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miejsce l Mk:.; reldllrll1 za Ł<f-::s:!!! tiJ fe'"!.; z,'1jl'!~ li u 3 Jfen.
nekrologii! 4() ten.; ogto3~!1ia drobr.e 4. feilo u wyra~

ny

gr,oźnem

napomnieniem, z drugiej-

skłonI nas do zastanowienia się nad pro-

gramem n6szej polityki

wewnętrznej.

ojna W roku 1916.
H.
Tu jednak

wdniu

4 czerwca na scenagle Bl'U5i~ow ze swo"
jemi olbrzymiemi armjam!, które w nie~
opisa!'ym uporze rzuca, jedną za drugą.
przeCIW Łucku, l\owlowi, WtGcl'Zimie~
rzowi Wołyńsldemu i Lwowu. Zapowiadana od dość dawna i starannie przy·
gotowywana ofenzywa rosyjska okazu"
nie pojawia

je

się

się

jednak

przedsięwzi~dem

poważniejszem. niż

~

o wiele

przewidywano. Tym
razem odciążeni.e udaje się istotnie.
Wojska austryjacko-węgierskie zmuszo- I
ne są przerwać swoje zwydęs~;1e zste~ ł
pow anie na TI!zi.nę wener.~,ą. W!n'ó::ce l
.
zaś potem także i Niemcy, znie\voieni
do baczniejszego zajęcia się w:i-Tad!~ami
na froncie wschod.nim, zmnielszŁ"ją bąr~
czo zna<;znie swój nacisk na V cruun.

W obszarze

między

St1rem a Sto-

chodem rozwijają się tymCzasem . straszliwe walki; które rozstrzyga~ą o losie
najważniejszych węzMw kolejowych, o
losie Włodzimierza Wat, "\Kowla i Lwówa, a zarazem o losie kampanji wsćho';'
dniej. Dzięki zr.a!~(lmitetu dowództwu
generałów i waleczności sprzymierzonych wojsk, wśród których Legjony polskie znajdują się zawsze między najwaleczniejszym'l, niezwykh energia ataku:
l'osyjsl~iego wyczerpuje się. Walki stabilizują się na linji Stochodu przeważ
Najważniejsze
pozostają w siinem

nie.

punkty strategiczne
ręku

syjska, której koszt oceniają na 800,000
ludzi zabitych i rannych, zr~dukowal.1a
10 pewnych zresztą poważnych zaobyc.zy
te:y!orjalnydt, wyczerpuje się, ustępując
mIeJsca now~mu uderzeniu, które tymczasem przygotowują francuzi, przedewszystkiem zaś anglicy na zachodzie na oddnku
Sommy i jej dopływu-potoka AnCIe. Bo!e te, rozpoczęte w pierwszych dniach lipca
1 trwające z małemi przerwami do grudnia,
stanowią n!ewątpHwi~ najstraszliwszy o..
kres w ciągu całej wojUj. Pod wzO"lędem
siły uderzeń i potęgi odporu przewyższyły
one wszystko, co dotąd oczy ludzkie widziały, co' myśl ludzka mogła ogarnąć.
OśmdziesięCiogodzini1e
o7nie hura2:allowe,
tySlące armat najcięższych kalibrów, bHąc
cych cflłymi dniami Lez PfZCr'h'Y w Flika
kilometrów niemieckiego frontu, potem
szturrry l'fOW"lezone z furią rozpaczy i tak~eż kG,r;tr.2~.8ki - oto elementy tego tyta~
mcznego brtt.:ko PO.'łrocznego boju, kt6ry
zakończył S!ę ZenChrl1ęciem niemców na
przestrzer:: sześćdzi~sięcii1 Idlcmetrów o
jakie dziesięć do dwunastu kilometrów
wstecz•. Ani i.eden sukces strategiczny,
nawet z,den WIększy !aktyczny nie uwień
czył tych strasziiwych wysiłkówangielskc
francuskich, aby przełamać linie niemieckie i .zwinąć je od północy. Krocie zahi..
tych l rannych, zmarnowane miliardy kaa
pitałów i przemienled~ kilkuset kilometrów kwadratowych przecudnej ziemi francuskiej . w pustynię, która jeszc..ze za lat
dwadzieścia nie pokryje się .zielenią .zbóż
i ogrodów - oto jedyny rezultat tej nai.
większej próby zgniecenia Niemiec.
J
Właśnie w chwHi, 'l.ledy ofenzywa
Bl'usiłowa dopala się już ostatnimi p~o
mieniami, kiedy szalone ataki"angielskofrancuskie duszą się w strumieniach
krwi! na arenie zjawia się Rumunja, okrzyknięta przez koalicję jako wyba\'vi~
cjelka cywilizacji, jako najdroższa przyjaciółka. Bratianu. który boi się "spóź
nić", występuje przed rampę. Wojska
trzech armji rumuńskich wkraczają koncentrycznie na ziemię siedmiogroazi,ą,
odnosząc świetne zwycięstwa nad-s!abemi kompanjami pospolitego ruszenia
wyższych rocznikow... Ale niebawem scenerja się zmienia. l'-1ackensen na {Jogudniu, Faikenhayn na zachodzie, generalowie -austrjaccy KOevesz i Arz na pórnocy w Karpatach zabi.erają glos w tej
materji i argumentują bardzo przekony·
wają~o. Olśnie~~ający przebieg tragedji
~

