· W slusznej odrazie dla zuchwalej zbrodni nieptjjacie.la, w pragnieniu br-0nienia na-'
szego świętego. dobytku i zabezpieczenia Ojezyfoie szczęsliwej. przyszłości zamienicie się ,
w sbil.
Wrogowie nasi nie zechcieli zaołiarowa
neg: przeze Mnie pm;ozumienia. Z pomoeą
.Boską zmusi,.Jch do ·> ·~ nasz 0.-i_i."
\~~ell::.i Kw.stera Glów=:.J, 5 styezn·a 1917

·
Wilhelm I. R.

'r11siłent1

uabtnatowe 1 ·VJiEdniu•.

wyodrębnienia

Galleyi w myśl dawnego p~~
Jma cesarskiego.

Hr. Czernin wBernn:e.
"~rłin,

5 stycznia. (T. wl.). - C. k. minider spraw zagranicznych, hr. Czernin, pt:zyby.
wa jutro . w towarzystwie szefa gabinetu do
Berlina, ażeby złożyć wizytę kan.clerZNwi R.ze..
fiJ,y z powodu swej nominacyi.

. Berlin, 5 stycznia. (T. wl.)·. - (Urzędl'l'!~):Niemiecka lódź podwodna „U 46''; która
~ędlug spraw.Ozdania angielskiego z dnia 21

,

Berlin, 5 stycznia

,

-

('I'„ wl.). -

•

.

Depesza

•

JJront wois1(, generala..;feldma'PBzafkei
Es. BuppPechta Bawarskteg~

Włochy w kaidym bądź :razie nie mo-gą posu~ 1 strze~m pomiędzy w~c~&dm~ grameą S 1 ewaó. wojsk na inne frónty, ponieważ własna dm I ogr od n, a ~1·zmą ~er e t.11. Z wyfoh sytuaąa. jest dość drażliwą. Podobnież wafozonych stanowisk wzięto wiele setek
HGiornale d~Italia", ,:Idea natfonale" i reszta Jeńców.
dzienników dopatrują· się w tem wydarzeniu
Ilal1rnński teren walk:
gwata.ncyi ryehłego zwycięstwa.

l

Bem, 5 siy-cznia•. (T. wl). - „Corriere
della Sera" donosi z Rzymu, ii dzis:aj ran-o
przybyli tam przedstawiciele czwórporozumienia. Powitali ieh pr~zes ministrów, Boselli i minister spraw· zagraniczny-eh, S,..:lllir:rn.

I

wojskna.stęp~y

troo:u:

AJtenbnrskiego

puł

ku piechoty Nr. 153 wta:rgnęly dzisiaj rano
aż do czwartego rowu nieprzyjacielskieg@
na wschodnim skraju L o o s, zadały .Angli~
kom krwawe straty przy o·puszczaniu i Wf"'
sadzaniu licznych chodników i po.wróciły„
111Prowadzaiąc 51 jeneów.

wojslłl

Pierwszy Gene:rał-Kwatermistr.1:

obok .strzelców hanowerskich, meklem„ I

LndendorlL

Komunikat aust:ryacki.

Bem, 5 stycznia.~ {T. wl.). -

Cal.a prasa
do dzi.
siejszej konferencyi rzymskiej. „Corriere della Sera" przypuszcza~ iź wywrze ona deey1 duiący wpływ na dalszy bieg w-ojny. Mocarciwa centralne mogłyby jeszcze m'.eć nadzieję ·na pertraktaeye. Państwa ententy musialy
zapobiedz, by nadzieje te nie trwały dalej, a
pewność, że nie wstaną zwyciężone) musialy
zamienić na pewność zwycięstwa,
W innem miejscu ,,Corriere della Sera·~
pisz~ w korespondencyi z Rzymu, iż p-o wysłósowaniu ostatniej noty dla rządó-w koalicyi nieuniknionem jest zespolenie się dla I\lontynuawania w-0iny. Stać się t.o musi w Rzy~
'mie.
„$ecol-otł, wymieniając o~oby, bim·ąee udzial ·w konfereneyi; wskazuje na ich po wagę. Zblitamy się teraz do osfa.t11ieg0 nu:iktu
kulmi:aae.yj.nego ·_za_.· targu. Nadziei"' zw~ększają
się z kazdym dniem, Ieez każdy blą:i 'V no„
włoska przywiązuje najwyższą wagę

Urzędowo

d0inoozą

5 sty-. .s t i, S o v e j a i pod H a r y ą afaki sprzymi erzm1ych posnwaią się naprzód. Pomiędzy D o r n a W a t r a i C z o~
Wsclwdni teren walk:
k a n e s c i trwa wzmożona akcya wywia~
W Do br 11 d ży sprzymierzeńcy po- dowcza ·Rosyan. Oddziały nieprzyjacielskie

WIEDE:R.
cznia:

suwają się

nap:rzó-d na B r a i I ę i G al a c.
Na południu od Lat i n n I nad B uz a n wojska ainstryacko • węgierskie i niemiee.kie przełamały linie nieprzyjacielskie.

wszęĘizie ~dparto.

Dalej na

1400 jeńców.
Okofo R i m n i c en i pulki niemiec-

Włoski

~fano"':ez_o tdecydo~~rn~ ~a

zdobyły

flllnłstrovsra1 koarcvt n OiEB św

Jamki, lecz iest
d.abze ~rowadzeme WOJHY aż d~ os?4gmęwt

•

Zurrnh,

~

<>

•

·

'

• •

styczma. (T. wl.). - Oprwmda·

ją tutaj, że w czasie pob~·tu ministrów ententy
1w Rzymie Lloyd George zostanie przyjęty

na froncie

sił

i południowo•wsc:hódni

teren walk.
Bez zmiany.

szturmem wiele miejscowości.
W górach, na północnym „ zacb.mlzie
od Od o b e s t i wyparto nieprzyjaciela z
niektórych stanowisk górskich.
_Również na wschodzie od ·N e g d le-

kie

północ

zbi.•ój.
nych austryaeko - węgierskie.h nie wyda,·
rzylo się nic ważnego.

Wzięto

Jl

celu womy.

Na froncie grupy
Rnppręchta oddziały

gerwrala-te:larnm·szcllka
Mackensena„
W góraoh, na północnym wsehodzie od
Od ob e st i, wii.rtemberski batalio-n gór-

1 ~ki,

znamie.nnego.

Zachodni teren walk:

.

' GJw,pa,

macedoński,.

Z powodu niepomyślnej pogody fbiaw
Iałność boj-owa artyleryi utrzymywała. sił
początko~"O w nmiarkowwn.ych granicach.
·
W wielu odcinkach frontu. opera.eye
patroli miały pomyślny przebieg.

w·

Jed!ta z
podw_odnych, ktora. ,
„Perseveranza" do-nosi, łe, wed!ug z.dania ,
fOWl'?eila do portu, zatopiła. w cuągu 11 dni 11 • niektóry.eh na konfereneyi winny być ust$\lo~

lonz:

Nic

;i

~tH~łlia 1916 r., miała byc. za.topioną na wyso'.lfoifoi St. Nazaire, powrócila w dobrym ·stanie . ·wym planfo mote: być tego rodzaju, że me
(ł:o swego portu. Donieslenia przeei wuików da ~się gó jui naprawić. :
_llaszycb nie sprawdzily się również w stosun„Corriere · d~ltalia" pisze, iż donioslcść l ne wytyczne, kt6remi kierować się będzfo lrnalru d-0 innei jeszcze niemieekiej lodzi pudw-0d1 now~j k?n.feren,tyi .T;Ii€!\ ujd-zie uwagi Berlina j licya wobec jakiegoś nowego l;:~...,lrn w ofonnef.
___
.
i Wrednm. Do~odz1 on,. fo ententa ~skutek zywie dyplomatycznej mocarstw centralnych.
~
manewru po~o:owego me ro1.pad1a się na u---

I ifop•BD,e1J okrcttVJ„

l!ro.nt

oofo" .n1ta zja.:r;d jako. sygnał krańcowego ;b-0- . węgie-rski?h, walcz~cych pod ro~k~zami ge:
strzenia. wojny; oraz jako wstęp. do ogólnej j nerał~ prnch~ty- v. Ge:oka tak.ze 1 wc~o'I'aJ
olbrznniej ofenzywy•. · „Secolo" dodaje, ze . przym.osły wame zyski te:enowe. na pr.~e

Wojna potoczy się dalej!
.
.
Wobec Boga i ludzkości jedynie na rządy
ni-eprzyjaeielskie spada ciężka odpowied.zial~
Ąqść ża wśzelkie dalsze okropne ofiary, któ-

Wieile:ń, 5 silf·cznla. (T. wt). - W Wietł:niu wynikl<ł przesilenie ministeryałne, pł)
nieważ rząd wzdraga się· z przeprowadzeniem

~

o::efa.
Nad złotą By 8 trzy e ą; trwal sil·

fj

°'

mostowych B r a H y.
·
W zaciętej walce di}moweJ zdobył@
Gu r gu e s H i R o m a. n u I. W ręka.di.
zwycięzców pozootalo 1400 ieioow i 6 ka.rabinów maszynowych.
Na prawym brzegu D u. n a i n siły ni~
mieckie i bułgarskie maszernją; na. Br a.fi.
łę i Galae.

ny .......· .t. rt le · • 1_: N t · k
·• i
j„
""5rnn a y rns•łU.
a arcia ompa.niJ
, ,..d:i • 16
·
,
„
·
k'
h
•
C
l~
; ..... uZia . w ruSYJS lC
pom1ęuzy
z o K a~
I n "" s t .
D
t
ł.
I •
.
I a
o r hn a't. t. a r a za ama y s1ę
I · .t. .<.... .
.
,_ •.
dl
.
• .
I w..,rmL ogromnyc
s ra
waznym iu:aJ~m a ententy, pomewaz Niem•
•
• . •
cy mogą być zwyci~ione tylko w Anstryi. Se-1
Ataki W'OJS'k memieekrnh I austryaeko-

6drzueili MoIeh głód potęgi domaga się mt;.

roku.

J

zwią•

pułk

falion.ami austryaeko „ węgieiskłmi. pn;&-t'.
la.mały ro,syjskie stan&wisk~. oszańoowa:6

Walki toczą się jeszcze.
Prócz tego Rosyamie atakowali eztero! krotnie daremnie, przy niyciu ogromnych
l mas Iudzkieh i amn-nicyl odebraną. .im Wys
spę na półno-cnym zachodzie od D t wiń
s k a.
:Front w<>/Bk generala-pulkownll«&
a:r:cur~sięcia

-niemieckiego

piechoty Nr. 152 wziął szturmem
w odcinku R im n ie u 1 ....-- Sar at S l
bozię i Rotesti.
.

kn

Na polndnin od B n~.z a ul dywizye nie-mieekie wraz z przytlziefonymi doń bata,.;

stad te m c11wda~1 sdn&. walka. ogniowa..
Dzi§. w godzina eh rannych bataliony ro·syjskie·. zaatakowały część stanowisk naszych.

go wydarzenia, które doprowadzi niezawod-

wań. pokójowych. Niępriyjaeiele

szcZenia Niemlee:·

ł

:Dront wojsk geni!YPalq..;.fel.4marA-ealka

nie do szyJTldeg~ zwycięstwa. Pokój, upra~
-~~;§ 5·grudn!a.• (Onę'dow.o): .
guiony
przez wszystkich jest niedaleki, będzie
Do Mojego 'Wojś~a i Mojej Ffotyt
_1.·
„_ •
. ·n • 'k •
1
po1Io1em ententv. z1e1!lm me
Łącznie ze . sprzymierzoD;ymi~ ze Mną 1' on . .wsz;;w.ze
••
•
•
• •
. Wiadcami 1.;fprcrpoiłowałem nieprzyjaeiolom I. pom11a. p:rzyte1u. okamyx, by zwro-erć uwagę
•
• •
• Wł h
d . . •
naszym nlezwlocz.ne przystąpienie do r-0ko-- sprzymierzen-eow
na. to, ze
oc y są z1sutJ
ją Pr<>pozycyę.

Za.ehodnio~prnski

·wschodni teren walk:

~tyeznia

w~bee Greeył.
.

··

IOZłilZ ce&arza VJUtelm~

w·

'nERLn„
(Urzęuowo
:r
).
n
~-· .1.'i.
rnlka. K wa- · burskieh i bawarskich. mobyly sźturmem
tera Główna donosi 5 stycz.n.ia:
wiele oszańcowanych stanowi-sk górskich..

ZiHd mfntstrów we. Włosnc1L

czasy

postaramy

jakfia.jryehlej

dnieJ.

ffY"~t:ia·

(iu1

Komunikat niemiecki.

się

zec'f18ą·'f;zyte!niey nasi uwzględnić ten

.

Palsldem~

stronie sz.eM szpalt).
Drillme: 2 1 1~ kop. -za wyraz, najmniej 25 kop.
łłid{1słamr (po tekście): koµ. 50 za wiersz petifowy (Śir. 4 szp:,
łJckrnlogl: kop. 25 za wiersz petitowy (str. 4 szp.).
W dziale. hit'!'liltowym: kop. 50 za włeti'iz peti~ow. (str. 4 szp.).

nie7.astrzezonyeh Redakcya. nie ·zwraea.,

okrętów.

. . Pónieważ nJe nadszedł dotychczas
trtrrigpli>rl papieru, zamówionego przez nas
w S\VQ]trt czasie, zmuszeni_ jesteśmv łakż.e
i dziS°ł jl"być moze i w ciągu kilku .dni
najblitsiy<:h, wydavfać „Godzinę"
w
~n,ini~J,§l1'ipnel objętości, ·ażeby uniknąć mod
:Zli""ot(cl ~zupełnej przerwy w wyda wnic„
twi-e . powodu braku papieru.

wyrówrut~

os ZE Ili I A w Kr61estwle

Częstfcl)owm nl. Panny. Maryi 26; Tomaszów:- F. Gomnlieki; Płock~ Arlmin •. „Kuryera Płock."; Pabianice: Biuro dzien.. A. Wadzynskiego; oraz w Sosno•
· , .,~: ·
.
·
wcu, KaUs:iu, ł.owh:iP.l'-, .tami:v I Będzinie.
.
·
.