rumuńskiej

zbyt jest jeszcze świeiym,
aby go potrzeba było opisywać. Ncw.('!
wielkie króiestwo pada pod cie~mi
sprzymierzony<:.h, a z niem razem req;sypuje się w gi'uzy cały dumny gmaeb
tych wielkich nadziei, kMry od Y.ońca
sierpnia pi"Zez cały wrzesieii ta{~ po~pie·'
sznie wznosiła koalicja ku zbuctGW·ariiu
swoich lud6w.
Armja SarraiJa w Haćedonji !treckiej, ograniczońa . bardzo w swyCh ~rucna~h przez prewencyjną ofenzY"J,Vę-hul#
garsf~ą, zawcG~i w zupełności jalro instrument militarny koalicji na Bałka
nach. Udaje się jej wprawdzie wzia~
niedawno Monastyr, ale poza rogatki
tego"" miasta nie może ona wyjść. Zr&
sztą teraz zapewne także nie będzie
próbowała.

Dla pełności obrazu potrzeha jesz'
cze wspomnieć o haniebnem fiasku wiei_ł~iej wyprawy angielskiej na Bagdad, zakOlkzonej w dniu 29 kwietnia kapitulał cją caiej armji angielskiej generała
Townshenda pod Kuf el Amarą. Klęska
ta byla-drugim ciężkim ciosem, jakiego
doznąl prestige angielski na wschodzie
i jaki ujawni ~eszcze później swoje po-

lityczne sImtki.

"'1'
,
• 'lans WOjenny
.
1h:Ollc:rąafi WIęC
Dl
cego się roku przedstawia się dla cale-<
go czwórprzymierza świetnie, Odparło
H ono najstraszniejsze atalij, zdcbvfo nol we całe królestwo,
wzmocni~o" swoje
I nalwazniejsze !>nycje. przelewszystkiem
jeunak otwor:::,::b p'l'zed sobą nowe porspektywy strategiczne takie, źe dobre
i~h rozważenie musi prędzej czy póź
n!ej sklonie koalicj.ę do zajęcia się t.ą
hlstOl'9'Czną propozycją, którą jej w dniu
12 grudnia
uczynHy
mocarstwa •central-..
'1
..
" .
ne 1 len sOjuszmcy w pOCZUCIU swe}
nieztomnej sHy,
InicjatywaI l strategiczna,
ktÓi'3 przez
. ,.
1<
Jal~lS czaJ zP.a aowalCl się w ciągu tego
a