Od· wydawnictwa.

. Ze

Piotrkowska lłB.

•
Rękopisów

łlG Ł

ZmynzaJnti: kop. 20 za wiersz petitowy · jednoszpaltowy

Hredytnwa 18 (Erywa~xka)
i Rdminisfr~cya w łodzi:

,t

Reda~cya

Cena nunnu•u JH>Jed1ncze10 • .Warszawie
I • ł.odz1r4 kop.

·

Zastępca

szefa sztabu genel"e!.nf!g!!

n o e f e r.
. 1an·u<\znik.

von
Fe1iłma:rszalek

przez Papieża na audyenĆyi i przy tej okazy-i
wyloźy cele pobiowe ententy. Briand w dr·odze pośredniej skomunikuje się z peln.1mocni„
kiem Watykanu, ponieważ konfereneya o.ficyalna z
jest wskutek
, antikh:') kaluego stanowiska republikar lewi,

Papieżem niemożliwą

1

cow_ych

·

"
·

___...

'·

nn

Pod Y]l1'es toczy się :poważna a:· " " arty· J
leryi nieprzyjacieI.skJej. Poza .t,e~ z Jl t lC :„" a- 1

m~uzacb.

mi -0bustronny og1en artylery1sk1.

L<m(lyn, 5 stycznia. (T. wl.). - Doniesienie Biura \Vi::1lia (Urzędowo): Transportomec
wojskowy „Ivernia" (należący do lin;; . Cu-

&ot,..:..

nard), o pojemności 14:278 ton rege;;tr. brutto,
zosta1 zutnpi.)ny w dniu 1 stycznia na morzu
śródzierrmem podczas niep{>gody przez: nieprzyjaciels1Hi lódi podwodną. Zginęlo 120 folnierzy i 35 ludzi z załogi.
•Za!.opiono parowiec greek.i ,.,Diml-

tros" oraz. również greckie parowce ,„Goula' i ..Aristides", jak rowme
. . i parowiec
.
neris"
luszpański. „San Leandro". Przypuszczai_ą, iż
parowiec narewski ,~Odda" został zatopiony.·
ZntetpfoM również parowiec norweski _„Bi:r

ko".

.

~ -~""'"'..........

z Rosyt

ieśc-i

J~omlvn, 5 styczni;.- (T.. wl.). - ,,Uoyds"
donosi;

.

„Uoyds" ·donosi ··następnie, iż parowiec

.,Frederik" (1872 tony)· z Nowego. Jorku, .u~
je.;t za stracony. Parowce „Pelay.o"
(j641 ton) i „,Serbistan" (2934 ton) od.ruo;,i.ly silne unkodzenia •.

ważany

!

~ł

Czy Roxya zamierza wysta1i1ió

Be~n, 5 stycznia (T. wl.). -

„Temps" don JSi t Jass: . Parlament przyjął projelq prawa, przedstawiony przez rząd, mocą którego
;wstaje ustanowi<lna specyalna komisya dla
-zebrania jaknajściślejszycb danych, dotyczą
cych przyczyn i okoliczności, poddawaniu się
luh hra.niu do niewoli wszystkich oficerów rus
muńskil'h od drwili wybuchu wojny. Każdy
poszczególny wypadek ma być rozpatrzony i
-0sądz-•ny oddzielnie.
Kom'isya będzie obo.wiąz:atla do p0wiadomienia o każdym podejn:anym wypadku rady wojennej, która· wymierzy kare.

:·w

,

sy-

z·SonrH1a

Kmrunikatv franuuskio.
Pary~,

$tycznia po
Na

5 stycznia. -

Urzędowo donoszą

4

południu:

całym

froncie noc

uplynęla

spokojnie.

Paryi, 5 stycznia. - Urzędowo donoszą 4
styemm wicewrem:
· Pomiętlzy ·Oi:me i Ai<.n1e rozprnszyliśmy
oddziały
wywiad-owcze, na
Fonfonoy, i zabraliśmy przytem jeń·

nieprzyj.aeielskie

pólnoe od
ców.
W odcinku na zachód od drogi Souain Semme ~ Py, oraz w okolicy Oouaumont i
wzgórza. Poh'res toezą się dość gwałtowne
walki artyleryjskie.
Na powstalym ironde zwykla akeya arty„
leryjska.
·

biurnHr;mył

·

.

w~pólna komisya obu r-03yjsklcfi1 izb prawrda)vczych postanowUa udnvalić ustawę o
odpcwiedzialnośd urzizdników i biurokratów.
Biurokrncya w przyszłości nowJnna za katdy
swój czyn ponośić odpowiedzialność nie tylko
wobec wyższych instancyi, lecz i. względem
społeczeństwa. To ostatnie uzyskuje o.hecnie
·prawo kontrolowania wszystkiego, co biurokracya, do niedawna w Rosyi wszechputęina,
robi ·i czego n~e robi. Jak utrzymują „Birże
wyja Wiedomosti'\ oznacza to tyle, ·:o koniec
bezgranicznej mocy i potęgi biurok:ratów. rosyjskich, którzy w większej części spowode-

waU o-hecny smutny stan

państwa.

2;;L

Komunikat ninmiockL

·ImRLIN. (Urzędowo). Wielka Kwatera Glól\'lla doino si C grudnia:
Londyn, 5 stycznia. - QJówna kwatera
W Wołoszczyźnie wielkiej wojska nfodonosi 4 stycznia:.
W;;;konal:śmy wczoraj pomyślny atak na· miecki ei bułgarskie zajęły główne. miasto

handlowe Rumunii, B raił ę.

została zupełnie

oezys,z-

c.zona z nieprzyjaciela.

Pnfar

(o) Z powodu ,-ogólnego braku funduszów w kasie Rady Głównej Opiekuńczej, oraz wzrastają·cych stnlę trudności 'nrzy nabywaniu to:warów wydział gosPQda!'czy R. G. O.
zostal zlikwidowany. PeJison.elowi tego ·~iy

ę:k-

c;pedyturą, korespondencya ogólna z~ ·pi:-epiaywaii em na maszynach, buclrnllerya, lc?sa. · lD)VellJflXZ.
mdźet wydziafl.i. sprawozdanie z diiitlalnnści ...pęr·onel. Usty placy pracown:jków. ceny mi'-materyaly
'udowlane i robociznę. zarząd. lokflami biuro\"'\T"Y·
11i, materyaly piśmiea.ne, oraz arehlwum. Zarząii.a inźvnier S. Mirowski.
··• ... ·· . :·,
S e'k cy n 2-ga. „Budowli mfojski-ch~'~ n-Owe

określaią:' wewnętrzny .tzyb
zyeia Inst;
będzie zatą.lll zorgąnizowana n
sadach autonomicznych ..w myśl 'żądań· in.i

Instytucya

Praca

te.rów. Iństytufu.
otg~Jłiz.acyjna t::
żona jest. na 5-Iat, w9bee ę"zego na razie ty
częśei9wo będzie Inśtytuf tlruehom_io~:l:'· •,
G-o.spodarstw·o rolil.e ,i ~ęśne już w .po
wie stycznia'
b. pfzęf<lzią pod własny .
rz.ąd; w tym· celu. ktll1lj$ya z~propqn:ow
wladzom okupa-Cyjnym :nom,~lif.l-cYę p. L. Os.
węckiego, cJ.ót~chczaso~egQ: kierpwnika sz
ly rolniczej
Krzyiew.i~ µ~ a-dministrat
który niebawem obejmie;swę,·obowiązki.
Sprawa dyrektora zdęcydowana też
dzie w jakna.jkrótszylri :~zas,i.e. Możemy. JL
to mieć nadzieję, ie· tąk p-ptądana · przez·.s
leczeństwo r.ol!iicze. pJącówka: nafikowa
wkrótce będzie d-0 -fy~ia:;p.ow·()lana i ·:lę_ą~
z n.a-dchQdz.ącą wins._n. .si._·:; x{)zt'"'Oeznie sw_ą .
- -e
J:'
!alność.
.

r.

w:

~~ ..

•

~zy.tułek-śt~ ~~~~f_..~~- . :~ ·

„

.

(o)°· Nie było jesze~e :Poswi~cenia, ani

rzędowego otwarcia 'ń?WO_:.nh'ą~zone~o•..:pr
tulku dla żehraków w Marymnnc1e, a 1uz p
·
·
· ·· ··
h
•·
budowle mi.~}'<kie. projekty i wykomniie. prze.qu- szlo 300 UJbogich znalłtz}o · fam •se ro~1e
Jawy i konserw.aeya. Zarządza arehit~~t s. s,~:vller.
Największa liczba m:i~4ZY f~n:tL peng,~011a
sek cy a 3-eia. ,.Inspekcya buaowlapą :0:~- mi sklada się z żebrali:ów- zawodowycn,
hvierdzMie projektów i dozór budo.wlano - pohCYJ·
h
·1·
t
1 · · odsy}ala do
ny nad budownictwem w. mieście. u*iel?nie po·
ryc mi icya aresi owa a· 1 · ..· ·.. .
zwoleń na wykusze. 'lll"itryny, wera.ndy. 'Slupy•· orymonfu. Między tymi'" żebrakami jest
g-loszeniowe,. kioski i szyltly. Udz$elard.!.'L,P.ÓZW,olęil. ra liczba zdolnych do pracy lecz do~~ch
na budowę fabryk ! .zakladów. R~§l!ł!Y~.ł~)"~ęh'. . nie zorganizowano. w przyttilk~ żadneJ
Nadzór nad gm11cham1 l lokale.ro~ me ·m1~:slnm o
zi ręfoodz.ielnieŻej. · Otwarcie ·tego· przyt
charnkterze publfoznym. Zarzadza. K~, Jakimowir,z. ·
_; •
1
sek cy a 4--ta. „Regulacya mi:ąata'.~: ugólne
nie zmniejszyło bynajmniej mzhy fei..ir~
projekty regulacyjne.. projek.towanie. lJ}i~ f .Placów,
w Warszawie,. bo ci n~plt"~vają ze wsj"są:s·
oraz ich nazw. Zatw1erdze01e pa.reelacy3 .n1Pn1ch-0nich .bez 1iku, gdy~- ~i:'LWprost wypęd"i.itn
mości. ustalainie linij regUlacyjnycli.. _t>ro~ekt~nta;.
gmin do mias_ t. żębt/ini_J:iil · m_·oie byt :Oo
nie przepisów budowlanyc~. Wywlasz-czap~e. •1 ~°"
...
masacya. (Zarządzającego mema """'"' og1oszono kon~
ukrócona w mleś·cie 11aszel11, gdy źeh „~;y
kurs).
· . . . . .~
zamiejscowi będą odsyla_ni przrmu~mwo .·.
·sek cy a 5-ta. „Pomiarów"-: : wykonywa_:me
gmin przynalf;Zilych;: ĘtQ.re · pij!'o:Wjf!Z~ftle···są~
zdjęć z natury, p}any miast~ i okoli-c~ or~z: u:zą- ·
·
• h h~ • h
T 1
dzeń miejski-eh. N1welacya ul1e dfo robot .!!'11eJs~11h: , jąć się losem, sw01e ~ Uuyg1e •
o erowa
Wvt:vczanie linij regufacyjuych na grJIDc1e. Repro.żebractwa prówincy<H'l.alnego_ w Wąrsza .
duk~ya planów i projęktów. Zarządz,a: inżynier _M. nie powinm:i mieć miefo~~'. ·= Wi~lu żebrakó
Jeżowski.
-·
·
··
f żebraczek~ młodych .i idolnyrh do pracy, w
Sek e y a 6-ta. „Dróg i .ulie": .·Budowa
.dróg,
ulic i chodników, łącznie z foli konse;rwacyą. -q- Ięsa się po mieście.
· · ··
dzielanie pozwolel'i na czasową 'uiywa:lno.śe chodni.· - .;
ków i Jezd;ni. Roboty dr-0gowe w p~rta.eh j badaTramwaje na powiślu.
nie ruchu ulicznego. Zarządza J. Fupih,~elm:: ....·
Sek cy a 7-ma. „Regulacya WI.S.lY .:. wyJ;:()QY:- ·
(o) Ukończono ju{ukladanie fo.ró~- :
wanfo robót regulścyj rzeki w grinrieaeh miasta,
wajowych na · powiśl~ ·pociąwszy o<l. m
projektowanie i wykonywanie portów. kąnalu. ko·
Krnrb~dzia,
przez Nowy Zjazd do ulicy
mnnikacyjnych walów ochróunych..Kł)l}_trola. stanu
brej, przez Dobrą do $-olea, i stąd .przez.~
w-0dy na Wiśle. i. ba.d~ie koryta: rzek1~ · .z.tirząd~
inży-ni er T. Balicki.
. · ·
· .:
Ludną i Książęcą do Placu Trzech · K
Biura po"'-yzej wyrnienfonycp. 7-miu ..~ekcyj wypoląe~ono linię pow-ma z torami.
gdzje
dziatu budownictwa mieSZ\..':Zą się obecme w gmachu mięjskim . na l{rakows~iem Przedmieścill: 1,'lr•. świeckimi. Szyny, ufofono. w części na
· kła-dach drewniany"ch >na ulfoach_ zaś ·
1 obok kościoła św•. Krzyza.
. .
. ' . s.~ k e v. a 8-ma. . „Mostów": projek"iowanie· i cej i Lu4_net~a 1.:JęJorji~.. Filary_·do pr
k0inserwacya mp-stów na .Wiśle, mniejszych .m.?st?w.
ników :ęlektrycznyclł j'l:li' usfuwip_DQ , <P<>
w parkach. wiaduktów i szluz. Zarządza i~zymer
stronach ulic na całej-linii. tramw.ai11: povyi
B. Plebiński.
..
·
.·
Sek cy a 9-ta. „Mechaniczna": ~rząd mech,a- lecz niewiadoni:o kie9.y hędą przeprowaq
n!cznymi zak!adami. miejskimi. tarl:~k>elJ!- ..f11bry~_ą . kable żelazne, ·gdyż rµfo_diianyeh brnk.
._
betonową i warsztafami. Zarząd di_:agam1. l walea~
mi parowymi. Inspekeya urządzen · opa.!owyeh ·w lako spodziewać się ~qiną;. it w :t;n{lju_ _r:·
mieszkańcy powiśla @.witają tyle upfagni~
budowlach miejskich i urządzeń me:~~ą~1~z~yc,h,_. w

fokafa.ch miejskid1. ·Zarządza L. KHairlf..

.

dzfal rządzi się"S'~fin w gfanic,ad1 m;hwa1
budżetów„-'" Administr:ator <·iolwarków-"i I
Instytutu .. podlega dyr.ektorov.1~ · Regula

.

miejskic.h. Sklady materyal?w zuzyty~h i_ zakup narzędzi. Zarządza K. Gorsk1~
„ ·'· .· "' · . . ~

Sek cy a 11-ta.

,.Ogrodnicza :

.uąą:lz.ame .1

utrzymywanie parków. ogrodów. skwerów. za.drz:ewień ulic i. placó)V. Szkółki miejskie. - Hodowl~
krzewów i roślin kwietnikowych na potrzeby mieJ-

skie. Zarządza S. Rutkowski. · ~·. . . . „
$ e kc y a 12-ta. ;,Siacya . dośw1adpŁ!il:J.~ : ba·
danie materya16w w. laboratoryach ~ieJ;;k~cp..me:
ehenicznem i chemicznem. Zarządza:„ s~ Szezemow-

kommiikaeyę tramwaJówą. ·'Na: póćż'ąte'K 1:>ę0,ą-'
kursowały \"\.·agony ozrrJ;J.cztine
{zero) i dwiij,

,o

Na ulicy. Dob"J.iej ·na: wprost .Tfin;iki ...··.
rz.ądz.onio bocznicę.. tram\'\".ajnwą w ;kierunk
staeyi centraln,ej o§wietlen~a. el~ktrycznego..
..,....

ma OO.

.....

. Tow. wyścigów ~Q:lfrtfth w klopotacłi.
·· (o). Wskutek w:sdazd:u, d;t\ ,Ro$y:h;prawie,

wszystkich członków ~'~rządu :fowaizystwa,:wy•.
konnyeh· wraz··'it;.flnidµsuim.i, t-owarzY..-.
ski. Na zebraniu· delegacyi budo~ni~twa, .odbyteip stwo _to nie posiadi(śr~Ydkqw. :ną oplab~,teqni.<..
w dniu 15 grudnia r; z. ustalono li<;'.tb.ę__pracowm nowych zobowiązań•. Woti:ec )ego .. ·rriagfafr{
ków i zarządzc6w sekcyami, jako czaso~~ą 1m kwar~ · zgodził się na ·prolóngatę .pólrocżnei należną.;·
tal I~szy r. b.
•
· ·. • ~ ..
ści 3,000 rb. za dzier.tawę gruntu' miejskie'gó'
Naczelnikiem głównym. 'tV"Y?z~al0; budown~etwa
z folwarku Rakowieckiego, oraz' na·. p-rzedluże,.
magistratu m. Warszawy. Jest mzyn1ęr Fra•1c1~zek
Lilpop, który też decyduje o~-0biśeie: jaka sprawa nie terminu_ dzierżawy t~;ćh grtin.to·w ·jeszcze
budowlana ma być przedstawmną p-od obrady dę- na rok według ceny _o)J:ecnej.
ścigóvi

legaeyj.

Instytut w Puławach: -

..

Magistrat bez kl~:m.ek.
(o) W niektórych wydzialach magisfr
tu m. st.. Warszawy zdjęto klamki u drzwi ~'
kojowych i· nie założono jeszcze ·n.owych<
wskutek cz.ego drzwi stolą otworem.

(o) Orrranizowanie ,,Instytutu. doświad•
czaln-o - na~kowego gospodarstwa_ ·wiejskiego" w Puławach postępuje naprzótl I~omio.
sya organizacyjna przyięla w ?st~tecz~eJ i~r:
mie projekt ustawy Instytutu 1 ·za .posre9-mc:Orgia .cukrowa.
twem delegata, prof. Surzyckieg.o, przedsta•
(o)
z
powodu
,:wieści ó cycltlym
wBa ją wladzom okupacyjnym ~;."Lublinie _do
p0koju, cukier zaczął .tanieć, spekulanci :bozatwierdzenia.
· . . ·
Instytut będzie placówką badań. n.a:rikn-:- wiem starali. się poz;bypJówarti dfogo zaim·wych z zakresu potrzeb rolnictwa i: poważnym pionego. Z ch\\1 ilą jedimk n'adejścia odpoczynnikiem jego rozwoju~. Wprowadzona· bę- wiedzi odmownej na ;{iróp.eiyeye
spekulacya znów wzn-n\vila swe
dzie ·specyalizacya pracy, . którą "\vykoriywa.c
cucho wa'' sprzedaż n~' ,.p:0~ątnej
maią pracownicy 19 samodzielnych· działów
zorganillowanych z 5 wydziałów: -1) i·;-oduk:. krowej odbywa się w·,i1ąjlilP.sZe; a
· · \''"'.1.nrąi
cyi rolni..zej, 2) prod. zwierzęcej; 3} prod. leQ ry onegdaj kosztowaL90
śnej,
4) produkcyi ogrodniczej i 5) ·ogólny. 20 kop., dżiś już kosztuje
W Niemcze-eh, pri]'.tż):na główna......... „.,.....
Na czele Instytutu stać będzie· dyrektor
-wy.bierany na 3 lata z pośród kferbwników · żyzny, owa wla~nie sprreąa:ż·
d0konY"·11na przez spek.ir1antów · „mi
działów, przez Radę naukową, a ~atw ierdzal;J.y
' przez kuratoryum i wladze rzą:dowę. · Orga- dzialnego", surowo jesf karana.· D:dęk1 t:ęr.nu
1 nem administracyjnym jest Zarząd, złożony niema. tam takief orgii .jak ti uas. - w
. z dyrektora - pr:ie\1'i-o-dniczącego;·aelegata ki.I· - szawie ·sprzedaż· t-a·ka·ó dO:k'Qnywa. ~się ntrbl:irz;~..
l ratoryum i 3 deleg. Rady naukow.ej. Kur~ nie.. Wagon cukru pr,z~chó:1~zLz rąk
toryum składa się z 2 delegatów;·rią9.u;.z de:, przyc~em kaidy. koleiny .na.Qy~ca o.dstępu:e
legatów wyższych szkól rolni czy eh. k.raJowycb,. go następnemu z zyskierli 200 lub 300 rubli.,,,
I oraz z 11 delegatów centr. Tpw,, :rolnie~eg:o. jak się uda. :P:o prze~śdu P:rzez dzfos'i·ee· -r0k
!
Konh ulę dzialaln-0ści In:;ty.tutu p:rzepl'o- cukier zdrożał, naturalnie. -o-2000 ·do 4000 rb
1 wadza kmnisya rewizyjna,. wybferana na' :I, · . ns wagun.ie, eo też odbii~--Śię Jna cenie deta"
· · · ..
.'.: · .,: . > ·
:rok z pośród ezlonków kuratorvrim: „. · , • licznej.
Pracownicy Instytulu dzielą~si.ę na pers?:"
11~1 )naukowy (kierownicy dzialdw' f P?-ddz~atow -0raz pomocniczy (asysten.'ci). Kaid~

rotny-eh

Ostatnio toło~ramy.

. D ob r n d ża

o.

S fl kc y a 1Q.ta. „Gospodarcza : z-akup i m~:
· gazynowanie materyalów budow.l.anych: •. ao . .roboi

wRosji. · ·

Komunikat anoioiskL

rowy nieprzyjaelE•lskie na pćłnocny wschód
od Arras.
Dzisiaj rano \Ytfarliśmy sii;• również w
dw6e11 miejseach t!o rowów nicpnyjndelskich
w sasiedztwie Wvtscbaet~.
Na wschód ~d Armentieres oddział niemiezki po gwałtownem ostrzeliwaniu u;:;iJowal
zbliiyć się. do naszyth rowów. Został ,,n jednak odpędronyL zanim z<l-0'<ił dotrzeć do nasiyeh l!nij. Wczes~1ym rankiein nieprzyjaciel
spowodował w~ buch inin~r, która nie wyrzą- i·
'Willa żadnych szkód.

.

,

spoleezeństwa.

DgraniGzenie praw

R.. G.

S e k cy a 1-sza. ..Kaneelarya'': dzjenmk" z.

arm:ę finlandzxą.

Amsfo:ri.łam, 5 stycznia. (T. wł.)'. - GrecZ Petersburga donoszą, ie senat .rozpatryki minister spraw zagranicznych zaw1adomH
wal tam sprawę bylego prezydenta magj.strat:u
dzienniki_, iz rzą.d przy~pieszy odpowiedź na warszawskiego Litwińskiego i innych o nadu·
n-0tę ententy, nżeby wkrótce sprawdzi~ znieźyde wladzy, Iapownietwo i tyni pooobne
. sienie blokady. Oświadczył on następnie, że z
przestępstwa. Sprawa ta wynikła po rewizyi
p{Jslami ententy omówi warunki noty, zanim
g·enerala Neuhardta. Senat sprawę u~1orzyt
zostanie opracowany projekt odpowiedu.
Wedlug dalszych doniesień, poseł grecki
·przy rządzie b.elgiiskim i grecki konsul gene8z1aGhta ro&yjska ·ponownie. zawiodła.
ralny w Turcyi zgloEili swe dymisye. Ten ostatni przeszedł na stronę rządu Venizelrisa.
.z wielkim balasem pisano przed czasem
Lig-a angielsko „ h-0len-de~ska ppdalą cJ..o
o proj·ektowanym żjeździe szlachty ·rosyjskiej,
wiad~mości Biura Reutera, że związek rezerwistów odbył we wszystkich miastach prowin- · od którego oczekiwano, ie wypowie on otwar·
cyonalnych nabożeństwa dziękczynne za za. te i .energiczne slowo pod adresem rządu i
chow.anie k~(}ia podczas bombardowania Aten zmusi rządowe kola w Rosyi do zmiari.y
pn-ez flotę e.ntenty. Wszystkie dzienniki wier~· stemu. Mniemanie to wzrosło, gdy zjazd zone króloi·i zamieszc1.ają; gwalfowne artykuły, ·stal Przez· wlanie wojenne źakazany.'. Ąfo póź~
skierowa11e przeciwko entencie w ogólnQści, niej władze się vd·d-0cznie namy?w~„, wę;E:utek
czego do zjazdu istotnie doszlo. Szlachta ·zje-.
a przedwlrn Anglii w szczególności. C:Jmmos
ehąla
się i obradowała, ale tych, którzy od niej
domaga· się na wet natyehmiasfowego . ~7po
oczekiwali czegoś energiczniejszego pod
wiedf;e.JJia wojny entencie przez Green~.
względem politycznym, spotkał ·zawód. Zjazd
skończy! się bowiem bez wszelki-ej rezolucyi
bnłgars~tego.
ogólne~ politycznej. Jest to zwycfęst:ivo pi:a·
Son.a, 5 st~'cznia. (T. wl.). - D0niesienie •vego .;krzydla szlachty, które. za ia'dną eenę
Biura ·woma: Sobranie żawiesilo posiedzenie nie .wi:·glo zdecydować się na zerwan.ie dod-o :12 lutego. ·
ll•VC''h ,,a., ~mnków Z sferami rządowemf i ra~zei Of! r~.;dlo się na utratę sympaJyi wśród

uik"' d;)nos.i, że miasta Bukareszt, Calarasi i
Olen.ka wsialy wląezone d-0 bulgarskiei. dy:rekeyi poezt. Inne dzienniki bułgarskie kumu..;
nikują, iż. na skutek ucbwaly rady m~nistrów
z dnia 1 stycznia w Dobrudży wszędzie będą
:pootwieranę: ponownie· szkQly bułgarskie. •Ję
zykiem wykładowym będzie bułgarski.

ska,. ·

w~rsz

n:vm man-istra.tu m. Warszawy, obó~iązuje nowo
przeprow~dzo,na organizacya, podług kfórer· wydzial ·dzieli się na 12 sekcyj. 'Podział czynności sekzyjnyeh jest następu.jąc;v.: .
· , · ·. ·· · :'· ·

reakcyonistćw ro5y]skfo'h
trzeba będzie wystarać się
ze strony Rosyi o przeciww~gę armii po.lskiej.
Przedwwagę taką „Kolokol" widzi w powoła·
niu do życia i uzbrojeniu armil finlandzldej.
Ta ostatnia pod względem liczebności ma być
przynajmniej tak samo jak armia polska sil•
na i ma posiadać tei dobrze wyposażoną arty-··
leryę. Kiedy armia ta zostanie zorgąnizowa- ,
ną i kto będzie stal na jej czele, tego wszystkiego organ synodu nie dowiedział się.

Bui1.apeszt5 ·5 stycznia. (T. wl.). - .,DtJ.ev-

Xronika

bmfowI. magistratu m. Warsz_lll\YY·
(o) Od 1-go styc.zni~ :r, b. w .Wydzfole.lnidowla~

8prawa b. prezydenta ml]i&tratu w1rszawsklego

butuankl1 mDobmdtv•.

\VARSZA"\IVA.

Wydział

organach

. szerokieh. kól

S K I.

dzialu wymówion-0 posądy w dn. 3_0 grudn5.a
r. uo. · ·
· ·· ·

zwracają uwagę, iż

OdPOWIEdt DfBCVL

T.,

ł Likwida(lya wyd;fał;gG-spodarez.