•

wojsk sprzymierzonych, okupione tylko stratą Łucka i 50,000 l;:m. kw. telfenu, pod wzglę
dem wojskowym zresztą drugorzędnego
~ols1! VI ręku koalicji, wrócila pod jego
znaczania.
Komec w ZUgełl1ośCi do czwórprzymieAle Brusifow, pelniący funkcje gerz~, które znowu staio się prawod.awcą
neralissimusa rosyjskiego i w tym chanaiważniejszych pól bitew. Jeżeli też zarakterze niecO przedwcześnie przez praślepi.enie koalicji okaże się wlęl,szem
sę koalicyjną już "Napoleonem półno
niż przypuszcza dzisiaj cały świat poza
cy" ochrzcony, nie, daje za wygraną.
nią, to ~zwófprzymiei'ze potrafi z pew·
Nie mogąc od północy spełnić carowi
n?śdą użyć tej iwojej władzy dla rydanego przed rokiem przyrzeczenia, że
Chłego wymuszenia tego, na co koalicja
w lecie weźmie Lwów z powrotem, pró~
nie chce godzić się teraz z pozorami
buje osiągnąć swój cel od południa.
wolnej woli.
Dnia H-go' czerwca wojs[m generałów
Leszyckiego i Samsonowa rozpoc~ynają
koncentryczny. atak na południowy od~
cinek . frontu aus!ryjacko~węgierskiegoJ
licząc od linii kolejowej zroczÓIJ;t-Tarnopol aż do granicy besarabsko-:rumuń- .
skiej. Już dn:a Ul-go czerwca rosjanie !
--~---------------zajl.mJą Czernlcwc~, wl;!'6tce zaś potem
Agencja Hwasa ogłasza l!0d d!łtą 30
centn~lue są stroul\ ~wycięską,
Sprzymie:całą Bukowinę z wyjątMem małego odzrudnia 1916 I'.!
.
rzeni nie mogą dopuścić do utrwalenia się
cinka w oiwHcy DOl'na Watry i mrlibaOdpowiećź mocarstw koaliCji na no ..
tego podwójnie niesłusznego twierdzenia,
by. Równccz;;śnie inna armja i'esyjsl~a tę
państw nieprzyjaciei3kich,
dołye:qcą
które skazałoby wszelkie usiłowania pokowyw:era tald naCIsk na linje Strypy. że
propozycji rozpoez~cia rokowań pokojowych,
jowe nr. bellp.łodIlQść.
Sprzymierzone nabroniące ją wojska austryjacko-węgier
dziś wieczorem doręegyl
amhasadoruwi
ro~y o~ 30 mi_eslęey znoszą wojnę, której
skle zmuszone są do cofnięcia się, po...
Stanów Zjednoezonyeh prezes ministr:Sw
umknąc stan~~:y
się wszelkiemi siłamt
d'1~~;~jąc za sobą także i wojska bawarCzynami dowilJdly m;~ swego pfz)wiązanis
shie generała -Bothmera, który tymcza- Briand w imieniu rządów sprzyroief30nyon
Belgii, Francji, Anglji, \Vło.:u, Jap,mji,
da pokoju. PIźlywiązanie to jest obecnie
sem stał na miejscu, nie okazując az
Czarnogórza, Portugałii. Rumunii, ROsji i
tak samo ISn~, Jak w roku Hl1-1, .Gaj",
do tego momentu żadnych tendencji
do . opuszczeni~ swoich dobrze wybudo- Serbj~ zjednoczonych db ub,·ony WGh,ul!ci Nle:!~cy ul'!.nlS$yły swe zobowiązania, zm.
narodów i wiernych zobowi~zanillł że !1Iht
wa,,-.ych pozyCji.
!Ii:<rly i=Tzez nich pokój nie moie się opb.
z
nich
oddzielnie
broni
nie
zło:\y.
fać na ich sło-wie. IiJ1ejatywa 'bez: POdl"illis
Ale ~lmo tych liiezaprzeczonycil sukw<i:l'tmk6w ku l'Jzpnezę:;iu rokowań nie jesi
Przed odpowiedzią l,ańst7H S-prZjTJ.l:ć
CeSÓ-·,V
tnktyc:mych ro~janie także i na
propozycją pob;;~juwą.
rzona poczytują l.lObie za ohowl:~:rek Zf,Protym oddnku frontu nie osiągają żadnego
testow8:'Ó przeciw dw~m z~s&duiczyU1 twlerze swoich celów strategicznych. Dzięki
Rreli~ma t3 propozycja, pozbawionl
w necie
państw niepl'z'yjj~[ęhkidl
daeniom
szybkiej lwnsolidacji frontu sprzymierzo\'l~zslkiej treści uchwytnej j wszelkiej ŚC] ..
.
.
,
nych pochód rosyjski staje także i tutaj.
a mlanOWICle przeciw zrzuceniu odn\)wicsł:::ści. puszczona. w oh:eg przez rząd nieA:1i Lwowa, ani wyjścia z ł('L pat na Wę
d;datności za wojnfJ na pSll~t~('\ kO:l:eji,
~[."cki, '.~jda;8 się nie tyle propozycją po.
gry Bru;:iław 11ie zdobywa. Ofen~wa ra- jako tęż pueciw twierdzeniu, źe pil.l1:;twa
!i0lo"Y'h Ile racz~j manewrem wojennym.

l
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~

j

koalicji na DyLi ~ j~w, ~ań~bl c~ntr~nych,

Nr. 2

"AZETA t.ODZKA

Opiera Bl~ onm na systematycxnem. pami..
janiu charakteru zutafgll w przeazłtlści,w

cbwili obecnej, i w

przyszłości.

, Co do przesałoścl. not~ niemiecka·
pomija fa,kt~1 daty ! lic2iby, stwierd!,~j~ceJ

lis WQjn~mleć chculły:wywolały Ją l u ..
ł21e!jgywiatnHy

Niemcy i AUttrc» Węgry.