W naczelnym organie wojskowych kóI rosyjsldch „Rusli. Inwalid" omawiają obmitnie
sprawę arrtiii polskiej. ' Gazeta zaznacza na
wstępie, iż trzeba się z armią tą i jej szybkjem zorganizowaniem Uczyć iaknajpowazniej.
lnną kwestyą jest,. czy Rosya mogla lub .byla
w stanie z góry przyczynić się do uniemożli
wieni.a tego planu, ale obecnie n1e„porosiaje
jej już nic innego, jak przyjąć fakt ·jako ·do'konany. ··Jakie stano\visko prawne. władze "rcr
sYjskie powinny zajrrć względem przyszłych
· iolnierzy polskich. oo do tego nie z'apadla po-·
d·obno jeszcze ostateczna decyzya. ·

.Romlsva rumu fiska.

Szkoły

O

~-

G O D Z l ·r-r .A

VJ ko~a:11i.

'\Yroclaw, :.l stycznia. (T. wl.). - W westfah:;kiej kopalni węgla „Knurrow'', w okręgu
Gliwickim, wybuchl p-ożar, podczas· którego
zginęło 8 górników.
,· ·
_

war..

I

l

!

·I· ..

PO 'CS K.I.

'

'

Pomocy lekarskiei udziela dr•. Neuma„,
~
...,
stale 2 razy tygodniow>Q z A·
leksandrowa.
·
· ···

.

przyjeżdżający

180.

*

,W ~ein fA!lryeintowania się "' pr-zysztej waTue

'~

'

Ze strychu domu nr. 7.przy ulicy Widzewskiej.
skradzicmo Józefie KoMpka hi-efu:ńę wartości l'h.

Hę:lenderzvk.
·.
.......„.„„ ___ „.„.??!'

wyłh'.)rcz~;. .pods.jemy . ponizaj · • ze~tawienie list·. w
k~!leh · POJe?Yńezych: Kucya I (6 list). Zjedn<ieże

~---..,

Z

. n1 Niemcy (hsta Hl), polski eentralnv Komitet de.m_okratyczny (lis!& 22), żydowski centralny Komitet
. (lima.3{)). :rx>lskł Komitet·.wyborczy (N. D.) (lista

Dz.U:, Trzeeh Krółt
J ą.trO': J~ ~·· Łticy~

Z Koluszek„ .·

sądów._

(Kor. wt. ~,Godziny Polski"}"•
Nieobecny rząd.es,;
10) demo~racl-radykalni (1łsfu 11). nau~:zyeiele: ży; , 5~ia ptikafu . B; okręgu ro2:palrywal wezoraj
staraniem miejsc.owej inteligencyi · uną:
w
W$cli6ci's!Óńca ó;gJ~;.s zn. 1~ ·
d1?wscy (h~ta 9). !rurya U (5 Jist): Zjednoezen! erekawą sprawę eywi1mJ:
·.
dzcmo tu dwa przedstawienia; pierwsze od.N~emcy (lista 17), Zjedn. zrzeszeń handl. przem.
~1 • · · Ik d
- ,..,
Ućhód ~ ~ ·4. m. 'OO~
.,
(lista 21), żydowski eentrnlny Komiłet (lista 27).
. . ase1c1e ·a omu. p. „aulina Schmidt, zaskar· bylo się w święta· Bożego Narodzenia, drngi.e .
·J?Ofaki K.omitet wyho:rr.zy (lista 7), m.zi-Poiacv. (li~ ~y~a: malio_nk.óv;1 fassermanów, którzy mie$Zkalf w w dzień Noweg.o Rokn. Dochód z widowisk
ma
M) K
III (~ •
·
ieJ posesyi, ządnJqt'! wyda lenią reh z zajmO'Waneg~.
0 hst) : ziedin.oe7.e,ni Niemcy (li-·
· . •.., · urya
lok~]~ Pani Sr.bm:idt ·wyjaśnia, że Passermari miał
wyniósł przeszło 100 rb„ które przeznaczono
1
~ tl . l'.. ~40- Ziazd "W' ~ mi, Jdó~
~l' ~olski Komitet miesuzański (lista 23), ży- w JeJ damn spraw.owae urząd rządcy, wzamfan za na rzecz. miejscowej Straży ogni-owej. Wido. biątę~ B;1:tlaslaw Kędime:rza....,.,... li . . ows
om. centralny (lista 28). ży1hi;.Polacy {li„ eo. {}tnymał ds:rmo mieszkanie. Tym,~zase:m jtiż pól
wfaka, które, ~.awiasem mówiąc, wypadl:y;
·~.., ,
sta ?9). źydpwsey n~mi~1nicy (lfafa lł1). Iforya :IV ł roku te.mu rr.ądca gdzieś znHrnąl. P<J\€eiw.3zy proM:ieWfu Eltart ~awal'U J'.iil'Zymierz' · <4• h~ty): iJednoczem N1emey (lista 19). polski K{I>. wa<lz~1e wszystkfob spraw flWernu mafoletniemu bardzo pomyślme, odbyły się .w nowow:miaz a:rcybiS:lmpe:m magdeburskim· !
nnte{ eentralny dem"kratycz.ny (1ist!ł 2.5). żydowski s:~nowi, który oczywiście nie umiał pbdolac wlQŻ-0·
g: Sa$ami ·Pn;eeiwkt> br.am Wlad.M..
Komł~~t eenfralny (iisfa 28). po1:;1d l\C1mi'tet wy'bor-- :nym .nań. obowiązk.om. Wob~c tei:to kilk:ak:l'ot.nie sionej sali strażackiej. Inieyatywa bud'Ow,a
wyszła· od komendanta straży, p. Zbożniekie
.
.w·
C'q (hsta 15). Kurya V (6 lis't): zjl\flno-ezeni Niemcv
p
stawowi n.
(11i:ita. 20)~ po~ski Kom: <>~ntr. dem 0krotyezny llista ~:~.:1 . assermanowej mieszkanie, ale bezsku· ·go. Wice-prezesem jest p. Kierasiński. Bu~
}ł U13. Uro~ się w Dołnre~y J<>~ · · 24> :r.ydoW5~l Kom. r..entr. (lista 2il). polski Kf'm. ·
Passerwanowa oświądeza. że. postępowania p. ·dewą, sali kierował p. Bormański
d'Ar~
·
.,
.
·
~yncrczy (lista 14). demokraci-radykahii (lista 12). Schmidtowej wpelnie nie ~oznrrd.e. Skal'i.y OM mę•
15'm. ZWólanit> :płm"W'.szeg~ ,sejmu kon„ zyfi„i· Polacy (lisU! 3.~). Kur.ya VI <8 lii;t): Z;"dno-. . fa. wiedząe o tem. ie jest on w Lodzi niffiberny.
.
ezA11i Niemcy· (lista 1S). polski Kom. nar-0d. robot.n.
Ogól·nfo mówią.n mąż jej wcale nie byl rzarlca. a fyl·
Łowicza„
,'\V>okacyj.riego .na Woli pad W~
{1isbt 6), żydowski rohot. Komitet soryal.-dem. P. Z, ko mia! prow:..-'17.ić meldunki. za 00 p. Sr.hmMtowJt
· ł!IZ8.w~
(HQ't! 5). polski Kmn. rooot. N. D. (lista 8); P. P. S.
zobowiązała się pl:>eie mu rno rubH r.oeznie. Tvm.:.
lewiea (lista 2), P. P. S. prawica (Usta 3). zyd-0ww
czasem nie z.apl1lcila dotyi!bwN;; ~ni g;-osza. s;.ma
(K<>ret!pondeneya własna „Gocl~. Polsld''·
scy ·soeyal.-dem. (lista 4). polscy sN.--<lem. (lista 1). oskarżona je11t biedn.ą. chorą ks1P.ką i ma killurro
W wi·mlię Bożego Narodzen1·a „."arnn1·e. ,Tnk z powyższego wynika, walka wyborcza zao·
d b
h d · • • · .
· • ·
,
,,,.
o1t
~
"""
stny ~ię n.afhardziei· w ku...m 6. gdm. waleza tam 8
ro nyc zl<>:ci. me mozna JP.J wnh,,.e tegl) n.a bru~ kHku · osób urzadzon-0 wspólną wieczerze dla
~.i•
"u
•
wyrzur.a~ć.
Zl'<>~<::ztą syn barilm dobrze prow:i•lz1
•
•
.
•
• •
.
•
•
0
· partyj o 10 mandatów. w 1 i 5 kuryi 6 partyj. 2 i 3
wszystkie sprawy, związ.a.ne z po.n:.ądkiem w posel:-gion1c;;t.ów.
prz. eb:r;wa1ącyeh .w mieśe1e i ok1'.>kuryi 5 partyj :f w 4 kmyi 4 partye
.syi.
. .
.
.
hcy. N.est.rój był bardzo sympatyczny. Podej..
·wyb(Wf .ai). Rftlfly miej~li·ej.
P:in.i S"lunint~:v~ oś. ~a~t7.~. :~e po~ałe~ w mi~
mowano ?„!) <>sób,. 21 oficerem werbunkowym
Deialfozna ~zedaź
mę,ki.
sz~~mdu
rz~~~Y rlz:teJą s;ę h111 ~1 '"! „}adJe1!1'~ 1 eze f7,f>.. Donajflm·.. i : r.h.orażym
St. Cieślakiem.
·
Pol$f .een,tra1ny '.Jrom. demrokrafyczny ·~
~.l"A
e7 3 : o po;r.n'! ~ nocy S1yc au sr11m.ą sp1ewy. f<lTi• • ~ • .
•
•
·
,
·
W
eiągu
.40
okresu;
od
dnia
4
do
17
grudnia
ee;
schodzą
r;iię
„zawoalowane
'kobiety
i
obcB
męż..
·Przed
samem1
smętam1
mianowano
na
#lawn ~a.stępujących :kandydatów na radn~l:h:
tl) Henryk Trenkne,r, ·lekarz, 2) Ant. Toli.la~ 1916 r„ w. 9 sklepach .deta!iczny!'b Komitetu ror.- f"YZny", a ona ~~ano~czo !la „c-0ś takiego" w s1J1.'Q· drugiego burmistrza miasta Łowicza miejseodzia"fu chleba ·i mąki sprzedano mąki pszennej 1.750 1m domu po7.v:nt.n~ me moze.
•
. .
.
wego kupca 'i przemysłowca p. Fl'anciiika
$Wy.~ski, lekarz, ·S) Ant. Remiszewski, maufuntów. mąki tytnief 278.'106 funt., cukru kostkoweSąd rozJn17:n1e Passermanowe1 opr6zmć za.Jm-o-B-01-ce.ra
tizyciel, 4) Ksawery Jasiński~ lekarz, 5) B.imn. go '92:891 % t. oraz h!ryny 15.666 i,{ fanta.
wane l')liesikanie nająalej do 8 kwietnia r. b~
·
·
Ogólny -0broł w eiągu dwutygodni-0wego okresu
iGłtteh{)wski, aptekarz, 6) Józ.. Radwański; :.dy-!'ektor stkoly, 7) Pfotr mm, adwokat, 8) Leon wyniósł sumę 117,538 marek 14 fenigów.

r

1

·ar.a

z·

ronika ·lóazka„

I

-

I

~tarkiewicz, dyr. szkoly, 9) Wacław Zawadz..

ti, nauczyciel i 10) Waeł. Sok-0lew1cz; aptekarz. - wszyscy w. l lmryi. W II-ej knrYi figvrują,naz:wiska:

z ~bufaforynm miejskiego.

0

1} Boł. Plenkiewicz. ha~lo..

-

Z

Włocławka.

Przyp~dającą .w. ostatni dzień

·p·

W ambufatoryum miejskiem na Rfllutneh lecz~
no w grudniu SB6 chorych. w czem doros1yc:b 544,
dziE>ci 352• Nafwięcejrlrnrych bylo na gruźlicę (190)1
dalej na świerzbę (tS2) i choroby ż&ądka :i kiszek
(107).
' .
W ambulatorynm tem. zestawiono statystykę ,za ·

l'Wiec„ 2) Stan. Skalski, lekarz, 3) .Alfred j){}a
minikiewfoz,· dyr~ seminaryum, 4) T,udwik

Z"'1en11e
' . oIsI{I•e„

i916 f(>lrtt

rocznicę ustan9wienia Ustawy Cechowej po.
stanowiły

Z Lutomierska„

cechy wfoclawskie obchodzić

nr°"

czyście. Obchód rozpot.zęto tradycyjnym zwy.
et.a, jem. .od nabożeństwa. Na nabożeństwo to

Gasł.man, majster pr~ędzalniezy, 5) Fr„ Jar(Kore$pondeneya własna "Godz. Pols1cli').
1k1ewiez, f.~lczer, c) Stefan Maciński, majsier . rok nb:iegly. Wy.nilrn i niej. że na og(>lną lie-zbę
Lutomi~rsk~ miasfocik-o w. pow. Łaskim~
""rzędzal 7) hg Fur11l:i"elm 1·n· •
ńv J
12.888 chłlrych, leczo.no na pluea 2.l'l83 osób, żołądek
'
'!:'
.,
~
•
l
'
zymer. 0 ' an .i kiszki 2.041, ~wierzbę 1,905. seroe 763, wycień- lieząee przeszło 2,500 mieszkańców, duoo.
fióltomki, handl-owiec, 9) Wlad. Rudziński, ~zenie ogólne 671, ihlluenzę ero, g:ruźlie~ plue 576 szkody. odniosfo podę.zas dz~alań wojennych w ·
=~.c_~n:ki~~ · i 10) Llldwik Stankiewicz, maaster i t. d.
·
~ grudniu 1914. r. Cały środek miasta, O'raz kla•
i.Aa„
·
ł sztor zostały, zniszcz.one,. jak równi ei J.wór o..
.*
Stew: :na:nozyrueU. :nfomieekfoli.
.·,f bywatela ziemskieg-0 p. Sokolowskieg-0.. Wielu
!tom.. wyb-0rezy fydów-Polak6w przedstaW· czwartek odbylo flię posi~dzooie n~u~efoń .obywateli wyjec.halo razem z oofającemi sie
wU jako kandydatów do I-ej kuryi: .1) d-ra ni.emieekich w sprawie zorganizowania St-0w: na.n- : wojs;trnmi rosyjskiemi, poz.ostali je-dnak wziti=

stawili się wszyscy przedstawiciele, cechów.

I wl<;>dawskich ze swoimi.... k<:i.· emblematami.
·kan.
ekończenfa '.nabo.a-ństw
z.e:

Q.

~

PO'

K<>s""'ws'~
"'"'

lV

do z.gromadzonych· piękne kazania.
Wspomniawszy p9lmStce o poczętkach cechów
i .O cechach w dawnej silnej Polsee, opowi.&
dzial kamodzięja o powstaniu ustawy w roku
1816 i dalszych d,ziejaeh tej ustawy i zakońetyl wyrażeniem ,moonego przekonania, że eewyglosil

~ózefa Sad1sa, ~) Stanis!awa łatoeińslłiego, czyeieli niemieekfoh w· Łodzi, 00 też tn'hwaJ-0no, · .li się energlcznie do. pracy spolecznej.
cliy będą się, rozwijaly pomyślnie dalej na po-·
~)· Miecz. Pinkusa,• 4) dyr~ Izyd. Zandn, 5) Stqwarzy~erde to będzie czynne pod egidł ZWiązlPrżez rok uhiegly wiele domów podfa1tytek kraju i przysiłego Państwa Polskiego.
adw. Sta~. ~obrani~k,i~iO,', 6)··. A~. B: ,~o~enfa'". ·"ltu Jiiemiookięgó dla Łodzi i ~oli~
·
gnięfo z gruzów. Staraniem :irs. Migasiewi-cza. O godz. 6-tej wieezorem 1:egoi dnia w sali ,tP6'<
la. N'ą; ~ser~ tr:ec1eJ.1 p1ąte1 ·~'.ln'y1gptjty$a.
, ..
.. .
.
.
odr~&a;urowano zniszczony front .. kości-Ola fonii" od:byla się zabawa dla majstrów ·e&
IUY mmeJ w'1ę.ce1 ~ same Jl.azw1ska. , : ...... · ,; ·• „. .
.·•
. · .
•
· •.
:Fir};,nęgó. · . ,
··
·
·
.
chowycb, prze<Istawicieli . rzemieślników ł
„~~'.l'~'~!!'~
""';,;d'.,~.. ~~'f ~ ~Jr~~I~, de.~f~ke~~ dla iydd.w. ,;. : ~„. Ęp.wolane ~taly napo:wrót d-0 źyeia: wprowadzonych gości.
. .•..·
.
. . ..
.
. :go ~yfó · pny"'m: ~~ł.łt:l1Pf'lis ~ęto:,S!·'dftnyd1. "'~' ~ft~'''Om tif 'rut · P h 1ro ..--05
,IEłę~"''lehranie
'Wf:OO.r~
,zw an.~ pm:~ Komitet' so- :rjie.b .!?8 :krn!zy~~o z póm-0ey l~kal'.'Stdej. w ~ągn dnośeiow~ ~, C~r .,kośJ:lny~ ~,~ :'wrue:~~
.~\;1.it..i; . . .
•ot: , • , · ;. . · .·..,.. · · · ·
• • '
ostatmeh B nm~s1~v w za.1rhd!.1e pr.z~bywalo 006
· •
'
' ~
· ,_.
"';r_.;,;~w polSkien. na 1d4ręrn przemam~h dr. Jod- -0s6b. Lekan~m zakhd\l jest' dr• Ksawery Jasiński
w1ązaly Silę: Rada Qpieknńcu; komitet obyw.
~O:.· ~aworoiws~. K~ause,. Rże.w~ki.•.4akl'liie7.f!f~ .ze-; ~ąrowniki.eii:i p. I..8•. Bareifj.skJ..
. ' źywi;1-0ściowy, ntrzymująey ·bezpla,tnie kuchnię
Niedzielny (}bchód 100..l.eeia ustawy ee-.
bl'.an1,ę iJ~emomeme d-ra Jodki, który :wy1aś!J1l ~edla, biednej ludm1śei.
·.
chowej wypadł w Częstochowie nadzwyczaj
b:raftym proc~urę"~'Osowania .w ku.ryj 6,.: które
"· Udzie'Jenie wsparć.
Mlodziei miejscowa pe1na .poświęceń i uroczyście.
lirwae b~.e 4ni 4:•od godz. 10 tane do S wiecz,.
Kan pożyezkow.a przy Defogaeyi ni~. pom. m.ezu:e narodowych zajmowala się urządzaaiem
O gódz. 10 rano w kościele św. Rodziny,
eo~zientiie. W pierwszym dn:in ~łosowae mu~zą
!t'eclnym wydała w tym tygooniu 860 QSOOOm
:uroezystości S maja i innych; zaloiyła biblio-.
zgromadziły się cechy ze swoimi sztandarruu4
homiey z nazW!Skami od, litery A do G. w ilrugim wspareia w Sumie B,400 marek.
tekę publiczną, mającą przeszło 600' tomów;
a byfo ich ogólem 14.
O!f,lit. R do L, w trzeei.m od Ht. L d.q i w ~zwarzawiązała ko11w amaforskie, które w ciągu
Nabożeństwo odprawił ks. Znwadzk4
fyin 'od S do Z. Kto me dopełni ooowiąiku gloso..
Łódzka orkiestra symfoniemia.
· T-Oku urządzały przedstawienia teatralne z po- który wygłosi! także podniosłe kazanie petu&
'Wania w dniu właśGiwym, utra.ei prawo <r'""'' w in' Program,p;:inierJzfałkowego~koneerht syuifon'icz.. .wodzeniem.
·
danyeh historyeznyeh i cennyeh: wskazówek
nym dniu. Wobec ·pop:rzekr12cania nazwisk w pasznego ł... O; S. przewiduje rzadko u nas grywtiną
Szkolnictwo równie.z prz.edsiaWfa c;ię
społecznych i etycznych, eharakteryzu3ące da.
yortach piS(lwnią ni('mi.ecką m6wea :wyjaśnia, iż. ó. ~~~~~~:~· ~~1!2~ !,.~~uko~;o~y~y;e[!~ifu:n~
dawalnłająco. W samem mieście jest szkól 4; wną silę, pracowitość i znaczenie c.t~ehów w
d~u ·~-OSGw~ia p~ug nazwisk~ d~cy?uj.e
tów- p. G. Teschuera p. t .,Am:J.ante e:xpressivo" n.a or- 'Z tych 2 gminn.e początkowe, 1 żydowska
1 kierunku d~skonaleni.ą, rzemio~l. w P~ls~:
ilel mierze pisownia paszportu.. Jak 1 p1sow11;!1a polkiestrę smyezkowę,•. Solista wieczoru, p. Klengel.
prywatna 2 klas-0wa Cz. Kowalewskiego •. Do'
Po skonezonych uroczystosc1aeh kose1eJ...
§Ska. Kaidy wyborca ma prawo wziąć z f<)'bą do. biu- nestor wiolonczelistów doby ober.n ej. O'le~t.a z to- &zkól uczęszcz...'-1. . okolo 350 fizieei.
nych wszyscy członkowie cechów udali :!iię do
:mienia każdei partyi w. fokalaeh wybo,f.e.ey.eh znr.j- warzysienfom orkiestry. kąneert w:ioforH·zelowy
Miejscowa Rada Opiekuńcza P:Od
.. czas u- Stow. Rzem.-P.rzem., gdzie po zagajeniu p..
.
Volkmana, oraz kilka mniejszych utworów w fowaK
b
· d
!rlowae się· będą dla lrontroli i wyklue,zenia:. nadu- · rzystwie foi'iepianu. Dyryguje BmniSlaw Szule.
bieglych wakacyi urządzila dla dzieci tych
• Trawińskie!;!>
wo ee zasia ającego za
~e Wyborczych. sp~yaln1 mężowi~ zaufan!a. Po
Ti'JpH; egzaminacyjny, na którym rozdawano siołem w ko
cie gremium, starszych cecti:zymfmiu katfki wybor!ra~j w bime wybqrezem.
Kradzieit).
migrody. .
.
.
ehów zabrali glos pp.: J. Sieciński i iamil°'"
-wytxlrca ma prawo uda~ si~ do oddzielnego po. ze skladn Ru'bina Szelopskiego. przy ul EwanStan rorowotny miasta przedstawia się
wany w. dziejach ojczystych a szczególniej w
koilrn i tam napi-sae :qa ·kartce. cyframi ouiil.er li· gelfokiej 17, tskradziono SB Chustek i towar warto- .również d-0datnio; epidemia tyfusu plamiste- danej sprawie Kiser, który w przemowie
~ _wyborczej, n~ którą g10511je. ·Literami e~ry pi~
ści rb. 6.000: ·
· go, grasująca w dzie1niey zydowskiaj, przed 1· swej obiaśnil zebranym wyra~ "cech" i,· j.eg3
1
· żadoych dopis
· ków. ekiejZoo.
remizy
Emilii Wein. przy ulicy Aleksandrow- 1..elk
:i
1
h d
·
k l
ooha te:rskU.
1
•
Be· aiewo lno, ani tei ezy111e
~kradziono obicia skórzanego z powoz6w
1U
u iyg'1 d n.iami zosta l a stl·umiona '.rz:
ę1d e- j poc o zerue, oraz wy ~aza czyny
~yi kartka wybcr:rcza bylab.y uniewamioą.. Ni~
wartośći rb. aoo.
Tuergie2nym zarządzeniom wladz niem,ieckich. . ezionków dawnych eęehów i wzywal zebra·

r°"'

1:

za-1

!

I

z dziedzińca plebanii widać byfo zglisz- Tylko frzebaby światfa...
ca.lala od gaści-Moskali - fo się ją w tej nis~y
cze wsi ealej, jak na dłoni. Nawndzir moglu
- Mamy latarki ze sobą.
sehowdo.
·
podobieństwem cmentarz żydowski. Jak naZaciekawieni. ruszyliśmy za nim, a on nas
- Kunsztawne kata.kom.by! -:- padziwiagrub1d jed.norówrte, dźwigały się samotne ko-. wiódł w kąt dziedzińca, pod kościół. Staną) liśmy.
· mi.ny~ podmurówki, idąc rzędem, to wychyla• . prze! ctwDrem.
-A jeszcze jedno najważniejsze panom
iąe się z poza rzadkiej przesłony drzew o bar- Proszę ut mną.
pe.każę. Proszę p-0świecić dalej.
·
·
. wie późnej jesieni.
Wchodziło się po schodach ziemistych,
Korytąrz zwęź.al się i zniżał. Trzeba by.
(Ciąg da!amy}. ·
Ksiąd~ tl6maczył:
jak do piwnicy. Da!ej byla sień. Szliśmy je- fo schvlonvm i ostrozn.ie p'Oatępować. Widać
Wyje.ehawsey pod Ożarów· (własmwieJ
--Jui dzień naprzód przygotowali sobie den z.a drug1m, poświeraJąc latarką. Gdzie- bylv przy ·ko.ricu światło dnia. Dostający się
int Pc;źarów) na wyniesienie rozciągłe, ,mielią g.nopy -z pvla, które pokryli poia ehe.ty. Pul- niegdzie ścfany się zwężały.
w to świ.atlo widział się jakby :na dnie st.ud.ni~
śmy sposobność obejr.ze.nia z bHzka p<U;OO.ta· koWńik zdra-Oiil sam, ze ma rozkaz palić prey ·
"":""' Ostrożnie - radził ksiądz - by nie okrągło w niebo wychodzątej.
ty~h rosyjskich pozyeyj. Doskonale W3rbran.e odwrocfe.. Plebanię na prośbę minęli, bo tu powalać ubrań.
- A to eo? - pytamy.
i mądzone. Wzdłuż oo.lej krawędzi wz1liesie.-. · k'(}me.adant stal kwaterą. A może też juz nie
'. Owdzie ściany rozszerzały się w komorę,
- Drugie wyjście! ~ rzeeze ksiądz r. du.nia, na schyleniu - jak lu'ka·mi .szla .,..... eią· mieli ezasu. Prędko t<> goszl-0.
owdzie nisza ]?kaś, wnęĘ ezy lawa - wszyst- mą. - Tu stala drabinka, do wieruhu sięga1I1ą.ce się akopy zakryte, .z kątami wys~nięty.
Kto.ś wyraz.il podziw dla wid:tian.yeh po- ką ciosane w glinie lepkiej i żółtej. Cale wnę- jąta. I gdyby np. pierwszę wyiście granat
mi, z bocznikami, z rozleglemi przedpolami . zyeyj.
h'te ·widać b!;1o samą gliną, w której łatwo zasypal! to iem możnaby się wydostać. Ot eo1
plotów odrut.owanych. Niepodobieństwem wy:. .
_ To tei im.· d.o. p!aezu. niemal . J):rtyeho.:. da'Jo się to wy'Cfosać.
·
Z rzetelnem uznaniem wyrażaliśmy swQje
.tt„,;.... """' ,,.:w ·nn'IVl"tT8 t„ bv"y·
··
··
k siądz. zaehwytv
nad p-0mvs1owością
księdza probosz~
"'"'A"' °""'r' .u„. ~~„M„
.., „1 wręe"'" z-'"'d"'"b~1te··
'"'·.i
dzi?>0, .ie. faitie sta>tiP.wiska
piękne musz~ opu- · Oto moje mieszkanie -. mówil
.J
J
ehyha: obejściem; tak się też podobno stało~
sz't~ .
z J>ewną dumą.-Przez dwa tygodnie tu prze- ez.a.
Minąwszy ~fugi grzbiet wyniesienia; zba_ Czy tu bitwa byla?
by'.'łem.
- Nowoez.es.ne katakomby ,..... ot co. Ż$
_,za.my na prawo' na drogę polną i g-0ścińea i
V-A jakieA Po'iycye ich szl~ pod same
- I jakie się ksiądz w niem nrządzi!?
teź to ealy naród tak się nie urządzil.
ijetdfa:iny wąw-0zem głębokim do Jan~owa. ściany kośeioła. Przez dwa tyg{}dnie dzień i
- Jakoś zn-0śnie; riiew~·brednie, ale znoJeszcze joon-0 zawdzięczamy odkryeie ~
Nad wąwoiem, niby ezarny olbrzymi :llewlok n.oe armaty .gramiazy.. Istne. piekto. Pociski e!tfo. Ot, fam Miko stanęfo .....:. tam rzeczy' trom mys10;wości księdza proboszcza z Janikowa,
npadłeg.o ptaka, .J;:eszJki wiatraka spali)negó. padaJv a.z hi na ib:iedziniec. Szczęściem Bóg chę. Co się da1o p:'zynieść, fo sięi zniosło. leez to jpuł z d~ie~zin~t?l~tyki. • .
v-...„~
1 Janików spalony. Dwurząd kominów strzeg!, .t plebania ns21a rafo - iroąciól ·też, Kuł erek z eenniejszemi rzeczami....
~nowie _a. . ize1 :- mowi - LJU.C:
~1'Zernialyth ...... jak wie$ byla rozlozona - po, 'tylko w dw6th ITTiej~each na dtwonnfoy i nad
- A -i fydem jak?
wsz~·l:ltkich spraw. 1 la ta me wchodw. skąd
ohu ;>tronach drogi. Zaledwie kilka dn.mostw · olmamfmale uszkodzenia od szrapneli, A je-- Róinie. Czasem tlało się wyjrze~ na 1 eo, n~. c.o. Al~ ja~by to powiedzieć..: ~o 1:1~
tJiJ. stooói w keńcn lV$i cmalało. Ocalaly jesz- źliśrie pan-O~ie clekawi, - do{lal ,__ to po.ka- §wiat Zresztą donusvmo. Bo i sfuf!::a się ; t~ r~z~ 1 : z 'Ziemianami okoUC':...nymi mówill.
~ pow;:iej na. ubon:u pofofona sz.koht1 . k.O- źę WJ;u:n nrle.szkai+ie, w kló.rem przez czas tej .·1 tu chowała w dn'.n.!.'h kryt;:.·czniejszyr'li. Spafo 1 mm ie::1z~z.e ta burza n.as doszła.„
~ió1 i plebania, gdzie też stan~la &watart k°" \'i·alki p.neh~·Iem.
'
tu i Il<' 7 o:sób. Krowinę tez we wiedli - tam
(D. ~. n.)'.