, Na konferencji w Hadze przedstawi..
ciel niemiecki odrZlleił pror ozycjE} rozbro...
jenia; w lipcu 1914. roku,. Austro .. \Vęgry,
wyStOSOWllW6zy

d?

B;f,bJl . .bezp!,zykładn.e

nltimatum,wypowHlUZI:ilq Je} WOJnę, poml~
mo natychmiast ctrr.ymanetiozadOŚĆ\lCZym
nieni~. Państwa centraJns odrzuciły na..
lItępnie 'Wszelkie próby, poczynione v,e
!trony koalicji, aby ten spór }okah;y znaD
lazł rozwiaza.nie pokojowe. Angielska. pro~
pozycja konferancji, wniosek fran.r;~ski ~ ..

twou,eilla komisji mi~dzynnrodoweJ, zlldame

eesar:oa rosyjskiegO co do utworzenhł, sądu

rozjemczego między Rosją a Atlstro ...Wę ..
grami w przededniu zatargu,-wszyBt~te t?

zabiegi Nieml,ly odrzucały bez odpowIedzI,·
Na Belgję napadło państwo: które gwaran..
towało jej neutralność i które nie lliawst~·..
dziło się samo oświadczyó. ~a umc~y S&
"świstkiem papieru" i że #potrzeba ma zna
sakazu" •

Co do tarsźnieJszości, propozycja Nie-

miec opiera sifJ Bil wyl!}c:i'luie europejskiej
ml:\pie 'wojny, wyrażającej tylko, IH)W~ątrz ..
ny i przemijający pozór położems, n.1~ zaś
fi&8czywiatą a=ię prz~ciwników. POh~,! zawart.y na takioh podstawacn, p~zynloałby
korzyści jedynie nap1Hłtnikom J !;tony pl'~y~
puszezali, że cel SWÓJ osiąg!!!) w dwa mle ..
sią<lG, atSl'ł\Z po dwuch ,latach. docbod~ą
do przekonania. że go lllgdy OSIągnąć me
będą mogły.
.
.
CQ do przyszłoścl.- BpustoszellI~1 spo~odo~llna wypowiedzenie~' ,w.&jnY. Iirze~
HiemcY1 liczne fam!!chy, Jalncll NIemcy l
leh Bprzymierzeń~'y dopuściH się przeciw
drollom wojujliJeym i przeciw l1austw0m nsu...
tx:a-lnym, domagaj~i si~ poku~y, z~d{)~ćuc~y
niania i gwarancji (w tek~me 1l!aml IH!luffi;:
Sfihne, 'Wiedergutmltcbungen uod BUrgs;:haf..
ten; 'li tekście franG\l~kim: Bunctions, repag:H8nti~B).
.Niemcy plldstępnie unikajl\ ~Jedllego i

h'at:Qu,

dru~,iego.
Faktycznie iniojj).tyw9.. państw
ce~iralnych jest niczem innem. Jak tylko
debrze oblh;zQua IJrÓUl\ wywaroia WrłYWll
na roz"ój wojny"! w Kańeu wymuszenia p!l-

koju

łimia

nlmllie~lkiego.

Ma on9- na celu wywo ..
zamieszania w Opiliji publicznej kra ..

jów sprzymier:mnyeh. Opinja ta jednak, po .. ,
mimo wg~elkich ofiar, z POd2iwu godn'l ~ta·
l1&wczością odpowiedziała, i we w:łaaciwem
świetle wykazała nicQść oświadli!zeń nieprsyjat'iełskicb. Iniojatywa niemieok~ chce warno-·
cnić opinj~ publiczną Niemiec i iob lSprzy~
miarzeńcówj cjężko doświadczoną przez do"
osłabioną przez niedomagania ekonomiczne i znużoną przez wymagania, stawiane własnym narodom. Celem

tyóhczasowe straty,

jej jest wprowadzenie opinii publjeznsj kra..
jów neutralnych w błąd i wstrząśnienie Jej
a~duJ jaki już odda.wna wytworzył się co
do ~naadniczej odpowiedzinlncści i co do
planów ttiemieckicb; opinJa ta ś~iadoma jest
odpowiadaialności w chwili biezącej, i jthsno
widzi, że uwsględnienie . planów Niemieo
byłoby równoznaczna z poświęoeniem o brony awobód lud:ll&:Ości. Inicjatywa Niemiec

wreszcie usiluje w eCiach
spl'&wiedliwi(§ ttfJwe

światu zg6J."Y(!;
wyitępk.i led3i podwod-

nych, uprowildz,S\-nie

f,obotników,zniewałanie

pOfłdauychpańśtw

przemaca.