B)

l

DroJą

Czwartal{óW.

e

.

•

„

I : :' _.

•~da

pulktt

, ,.

...;,..

Pt~Slml.

1staja u

\\"ejśda.

Ai

beezułeezka

wina. c-0 o-

l

I

l
G O. D Ż I .N A
P O' Ii S x· I.·
--~--- ........... --~-----------....-....;...--------~~!..;_~!:..,.~~...!:.,..:_.,.::....,~~~~-!:.-..----~----:--:--~. . . . . ~--~-.............---~~--7"7--~-.
na.nja adnotacyj w liscie wyborców, oraz .w . ·
11) · w fokalu ·~'()o:iez;ł:~
ul. ttJgt\w.ttyeh aby budo~ali się na. eeyna.cll . 'ęW.Yell
fiłdda berlińsha.
specyalnie sporządzanej liście glosujący,ch, skiej 5, parter, wyborey iG.;g'()·„o~~gtt ~boriprzodków.
·

PhY

Następnie za'b:ral glos p. S. · J'astr~ębski
zeb:·anyeh do za1oieni.a S'l.koly rtemieślniczej, z której mogliby wychodzić św'ia·
tli i wy!;;sz.takeni fach-owo· rzemieślnicy~

· Berlin, 5

wzywają('.

Myśl

ta podjęta została jut przed uroczyobchodu 3 maja :przez p. _St. S:mugę,

stością

wprowadzoną

lecz· nie zóstala

w czyn

~tyet.nia.

- Dzisiejsze obroty prywat.:·

na na giełdzie berlińskiej wykazaly nfemal og61'11ie
1
iendencyę mooniejstll· ·Pożye~lti njemieQkie w poszukiwani~ 3% i S}S % ulegly iwyice. potyczki
rosyjskie, 0:raz akeye banków rosyjskich w polepo
szeniu. Pieniądz na broe żądanie .4U %• 'Dysko:n·
: to. prywame ł 8 /a.% i niżej. '

powo-

wr~uca. -nas~ępnię .. k~rtkę- wy:bore.z,ą ~d, ~r.ny,
:':Garządzająe· jednoeZ:e"śnie wykreślenie wzmianki wyborczei w:·paszpiorcie. ·
. W:yborea nie umi~jący e:tyfa€, arri pisać,

,·ezeg~~

·::Glosowanie .. adbywą .· iS;i:ę :W~".nast~~CJJ
sposób:
~··•·· ,•;
,. ;~., •. ~,;
; . ·Glosujący udaje. ~ę;o~QP:i~ę·~.o~;l~ąli;

wvborczego ze sW,vm ;Pa~ol'ie~ "!w~ z,a«
wY·padka.ch, gdy zastęPu~j lt~bi~~~:z .P~ii!~N

'.może przy wybo-rach wyręezyć ·się jakąkol~
wiE<k drugą osobą; ta ostatnfa nie ltoniec.znie

niui posiadać prawo wyborcze.
tem tej ostatniej; ora:2: P.'t-~~~~ą~Qll11]1 ~~~Im:
Wyborca winien wpisać do kartki wyp.ór· pelnoomocnictwa, ·otrz~mUJe tam urzędęwo ·OF
:P.erHn. 5 Stve:~n1>'t. N'otowania
D:dś inkyaiywa ta P.Odjęta zostala pora.z
ktn13 6-W de-. . czeJ f y l k () ten numer Listy kandydatów.: na. s~rnplowaną kartę urYhtti:e~~ w3'P~rµa .ił pie
nrogi i w lym c.elu grono osób z posród siowa.; wbi ·za wypłaty telegra~me:
J,.'iórą r.amier~.gl-0.sowaó. Treść kartki wybo~ będąe obserwowa.nym~.w:~i~dn.~ą~~kabin~·~,
·
"'"o~ pł.:le.
rzyszonych z p. R Trawińskim na czeli:! utwociei winna wskazywać~ w ~posób' wykJu~~ · bprczyeh,· sklada lą W'.toJd sp-o~~;' ·ab~. ·p:i:~~.
rzyło księgę złotą, w której uczestnicy obchoii.139.
Nowv-York
5.~ł
jaey wszelk~ wątpliwość, numer obranej .h- , nl-e byfo wid{teznem; t w:ręe~ M przewotj.nt_.J
du zapisująe się, składali datki na zapoeząt
Holandya
„ . ~l!tS.75 . 2S.~.~5
t\ty :kandydatów. Również i w tym wypadku,
c~eeinu; przew-0dniczą~ SJ)!hVi~ut le~1t~
kowanie szkoły•.
. t'lainia
„ :Hl!ł.- 1~~.50 . · ~d·
· kilka list jest· razem polączonyr.h, wolno cyę wyborcy, p.oleea d-ok?nam~ ~~?taeyi W: U.~xwecva
„ .J71 75 172;'25 :
wpisać fylkojed,en numer.
ściie wyborców; oraz w:spef?Ya~'.]:Ue~s.pol.'2;.ll'<izo
· Norwef!'ia
„ 1~5 25 l6!'1."l5.
nea
Liście głosujących, .wr~~a ·11astę~l'Lte :}[~~
1
~zwaicarva
„ . 116 '18 U'T.~ ••
Kartki wybo:i:eze urzędowo nietJstempl<>- kę, wyborczą d-0 urnY:, za;zą~z~~~c l~ąoc~e•
Austro·Węgey
„ 68.95 64..05.
Wtll!e, lub •też takie, na .któr:-·ch figuruje ja".'
nie. wykreślenie wzll1;1a~ -wyJ~?rczei,}t pa~
Nr. oo „Dziennika :rozp. dla genera!-gu.Buł$!arya
„ 79 óO
80.50
Idekolwi~k natwisk-0 lub podpis śą niewazne. porcie, lub akcie peln-O~'?enfof.wo.·
· .„ ·
bexnatorstwa warszawl'kiego" donosi; ze w
.Kaliszu dokonana będzie komasacya ·ftl"untów··
· . Listy kandy.dat6w do V-ej kuryi uznane
. Wyborca,: nie umiejąe1: ezftać ani pisa~
dla dobra publicznego, a mianowicfe:
.
1..&„
odpow.: .Al e k s.a..n d.er "'"
u . I .p1~ezemnie
za
wazne,
opublikowane
m"'•·e·
wł'
. r.ę_e_z.ye_się
.•ia.ką_k_nlw
. ie~
Red
. 8.!!..w?
ulelu
UiSK.1~
.ł
•
. '
.
.
• . .
b .. ·;..~będą
r<1Cn'!';
"""" przy =<rborac-h
"il
.
. .
. ·..
„~
a) w celu utwonenia gruntów pod· budo.
pcu?mem numeru w p1smac mieJ::.,;o"tt„ ·' <lrrigą ooobą; ta ostatrna _me k-omeezrue?~l~
wę·
jak równi ez ogfoszone za pomneą specy:alnych
posiadać prawo ·wyborcze.
. .·. ..
.
·' b) dla nadania eelowe.go ksztaltn ni.ero.: · Dl'llk I nakład: WydaniGtwO 11olsłla A. IAPIEIALSII I vbwrnszczeń.
.
Wyborca Wi1:ien :vpjsae db ka~Jd wy~OP•r .
chomo...~om, które mają być odbudowane; · . ·.
G. ZAWIŁOWSKJ.
·
Głosowanie kończy się, gdy .minaLezas · e:z:ej tylko ten numer }t~ł:y ~andyda~mv. na ~.·
Przestrze:ó; na której dokonane będzie<
"'""'" """'a"'z.,q Q"' ~---~
f'lP·eśkn:;y
i osfoini z obeenyeh ·w fokalu wY.; rą zam!err..a. glo:Yowac; :Tresć .kartlti wybor~ef
pxzeloienie, określi szef administracyi przy
br rrzym wyborców ifozyl !Wój gl~.
winna ws]5:a~ywać, w. .sposób : ~kluc.~~:
generaJ.gubernalorstwie warszawskiem. · ·
OBWIESZCZENIE
_
1
Wybory
są
jawne.
rn.ewodnieząl~mu
wszelką wątpliwość, riurn~r ohraneJ_ ll~!Y ~a~~
Przeprowadzeni$ kXimasacyi uskuteeinit;..
dla· wyborców kuey:i V'~~j.
Podkomitetu w-Ybore-zego lub jego zastępcy dydałów. Również i w. tym. "'-ypąd~ gay:1'fl.6
ne będzie przez kotttlsy-ę, która b~~ie sit u""UtnlJ•e jK.1~akpraw-O 0..,..anic'zellla liczby
k 1~....i. ' J.
nn1!:iC'1.0ll''""'""
W01J16:, wn1sa,6
w. Ybo'l'V i:J.o .Rady' MieJ'skłeJ· m. Łod.?ii .dla .J)F":"".
„„~ 15 "'
.o:ni
o•
I -a U~L leSi razem J;'~ 'i<,.,
J......, ...
.„!:':.,„ .·
rzędownie nazywa.la . .„Komisy.a 'komasacyjna · .
.
·"
os6b,
zna 1.'duiących się w danej eh. wili w lo- I ""lk' · .1en nume„
~,·
dla miasta Kalisza" •.
ku:eyi V-ej odbędą się
.
·' ~ · . .
~;r Ol ;teu
- -· • · ; · .:, „''
w gr ad o, dn. 17-rm .sł-Heznia 1917 r.
kalu WYhorezyrn, 0 il"". qkaie · się to niezbęrłh·
- ·:Kartki wybor.cze, 11rzędoW.:o·, n.i~em:Pl~..
W sklad komisyi wejdą:
".:
e~ ".1
·
nem dla utrzrmania p<irzą'dl<u. D.o. wydanye
·
„„ •·
· · ,,.
Komisarz szefa administraeyi pny genem pomiędzy godziną
10-ą rano a ~ą wieez~rem.
k wan~ lub też takie, na któ:ryuu l~guru1e Ją..,i&o
Wybierają:
.
~arządze:ń 'winni się' wszyscy wyborcy, ja
k-0lw\i~k na7.wisko lub podpi~, J!l.ą n~ewą,Z:ir@; '
:ral·gubernator&twie warszawski em, jako .Prie.
· równi ei i. inru óbęcrn, be1:w~ględnie zast-0so..
.
1
wodniezący;
· · ·
l!.. w foka lu wyborczym przy nliey Zgier. .
·
1,:isty
kandydat6.w do IWejkri.ryi, .\izrumeburmistrz miasta Kalisza, jak.o· iastępca . skiej 99, parter, wyl>Qrey okręgów "wyb-Or- wać~
„„
priui.emnfo za wa:me, :.<'.iP.·ubli. ko~a.ne.•·. ~'hę~~ '·
„ h 1 2 ~
17
·
, -r:ódf, dnia 4 sty··cznia. 1917 roku.
.......,
·
· h.
:i.. •
p:r.zewodnieząeego;
\Jzye ' ' a, t;>a l '
u
.
pndaµf em numeru, w ~p~smac m1eJs.~cr~Je...,,.1 .
rieeroznawca budowlany;
·
.
2) . w fokalu wyborczym przy uliey Kon„
Zastępca Kom5saru Wyoore~eg-o ·
jak r';Swnie-ż. oglos?JOne: za pomoeą spooyalny_ebf
prawnik z kwalifikaeyę na sędmego okrę-- sfantynowskiej 16, parter, 'wYborey .okręgów
hr. ~ Bnina: Bniński. •
óbwieszezeń.
·
·
gowego;
....
··· tlfoeówanie koń~.'ZY ~ię., gay. :i.ninąl er.ai6e
wyb„reeycll 4 i 4a,
dyplomowany geometra;
.·
Jl)· w lokalu wyborezym pny ulicy. śrę(ł-:
· ·
1 kal
~
dwaj n:eczoznawcy, obeznam z wadośmą niej 18, partert wyborcy okr,ęgów wyboreeyeh·
OB'WIESZCZJ11'N!E
kreśl6ny i ostatni z ob·ecn:vch w· :O u wy .
li!. • 5
·
·· ·
.
. ..·. ·
•
.
enim ;wyhCJre6w zlożył sw6jglos.
vantów w Kaliszu dla ich oeeny. .
·
i
.lt1
.
dla wyborców kuryi IV.
·
-.,,
.
··· · · · · • · .
"'_„
Przeloienie gruntów będzie si~ odbywał'!)
· · ,4) w l()kalu Wy]>orezym prey ulicy Miim
·. ·. · · · · ·
. · . ·W\"hnry są jawne. Przewadnlczącemu·pgW"~
podług bloków .nlicz.nyeh, których granie& u- : 24, ~arler, wyborcy. 7.;;go okręgu wyb„l:"cze~
·
· . • .• dl:· k.omft~tu. wvbo.rczego foif) ·jego zastępcy przy.o
sranawia komisya.
ktorycll. ·nazwiska zaezynaaą siQ . · uterallµ . ,__ '?'YIVborr._ ddob_ Rad. ~:f ~ mi~l?ikil e~ , 1!1·; „~okdzi"' ,.,.8· l slugu~ jednak praw>0 ogranfozenia : lirzliy" ,4)$
.
..
.twl"Yl
.•eJ o . ę ą s1~ w pon.c,..z1cue ,uda ' 6.b . ~d .
h 'ę w danej eh.wili w lokalu
Od· posze:rególny.eh bloków: uliez:Q.yeb prze-- · L cjQ Z,
inia. 1917 r.; ppmiędzy god$.ą, 10 ~n-O I wyvvr-C'zym,
s L.zr,ia_, UJą-c::' c ski a.;.· 0 · ,.,·1 ę ·to. n·1·e··zbędne- d,-'
dewszystkiem odłączony będzie ob5zar, prze..
•
· 5) w lob.lu wyborczym prey ulicy Pln- 15·stye.
o
i 1 e o „ :; .. .
.
•u . .-..
:znaczony podlug.·planu zabudowarifa miasta, giej .45, parter, wyborcy 7-g-o. okręgil wyb,or- a 8 wiecrore:n·
utl-zymania porządku.po wydanych za;rzątize.i 1
illtł :rozsi.erzenie ulic i placów, i oddany miastu · czego, których nazwiska zaczynają się litera. Wybiera1ą:
.
. . ~.n.nLsię ws~ysey wyoorey, jak rowq.i~ż .i .inni
Kaliszowi za zupelnem wynagrodzeniem. !>o- mi A do K,
.
. .. · .•··. •
· 1) w l<>kalu wyborczym przy ulieyAlelv . obeeri.i, ·bezwzględnie ~~rosować.
·
rtostaty zaś obsz.ar pod'delony będzie pomlę. ·
. 6) w lokalu wyb-Orezym :przy uUey..:Pi·ćth'-- ..·sa··.ndrowskie.j 41 parter,. wyb. orey. 2·go okr
.. ęgu · 1
. Łódź dnia 4 siyetnia 191 '7 r.
dzy dotychczaso\Vych wla.ś:eieieli. W tyeh bl1r kcw.skiej 91; parter~ wyoorey okręgu Wybór- •WYborczego, których nazwiska z.aezynają się
'
'
·
·
Zastępca komi~arza
.wrborezego
kaeh, dl'> których miasto Kalisz d{llączylo grun„ czego· 7a,
. . . . . . ,l Herami A d<J K;
. :
·
"
. . , ,
"'
n.
•
b
•• u
ty bylyeh ulic, których się uiekl.o, będzie .eM
: . 7) w lokalu wyborczym przy uliey :P.tleł- ł:
2) w lokalu wyborczym przy ul. Zgierskiej 1 ·
• ..ur~ 1. »lilna.-'.ollliD~.-.,. · mialo udz.iat przy podziale gruntl5w pod bu-. nej ,25,· parter, wyborcy S.go okręgu ·wyb::.1"- ~9, parter, wYhorey okręgów wybo~cz~ch 1 i S;·
.OBWIESZC.ZENm
. •:
:dowę.
·
ezego, •.
. .
. . · . . S). w lokalu wyborczym przy uhcy Brze-.
·~.
: . 8) w lokalu wyborezym pny ulicy Dzie~.;. 1
1· miskiej 7, parler, wyborcy okręgu 3a;
·
..............
nef 86, parter, wyborcy O~ęgu w:;-'.bo.rczeg-0 1
4) w lokalu wYborczym przy ulicy Kon.;. .
Gospodarza Józefa Go~ębiew~ki~go_ ->-~
Giełda· warszawska„
8-a, ·
mantynoWskiej 16, ·parter, wyborcy okręgQw Wrono.wie, wybrano ~ "tatwierd'Zi()n<'> ·~.·. ~·
N'fifnw11nt11 ~ nnhi1 !"i Stvcmra: . ,
9) w lokalu -wyborczym przy .ulicy Jifa•
wyborczych 4 i 4a;
sa w~i Wronowice, gminy 1'.;Mk-,
·
·
mot. 45, parter, wyborcy okręgów. wyl.mr-5) w lokalu wyboreeym przy ulicy Ogro-Pabianice, dnia 28 grudnia. 19itLr. :_ ·•
Papiery proee nt..
posz. J
muu:. ~d:1. 10 i 11,
.
.
d-owef 8, parter, wyborcy 2---go okręgu wybor-Cesarsko. Niemiecki Prezydent P:óH~:
· .. · 10) w lokalu wyborczym przy ·ulit.1' R'Yu ezego~ których· nażwis'ka, zaczynają. sdę literawad~wskiej 2, parter, wyoorcy oktęgów .iwYmi L do Z;
·
·
fl'Jo Oblt~ m. WarbC'rezyeh 6, 9,.10a i 12,
6) w lokalu wyborczym w Helenowie, wy·
szawv z r. 1911'
-- tP10 Oblig. m. War·
U) w lokalu wybouzym przy ulicy Piotr- borey okręgów wyborćeych 5; 5a i 17;
adesłane„
.·:
s~wy z r. !!HS
- - --.k<:wskiei 215, parter, wyborcy okręg6w . wy-.
1) w fokalu wyl;>.orezym przy ulicy Milsza
listv zast Ziemsk.
1