do

. stąpić m~ze jedynie tylko napola<:h·
bitew.
.
"Lokal Arlzeiger": Odpowiedź mote
WSzamli,?l-n3i, memey,
byc udzielona tylko _na ,olach walki.
Dlatego tci roikazdi( &rmji,jaki wydal nem ostrzeliwaniu m:(:)źt'![zi{)fZ','

wyJlt~powa·

wł/lsnemu ich kl"tłjowi,
gwałty prze~,w neuh'nJuQś'Ji,

nia przeciw

wreszei9

CeSCłł'Z

W palili śwbdomośoi Barówno ćf~ż ..
położenia.

kiegb

jak i potrzeb chwili,

fl~llg

dy s.P'~ymierfiOlel

ściśle pemięiff:Y sonill
Vi całkowitem porozumieniu ze
narodami, uehylaj~ aję ad. zajmowa-

aj~ proPQzycjami liieggci'eremi .1 haf; znaczenia. Oświade8ftJąons raz jeii.ZCZE!ł ia pokój tak długo . b~dzie IliemożIiwy, dopóki
nie będ~ mhły fłij l:: ol mi l1aprawienia (l'ep~",
Fation) pogW1lłeoRy"b praw i swobód, uzna,.

nia

nis zasadniczych praw narodowości i wol·
nego istnienia małych państw, dep6ki nie
bQd!ll pewne uregulowania stm!UllkóW dla o..
statecznego tmmf~ef8 przyezyn, g:roil\(ly~iJ
odda~na JUdOfil i dopóki nie otriSnł5jllue
IJzywistycb gWi:ii.'ancjibe3piec~eństwa świata.
Pańatw;l. i1.przym i 9!ZOne \lwaiają W koń..
Cu za niezlr"dne przedstawienie wYlt\tkGwego
położenia, w jakiem znajduje si~ Belgia
po 2 i pół rocznej wojnie. - Dzi~ki umowie, podpisanej przez 5 mooarstw Ellropy,
między kt6remi i Niemcy SIfJ znajduil\, Bel"

dokładne wyjaśnienia

clenR3€szyniemieckiej prsszM,łW par..lamencie, źa atak ten jest wykroczeniem

przeoiw prawu

międayus.rodowemu' j

zobo-

się

Niemiec.

czenie to

do odszkodowania w imieniu
W oil:\gu póltrzec~ia fpkll wykro-

:;;,uQstnyło eię &trasznie {lfzez środ ..
prze~ okupację, wyezerpując&
niazcząeą jego pr~emysłł ruj ..

ki wojenne i
źródła lm\jll,

Ilujq,elł jego IDta-h i wsie, wreszale skutkiem
mordów, egzekucji i wtrąoania do wi'Jzień.
I w chwili, gdy N:emey zwracają się -, do
świa,ła o pI/kój w poczuciu lUtbk ośCi,. Upro..
wadzają obywateli belgijskich tysiącami j

prasy ó odpowiedzi
koalicji.

Pisma niemieckie stwierdzają jeze odpowiedź jest prostem
odrzuceniem proponowanych. rokowań
pokojowych i że odpowiedz na nią na..

ft

dnogłośnie,

porównaniu

z

r~~d :roByj~ki wprowadził w tyaie na Li...
lwie i Rusi zasadę, że kraj tam .odw-ie.cz~
nie- ro:;;yjski j a. ludue6ć polska,uapływo ..

Krółeliłtwem jest o 60%, słabiej zaludniony.
Kr6IestwO'~104- mieszk" na 1 klm., Obwód

l POaONOWSKI.

m.

Białostoekf-65
Pod względem religijnym ludnosć
(Ciąg

dalszy).

wodu dzieliła się

w

f.

1897:

ob-

-

katoli·

pr6WO-

powiatu

ktiw

sławno

Bielak

59.970

79.t80

24.r>29

-

gdZie, ~odło~ ,zdalIla ,Jednego ze strategików, nalłah~leJ odrąb"ó tę szyję i zadać

Białystok

97.448

41.619

59.545

7235

stanowcZy CiOs KongresówCB.
T~ właśnie szyjtt z trudem przedo!$ta . .
ły si~ wOjska polskie w swoim pochodzie
na LItWę podc2aa wojny w r. 1831-ym.
Ob wód Białostocki skhdajfł 3 powia..
ty~ 1) Bielski, 2) Białostocki i 3} Sokólski

Sokółka

76.582

20.025

Kró,leatVfa,

li

gło~ę

[194,000 mieszkańt;ów.
Przestrzen i ludność obwodu· rozldą

da się na JiuBzczególne powiaty w m,lIStę
pujący sposób:

Klm.

Ludność

w

o~

krągłych cyfr.

BiaIsk

3.568

206.700

Białystok

2~909

254.100

Sokólka

2.612

132.400

A zatem obwód Białoatocti zawiera
t/s cz.obe:mru Kl'!. t:cZUf:u.iskrego (tł8.SS:) klm.)

p(lwiedzie-ó,że.

atatystyęy

wykonywali.

ten

A te w Sokola:kim napu. niema pra·

więbgQj własności polskiej. więeo,kB,"
zało się, te powiat okrl}iony . Izachoau i
PQłtleel' czystO' polskimi . po wiałami gub.
ŁomżyóskiejiSuwalskiej posiada W lli ej
ludności pobkiej, niźli tr9~we powiaty.

wie

Od . tego rod~ju. oblie3aaia ułeplł•.
wstrzymała p~ Ozyńskiegonawel myśl, że
prz.y ta.k keJiffiłluajrMnicy w,obuw:yda-

że liczba. pra wo"
f

szlach-tiez.Y". Ze: smut-

przewa~nie ·4wi~c-ie

Ildka.~.

tów

.Jego SuwalBczyzna,

ogólnej przestn~enj 9.090 klm., z Iudllcści~

,Nazwa powiatu

żydów

trzeba. tO'

kiem

nasi

protestan-

Nazwa

iilijmuje zachpdnią część gub. Grodzieńskiej
w tem miejSCU; gdzie ona tworzy azyję

wa-oo,.biędzy i

.

-

A iJy tu LW.nrd ze nie uzasadnić, przejdzien:y ,do BtOl'lllnkó\v etnograficznych.
Wyżej wym:eniony obwód Białos\ocki

13,óOl

Musimy 'zaznaczyć,
nillcn oz~·telnik mtlsi przyjś4 d"O przekQDaaia o mijamn się spra'Ndą sntoraalbo w
s awnych zostnh\ Bztucz~ie ped'w.vżBzęUIł
jadńej!łlłlo w drugiej Pf'clęy~
przez zaliczenie wojska (około 18.00a tlióh)
dQ ludności miejsc:oweje
O j~'l,;jejkołwiek k(tłłnłzllcji c-zyetriigrg ..
. JeB~. rzeczą I!uuczr:de tr[{dnie,r~zą 'Wy"
ejinre tI16Z9 byó i mowY. Nawet lHlsymiprowadz1c skład narodowościowy d:anego
latJia ni8m~gła zrobić tak kobsalnycli po ..
obslaru krlilU.
gt~llÓWł IaBĆte Bams ilzynuiki dsiałaj'ł Ilie
Wpraw'GZIe jedyny gpia urzęaawy ; r.
od _dziś a 00 wieków.
1897..go Z3\V:era i dUfie, tyeząc-e aię naro.PM-lldaje tylko stwierdzió, źe w.danej
dowości. A!e o Ha pod względem. l'eIigi-j..
e-koUay ietniałloodda.wna ludnoać.z pouzu"
nym przeds~awia jaką taką wartość, tłJpco3· F,cłem .{),~~cit ehoćbya1\wet nieni6wBa
względem 11llfOdowym moae Shlisć najwy.! . tym J~inGm..
. .. .
żejjllko balast.
.
.,1~. eię tyl:zy Oa.WOCIl Białoshełdago,
Wystarczy, gdy powiemy, że W pGw.
te Die petrzehajemy si€} uc!ekaódozawi..
So~ólsklm podczas jednodniowego spisu A ł.rcb rozumowań. Boć ludność katolicka
nWaltc~ono 1, 2% Polakó\V~ to..je 1.326 osób. używa. w Qomaj~zylm pO-lakiego, na.cozre"
•szelako memorjał mieazka.ńc6w tego p(J"~, ·'sztą- W' -da.nyw . wypadku zgadza Bj~ i p.
~latu o . wprowadzenie języka połskiegoi" Wasile-wskJ.
J~k() rodzmnego, do azkólludQwycb_.pGd;."
(d~ n.)
ł

I

pUlało 15.000 osób.

.'