1u braku funduszów w lada~h cechowy.eh.

·Z Kalisza.

•

-

I

„

'1)

·

•

·

·"

•

„

~dano ł

Dopełn.

N

4.il,

tJ1(J •

•

•

•

4

li.li

••••·

Listy zast. m. War-:
5ZiBWY

5

O/o •

•

Listy iast. m. Warw

-.-

--

-.-

-.-

18f.ilj a2.:-. 8!.25

f)D/0 m t.odzł

Marki

·:

.-.. . .- ...._._
,....

. • . - ....

~bo, MblOM po

~retf~;!;J~ 1~1;!."a &ę w następujący ~a~arte:rt
wyborcy okręgów wyborczych 6, 7 A" Tł" DIA. RRH·.0·1'.lł ".A·ft».u·· ·1„. •Ai...
S) w lokalu wyboreey'nt przy ulicy Nawrot
łł ·
. łł ft
. .
Glosują.cy udaje !ię oęobiśeie d-0 .lokalu
45, parter, wyborcy okręgów wybo.rc:zy-eh· 8, 8a,

'0.20 l!IQ„4-() 89,GO

-

· -.-

szawy ł,;1/1 °"4 • ł

Renta • • • • .;

I

-..-

Listy zast. Ziem1k. .

!pO!ób:

W)boruego ie swym pasiportem, otrzymuje . 10 i 11;
tam urzędowo ostemplowa~ kankę wyhot„
9) w· lokalu wyborczym · przy ulicy Wieią, 'f!Ypelnia ją, nie będąe · obserwowa.tiy~,
d?-ewskiej 145, partf}r, wyborcy -0kręgów wy·
w jedn~i z ka.bin wyborezych, skladaj:fw.iaki borozych o, 10 i 12;
··
. .
sposób, aby pismo nie bylo wid-oeznem i
10) w 'lokalu wyborczym przy ulicy Wól·
wtę~Za. ją, przewodnic;ącemu; przewodr.icząey e:rriskiej 253, parter, wyootey ókr~gów _wy~
·spra'Wdza legitymaeH wyborcy,·· poleca <k>ko- b\'reeyeh 18~ 14 i 15;

'18.25 '

100.05

-.-

-.-

48.80 do 4&80, w kd--

w 41).60.

Naiłanie'i'ł:udyt

g Prnśka-Połn~niowu~Ni iocka

(i~~ Królowsko-Pmska)
Lor
t klasy
sifl 9
Ciągnienie

1811 r .i

odbęrtz1e
cena. urzędowa

HlasowJ

10 stycznia
Josll wyn<>Si_:
i

l/,.: 20 :M..

rlok1::s~ej 1/ 8 5. M. 1/ 4 10 M.
dora~e1!t!.S 1/„ 25 M. 1/4 50 M. .,,
(fartneya t t11n111

100 M,

wnranyc!t

1/i

40 M.
200 M.

1
/1

d1~ałki11llł).

Losy oryginalne

-poleca i wysyła po uprzedmem

·

Klllłktł:ir łatiłlli'fi

1

1rel1vratca. P•mk11J

WoUenbdtteL Hauptstraasa !~

R. I. Zamówienia poleca s1ie

kazach pocztowych;

najprościej dawać

. .

•

·

.~U 1

lian Tuwim
odayt p. t: .

lanifost powszech·

.

s~rzodał

gat. 48 koo.• Ut eat. 31 1to.J• .ia tuzin

p OL O . N. I A" ' ..t.ÓDŻ,
....-..... »:2
Plótrlnw.s~. "':lE . •
hnrtowa TYLKO w- PBB .~oazo oatatnla wiśmą turawa atr.L

Zarząd· kqoperatywy
_Rlł4ń1 nlBHGhomoś~i

m. tojzi

n·nieiszyin prosi koooeratywy Jlf!'! UiiO:One ies;;:c!:~. a chc'łc:e ~ię
nr,;)ł1rzyć o pr,vsłauie swo.1ch delegatów do na5~8.iJt) blll.
ra Zielona 5 w ce:u pąre>Eumiema s,, coJzttMn.e :pom.~1zy
~ 1 J)!C> południu.
3fi.ff- :.!

lł5lłt-r.

i·miłości

B1łety nabywae motna w cukierni W-go O:osto;mski~o (daw.

Roszkowski ee-o). a w d1iu odez;\ N w k<ts e: teatru

Maseyny
do pisania

przeciw silnym ·bólo~ tełądka ·
:l kis~ek. J. ale~a:ny .pne~ leka• ·,
:rzy ...- dozwolony przez Urząd
Zdrowia m. WSJ:'ązawy. · · ·.

Żądać we wszvsfkich 'apłekacfi.ó
.

.•· .

GJmna Um Żeńskie
l

Towarzystwa. żydowskich sżk6ł
·
.· 8r.•dni0,h w Łodzi.
·~mina dbt uczenie 'nowowstępującyclt rozpacz.
ną ~ię dnia 15 s.t1oz~la Uł17
Zapisy przyj-

r.

muje · kanóeJtU'YR · C!Qdziennie od l O do 1-ej.

·· Pasat Maiera 7„

soas-a

3550..,..„.

„Orzeł'' (Adlęr),·

Uiyw1n1 nusiyny wszyatki11i ;yslemdw. · .Wszelkie rir:zyb '.lf~ 4o ma.o ";
szyn. Warsztat reparacyjny.

li'llauka p1l!lania na :nns"1;y11u111o·lł,•

ARNO :„O CHA S'I il S, ł..ódt, PmtrkGwska Nr•. 55;.
l$h.!1'o ogłou:etl .\,K~y~r". H. Kustcw~ Płotrko:Wska 60

.

~ft:..;.:Ś. ·'
.

-.,

Ynt~
łódź,

.

~wr;;:~ud~=
tali cznia

po

_

~5 6-8

urzęd~.
W'Y. e.... h
·.·.• ·.do .nabvc1a.

,

· '. .

mmacb hurtOWJ:ilł.. 1-u&i klan. 1~usj Pola1;ai latBf!\ · ·
riotrkowska ·i5
KłlłSVCZllBi ~~. 1i. o.„ po ce~~lt '.

w podwóiZU na. lewo.
·

~...,..... 1~ „~....

-· : ~

:lid&i". _rtatrlUJ\hkD s1t.

\Jładysław Ry~bter
pl"zeprowadztł

j. · ·.u
.......-.~- ·

· 8fi74'~ .

Sainuel Wtlnbef.g,.: ·:,

· Hdwoliat

-6

wygłosi w Taatrn Polskim (Łódź; Cegi~iana U)
.

~8 1 9 kop„. II
Do nabycia
w fabr kajetów H
·

I gat

na on.eo

W środę, dnia 10 b. m. o gQdZ. 8 wi~

.

w podwó:C'au•l
'KAJ ETY .5:z AOL NE ;";~:=

JrJJ &mwarzyszuniu

nadesłamu nal~noSci

„ d "' '- R .„
F r1e
r11cn · a ;c:e,

.·

T-YLKo·

· et~ na

·ulicę. ·:uidzewxką

_.. ·-za 2 rut>•. 'l:O .ko:l,

136.
..

-

··

suknie· ·• i
dobrei.ro mater-Y~hi.. ,,
ostatnia moda, .. k'los;i:owe .§ Tul).
z. mater~ Bostonti f fótM-·
MOo-6 Suknie
b~uzlfri ia~tuchy poleca Pdgu I~ .

rbld

. . (Z,:elony l(ynek)•

pow1nn1 naJ,s.yłać m1ar1u~. 3373 -

32 kop. funt w 0J1w:viednich
kawałk~o1 - or::z lampy
ka:!"b~dowe rin e ·a . . .

ICZ,
ł.. bZłJ,ALĘW.
UQj, „P&łlHfDWWł G. .

.... ' . · ,

UWAGA:. Kuµ:ijący zprowinqn:
. - . ADWOKAT

·L·
DZlfN.łft'K'•U.'H·i
. . · . u . . u,., ~ ,

I

„ .. ·rio!rkowika.16

ł . ""·

·

··

.