1 nic asiwnego.:~
Wszak whd.0mo, je pa. loku .l~

I

W odpO\vledzl;oo

... dniu 29 z•.m.·· przez
cjiicNorwegji, .do·,,·,~C:Zł)!
w dniu .1b.m. noty
du -Rzeszy. cWodpowi
sarskidaje wYra.z
Natroncie rumuńskim, w Dobrtt' niu, jakie m,adla
dĘY, trwa.otenzywa na przyczólekmokierowały
w~':mifaJlko~~e.
stowy Macina. Zdobycz nasza podnio~fa w 8wcm
się do 115Q zołnierzy i oficer~w, oraz4 notę nłt:~mjfecką
armaty, 14karabin6w maszynowych.
. przyjęcie,' jakiezn'lla:Z:la
Na froncie macedońskim iedynie . zydenta Wilso-na.
odosobniony ogień artyleryJski. Wzd1uź
Odpowiedź.koHCZY
Strumy prowadzone są przedsięwzięcia zależy to od od[wwiedzi
patroli..
~b
Samoloty nasze rzucUyze skut~
pro auczy·monaprze~"
Mam bomby na wojśka nieprzyjacielskie
traIne; .a zmiel'zająća
na północny zachód. od FIoriny.~ . . "
swiatu błogosłaWieństw
czon& będzie rezuUat-em POZąlli
Ko~ulnikat Iłułgaraki.
SOFJA, Z stycznia.-GłÓwna kwa,.;
fera donosi 1 stycznia:

beapieczeńsh/& . IIi! pnysałoś6.

W

- Z angielskiego (1

s~~lłłł:fn~

Hl

s nich nIewolnikóW. Belgja przed
atara.la się, aby żyć w zgodzie ze
wszystkinH 13ąsiaaami. Jej król i jej rtl}d
jede-n cel' tylko mają: przywrócenie pofi:oju i
pra Wił. Ale chcą tylko takiego pokoju. który . zapewni ich kraj~wi usprawiadHwio-ue.
zadoMucl!Iyuisnie (reparatiouB), gwarancj~ i

135% jego ludnośai.

maszynowych
.'.
. Na,pl'awymhrzegu
się zupełnie s:Inynui\neWl'
rowy, zdohyfeprzez nas
farmyChamb-rettes.
.. Na poz(lsta~ych
dzieńupłynąf stosunkowo:

Nota Rzeszy na

czynią
wojną

Głosy

karabin6w.

ręcznych.

Ubieg,fejn~cy -patroIe
gnęły· do row6w
stkiego w ohronie naszego istnienia· i
naszego honoru. T eraz trzeba. hełmy wschód od Armerltleres.
Dzisiaj rano patrole
silniej nacisnąć i z całą stanowczością
s~ie dotarły do Bnli naiSZVCi
stanąć. ,do ostatniej walki, Niech. ustanie
odPHken. Wytzu<tono
paplanina pokojowa.
jtVoss. Ztg.": Wobec tej odpowiedzi zwtocznie..
W ciągu nocy to<::zvila
urągUwej,w której· odgrzano stare, a
akcja -artylerji niE~p.rzylac·i.e*js.,"
wywleczono nowe oszczerstwa,. mające
noc od Anc-re.
uzasadn;ać odrzućenie naszych pro po"
DzIsiaj prowadzona
zycji, naszem zdallliemuniemozJiwiono
naszemu rządowi i naszym sprzymie~ akcja artyleryjSKa na 'ł'ó,Ci'l,Oc,
pod Laos, oraz w pobliżu
rzeńcom wszelką, możliwość dalszych
i Ypres.
,.
rokowań.. Na to brutalne odrzucenie
propozycji przerwania wojny ze wz.glę·
Hr. Tisza
dów ludzkościł moze być tylko jedna
. Węgierskie biuro l~o:ł'e::;n(1
odpowiedź: walka energicznei aź, dopóki
donosi: Podc~as przyjęcia
zimne żelazo naszego oręża dOprawa-go członków węgierskie
dzi temperaturę naszych wrogów «o
prezes lnln~str6w hr.
stanu normalnego.
tlBeriiner Tagehlatt" pisze: Dzie..; w przemowie m. in,~ Jeśli
wnicyżyczą sobie w
cinną by toby igraszką w nocie koalicji
zupelniej bezcelowej i
doszukiwać się jałdegoś zwrotu, któryby
nie wyrażał absolutnego przeczenia, łub rzezi ludzidej, to życzeniiEf
st.aie nasniepl'zygotowa
w odpowiedzi,. przygotowywanej dla p-;l"
na WHsona. oczekiwać jakiegoś sł':H'l,e .. walcbytdaleft aż wreszc' e
cznego prol,nyCzka .pokoju. Nota; •. to nie wlasnezwycięstwa .obudzą
dwnn~ów naszych przeJ'iOl1€
dziwdlągsylwesfrowy, który na,zewną!rz
ma twarz grymaśnie. wyI~rzywioną, ·.a pclniejszejhezcelowościi
wewnątrz kryje s~odycze. Niema wcale .. ści daIszejwo}ny, albo tez
potrzeby odpowiadania jaki!TIkolwlek moz~chowaw(;;zy .narodów,
słanycht .. zwróci ie
nowym dokumf.'lnŁem na tę wcale nie
rządÓfmi powstrzyma
dwuznaczną odmowę. Aby powiedzieć:
naród niemiedd nie da się zniszczyć,· celowy 1 bezużyteczny
krwi•.
na to nie potrzehaaktu urzędowego.