.· • .

.

t

Sobota, dn. 6 styczn:a. r. 1(•• o- i:rodz. 3. UD.

Niedzie1a, dn. 7 stycznia .r. b. o go·iz. 71/~ wiect

Kra\'.ows kie zuchy

,,NOWA DEJANIHA H

~'P·ew. i tafie. St. Tur:sk:"''.?,O·
S~b~t;~d.„•;:;;;~;~·;;·;.··;,~·;;~~~:·g•;:••••••~n•n••••••

wodewil w 4 akt. ze

.t.•dt. : CegiaJniana &3• ·
-- - -

J ą~('L;.ao
.--~

· dramat w 5 akt. JuJiu~za Słowąckieg!l
--~Ni~a";~~i~:···4;;:·1··";;,:~-;~1~··;··t;.:·~·Q"óa~··;··pp:···

. Trójka hultajska _
Sztu}:a w '- obraz„ ze

ś11iewami

i

. MAZ' EPA·

tańcami.

Tragedya. w 5-ch akt. Jut Słow;ickie~o.

w J>t'\~ie-'!ziałek
BENEF1s·s·. _:.K··u;;s··1-1·na
_:T8-itr. CALA ulubtonego
k om k
zostan e
kom"dya
8 b. m.

1-t-,;~

....•·J)y:rekcya s. KlJ)E"ERMAN

'_ ::;t~~7-{ ·CegJ~lrre!ana
•. "·!.-~.:- ,:;-.~. '

.

•ti, oryginalny flakon

Cena:
'M'f1~11

„

l/-z

-Ma~ek 2"~25._ ·

fłako!l

Rr.;~ HłlJłBnlil 1PO!ł.

:_

1e,:
'

·.~ -·~_ 1nu1L~.tR!lHM~_E:_iR~„rM:_:•.~:_nl=E'Ri:O.~C~KkB,! ~:~r~i~~~~e~.!_f ._-{_-· T_.l.:~a:?..~.~n-~.e~J_?k~!.•~a'~.~..-1°.;_r;t~s.!~
H

.•·1

•.t11Rft.

_· •· . uv_

1~25...

"

•

Przez be1iefisanttwraz z mal·
1111 żonlc:t i n.·J!flfll:f1~m
i
ą i•;. - •.· .
, . . -.
.
o '~'!nna
„SPEK.11LA.N T .z NALEWEK" i ooereike „'Mlfoiió
przez telefon". Parne Lola Petroni i Rybak z nowym reoertu;1rem. Sierocka· i jelwu. auet. Dzieci Bodem odtaficzą „Oj..,.r!!.\ „p. Je<lwab "."'_monologi: ,,11'.alektar~· i _wiele innych.
.
.
·
Biłe_ŁY -stirnedałe. kasa· teatru. · .
· · .
, :·
wesoła

.

.

~

.

11.:

I.

-

al

•

I

o godz. 8-ej w.

- .

'

_A~·~·.

. t·iO

w ł.odzl, Przejazd 12.

zvką. Można dastarczye wiele
Oł'.~yiemności sobie, ro Jziąie i

· ·Na wielostronne życzenie Łodzian

~ościom,

t1Jstrem
fDnii•\
długo

srę::

,sty~żnia

lnkxou.·

. 1917 r. o. gi;>dzinie 7 wieczor. -:.
· _·zapisy na pqwyższe kursy-; jak. rówrtiet na ste- ·
·nografię p0l$ką j pisanie na· maszynie, przyimuje ,;·
kancelarya kU'rsów codzie~nie od ff r. do ~ i od 3 ·
_pp. do 9 wiecz.
Dyrektor kursów

.. urządza wkr6tce·

kilko dni o-wą

Mantłnband.

w naszym

toalefowv -. ze--;ar z

urczna muzyk4 ~.,Y:J·

gralący batdzo gło~no-

i

· róz-,e -pi~kn ~ •i wes·ote
pieśni: wake, · polki,
mazuT'k.i.
marsze, opiry, oi<·ś11i. miro jo;..ve
i t. o. Ze:iary te odznac:1nią się .
regularnościa .cho1,f i. sł'lż:t jako
piękna ozdol:li ,.sto.łu. tiisemnne-

go lub toalefowego; Cena ze'4ara

, w e.leQ"anó:o.·_._
lerow_11nei sz_ "l__'_c_ ~
. ze szmoman1unpo_lustnm
!.1lł1'fski"Rl .
1roboty zamia?-t: ZQ l'lJ. tyl~o 'rb.
6 Zli. takież zegacy z wiecznym
kalendarzem,· ·wskazu;ące dzień.
miesi<tc i datę rb, 1Q.&9.

sprzedaż

fabryczny Skład ZBJJardw
JUbUUB Rł'UiERPElaJU,
Warszaw~, ·CJltodna 32.

muro ogt.-„Kuryel'", .H. Kvstow, Piotrkowska 60,

·mn~pazyn ubior·ó• mnistra

ntibvwa•ąc

~kładzie duży

n

. Wykłady ·*1 'na~tępnem -półrocżu··· rozpoczną

I.

Ze~ar- ioa!etów:y i samoś\\;iecacvm cv'erblatem~ 'ustrem i m:i„

9

._ :KURSY :BUC"Hl~ikYJftf,,i JtZYKO\JE

'I:~.

Clai:ioew::h

'. OSTATNJ,A. NOWOS4J t

Rok Hłdimla 1908· c

ZATWIERDZONE ·pfłZEZ'wtADZE NAUKOWĘ.'.

w·. środ~ 24

~~:

... „ -.

cnbo111f

-·

_";·9-6

·~

:~-"::_ H-. . ·1·11·· ·K· n1·r· _Łótłź, Piotrkowska 47-;

z. ··. ..•.. ··.•·: ~uriek
· · ,:

·

__ , .

.

.·

·_

__ ·

•

.

.·

.

.-w· D;ainowszych fasonach,

. .

.• -·

· · ·.

._ /front, l·sze
posiada na

~iętl;"o

•skhdz1~

·. ·::

Włtl1'1.

· W)'bdl' bekeaz na ~-

oraz
talr„liJJb .
w n·a1leJ'.)s:zych gatunkath:

. Ceny un;tiarkowane.

'o, ~lniu otwarcia za wiadomi en ie

3440-=l .

•>

nastąpi.

~ 1-.k~. Saekoła -HaniHową Zeńska

I. L ..

,·

•.: ~~

Łódi,

. .

Zleiana 8. ·.

.

·Kancelarya szkoły iaWta'.lamia, osq:>y.zainter~(}waite. i~
·· .przyjlJltiJe podgmia o' przyjęcie :uczeni~ do mł. wst., 14
·.Uli !:V kl, na dr.ug1e półroq~ f916/l7·r. ssl<.
· K~~ęlarya czynna 'codzie~ni~_ o'd 61ii d-0 1· g., opró~~ ~o,
- ...· . bót 1 medz:ek
iJoaB'-5
Ęgzamina · ro~oczp.ą:się '~ ~rodę tą. iącye~la o :~ 31 1, pp.

Kur~y Handlow-e
9tan~1~ua~a

ipińfl

t.:·.ego··:~

proszek do pranla

.• Ł()d!,~Piotrkciwska._ 'J!51~

*

.wykłańew,

nowoi urnpJ tfi. stJGmia 1011 r.
hanc.tlarya m-watta-bd 8- 8-eJ wieczorem coaz1erinie próez

PoGzatek
·

· sobot

1

dni

świą1ecznych.

bieł_izny

li

3378-1

:fBro11~amy _bezp1atJd.e.

., ,f

atnki GhBll!icmi Job. SETZEH i Em. WER IEB li
poleca hurtowo firma:

'"Ed
. d' Bo g d an, skllllI
·
mun
(Skład

._ ! Konkurencya' ·zelówek I

podeszw1r ·będ• podzelowani;~,'.
-t_! aifaąszvWulkan-flber. ""'
-n-·
&i skórJ ··_
• •.....enJl!Jl.UL s .. Z nr-awdzi-1_
.

.:-ę$1e

. i.GO·
Przyjmuje się

::.· 1\(.

„_ . .

„. · -

·

równie~ wszelkie· reperaćye

dam~łde

męskie

„ 3i5ó-'. ,.

.„

2.fi.Q.

..

>

:~·

._

·- -·

k. ·

_ _.._ _...__"""""......,......,...,.._.,.........,_______ __119111fi!i!!,.__

oraz ot ,.,„owąnia~ ':~·.· . _

~fi 3;-i

.·• .

Fabrvka Kajetów

„

·· H·ENRYKA _CB \ NKO\\rSKIEGO .'~:\'

~.

.

~H·

łU1!11i, Plnłr:touuĄa

: r rB:.r,ri:.u:in:- :1'!!' •

Ekonom1·1 ... ·: ...• Warsza•łe, ul. Krellewska 85,

_ Jłftire egl0«.zeii. , KUt'yer". ""~ ~u!'.tow, fiiolTkowsb l10

dostat motna
od 10,_.l, i od 4~ 'i
tanic;h .artyk. spoż.~

:

· il& ·w

uoJwóli 1 5 -l

1 •••••1•=•:·~1
róg Marszałkowskiej„. ··-'

Na Kursach wykładane są:
mllll!llllll!li Now-o:miejak:a 10, · ~: :: t) ,lłuctuilłerya, 2) kcl'łeli!JU>r.d•ncya 1ui.-1Uowa, 3) ary~metyka ?-and1o_wa,_
posiada ~Jale m-skłajz.:e w w elkni wybci- ·- (~ n.:.auka o h nd·u, SJ p~awo hacuawe, 6) eko omaa pohtyca::na ·-1Jł«nu;gro„
9
rze: papltiry,.ma:11ryaty Jl śmi1nn2, Ol'H P~;·. · .'~~a-;;.wo,. 8) -pi.sanie na m.iazynacn (nowa Slcpą metoJąl, »; a:uu10Jrałia
{-Sys- pł1ry iUklUlllDIJI. KaJety poleca w n&-l* · . _
tem Stolze-Schre'a), 10. ka iar-.af.a i pismo piękne oz.efo 3•••· . . . -·
.
. le~SZ}Cfl gatu.i .acn, pa ~illlilU nłzidu. .
'. .· - .
Jz11:1 kit niemhrnki, fram:aus}{i i. angie llUU metodą Ber. t2.i3'.
asea;....1
M. D„ WIE NER, HBWOBiljsłi lł„ - Jła11Jcę, mo na_, ozpocząć w kaztiym czasie. Program wyda."e si~ bęzplą1;1lie.

szkolnych

w sklen e

ospę

rzu na lewo.·.

PRYZAN T,. Dzielna 19. - ,.
.

titll

Cenniki graus i trancol

se,
Słowiańska Nr.@~.

2~

nv.ummuya. Wymiana
zwrot•..•..

!li1l'Y~

codz.ennie

:-lll!i_•--""""".ą....._.....,

Wul:kan•Ul)e.r sp.rzedaje rdmnłsl sziurr:am n.a·· nn'.,

·._:

li

towarów kolonialnyGh, GukierniGZyah, konxerw i mydłaJ. .

-.7o · .

Rich Curth, Ptnrfoim 2:t

l.ódź, Dzielna Nr.

Będzin,

Mk.

---Harmonia r,GZ-1111 ad ll'lłt 5.~
za zalh:zentem.~ lub ;a uptafą I

tatar~zaną,

. dzłeęhine n~ 1Ji0-; ' -

. \·

·

Warszaw~

Paczka 22 k. Pruszg !Qdać wszędzi1I Paczka

··'fN-ciągu 15-tu minutdziec,~ne 90 kop.
dn:mskxe · 1.25

-_ 11aminrt1kl u.d

Wyróż.niaj.ący, _s-.ię _s~ą dobrocią

•

-~~'-'""!'!'!'!!-• „~ !'<! ~ !'!l!'!' !'.•

Llimn Tl RIOIR
mocne

oraz

1

.shję; rótmt en «H'a

papi11rJlł:f ~:mJpolm.1u

µole.ca p.) llUU!:I n.:I .h wy„.

czaj

pr.zystępnyea

-

· L M•.· 81 f Rff DZKł,
Lódź, Nowomie~s

u 30.:.,

oncerto"Wa· ·

oncert~W'"a
Dzielna ł81r

Dzielna 18.
356ft-1

Kinodramat w 4 wielkich częściach z prologiem nfti. tle dramatu. scenicznego Augusta v. Kotze buę.
Specyalnie do obrazu zastoRowana mu~yka w wykonaniu Łódzkiei Orki.estry Symfonicznej.
• • • • • • • • • • • UWAGA. W cz3sie pauz koncertuje Łódzka Orkiestra Symfoniczna„ MMlllfł••-••rt11--ftł
Ceny zwykłe kinematograficzne.
Począ~ek o godz. 5, 7 i 9.
W sóboty i niedziele od godz. 8 pó po~•.~

Pocz1:ok
UD. 3-Bj.

Gony

dziś

zwyczajna

strząsająca trago~Jal

podług słynnego dzieła

ze zna o

w

głównej

,..roli.-.

Zarzą~ 1-io kl. mmnazyom filolo1icznoil

•

•

Warszawa
Długa

50

Pasa.:t l:>imenaa.
zawiadamia, że w klasach starszych Sfl Jeszcze wolne mieJsua. Egza
mlnr dla nowo wstęp. uczenie rozpoczną się dn. 8 stycznia„ Podania przyjmuje Kancelary~ codziennie od 10-2.
, 58lł- 1

pianlna

·

Los7 do pierwneJ k1ąr I•ej Lo1t&Y"I f o r t e p i a n 11 i tran·
.
.ul\ euskleito fkonwers~łC:ya)
nowe. ~t1e, strnie• J O0•(8knnczB
" J ud zte· ,a .oo przy$t ę~ne1· cet11e,
• ru- w.vsyłk"· ""
nie.f'lfn'v~n"."'·<>.
ren"r:ićva.r:,,.nY•
nr'T.t>Wń~
Gj OWDB
ni.
.
. tynowana nauczvc1elka - przv- k
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