celu, który powoduje Belgj~ dl} wytrwania
w walue postl'onie koalicji w obroaie pra ..
wa i sprawiedliwości.
BBlgja. zawsze wypełniała o-b@wią.zki,
wynikająoe z: jej l1eutralno~ci. . Cbwydła
sa br;jń, by bronić swej niepodlagłości i
swej niillkilluości~ na.rusz'lUejprzez NiemeYt
oraz by zadośóllozynić swvm zobOWIązaniom
mi~dzJnarodowym. W daiu 4 sierpnia bu-

wiązał

A.ultlel'jve. t'.riflJ~r{),

chwiały się z~pełnie.· W vj;:(l"fl,,"'.•··H

"Tagłiche Rundschąu":Od.powiedź

skich. Pomimo tUt· wbrew taj umowie, Bt'l·'
gja musiab wytnymaó piefWSge n~taroie
Niemieu. Z t.ego powodu rZf\d beigjiski u:niet'.bęilne

n-"''''''7PpQ:s!ter.~~L

nazach6d od

notę koalicji może· być tylko. jedna.
ścieśnienie szereg6w i poniesienie wszy"

gja ciesz) ła si~ pued wojną szczególniej--

za

6 wieczorami

na

azymnstrojem, który clIynił jej terytorjum
nieuaruszalnem" a J~ sam~ oddawał pod o·
pjek~ mocarstw w razie zatargów europej-

waża.

zpropez.ycjami . wych; zaataK(jwaU dwiukrQltnl~~.·

Pokojowe mi, ma być hasłem nowego
roku. Ten roz~azCesarzadotlJ?mji nie
będzie jednak jedynie· hasłem dla' armji
i .floty, lecz· dla całego naroo.u .nlemiec1~lego. Każda lękaj zdolna do w-Iadanię,
musi przyczynić się do pobiclanieprzyjadeła, musi pomagać naszym szarakom
do zwycięstwa. Terazjuz niema najmniejszej wątpliwości, ze prawdą staną
się. słowa Hindenhurga:. Tu idiie () byt
albo nieby-t.

r.wia.zane i

swam!

ró\vnocześnie

•

•

.~

froncie rumuńsltl:
, Z Amsterdamu. donoszą do

Zig.«: Cały ftontfumuńskibronlonv
obecnie przez wojsko rosyjskie.
rumuńskie przesunięto na' tył
znajdują się· obecnie na stani)
skicb ,i mail byćllżyte dop:ew
ALVU.U.l!

wa~kpóźni-ejszych.
Wojsko generała

Bi'usiłowa

wiane je~t obecnie wsiln,Ychsta
obronnych•..Dowództwoannji
przesyła

Besarabii·

wCiąż

nowe. zastępy

.,"

Król· rumunsldulCa
Z PetersQurga donqszął ze
os.fatniego pobytu:. w rosyjSkiej
glównei.. cesarz Mikol1lj-'pr;zyj ,
króIaFerdynandarum:uńskiego,

wej· Marji i· nasfępcy· tronu księci
rola. Jakzapewniają,celem
.
ostateczne ustanowienie, ·gdzie
nieść się na rezydencję·· rum
dzina· królewska, .'oraz rząd
gdy się okaźeJ ·ze.··dalszy·· pobyt
sach_,wobec .wypadkąw ·wojenn}?(:
nie

się ńiell'ło Ż:!iwym.

Ukaz c$ilr'ski w. Spra
.
lI!' J"
pths
..itlieJa
Ol

uDaily IłTelegraph" .dli>wi
z Retel'sburga: Wkrótce pojawi
carski z wy.fozeniempoastawp
ustroju .ziednoczonej·P-ołsid,·
proklamacją w.ks. !"Ukołaja l
mi oświadcżeniamirządu rosyjskiE'
RaSlnł,in zamordewaw
'.. Pisma'pary~kie dOn9SZQl ze· .
wowy ·cudotw()~ca na. dwol'~e

OAZ ETA ŁOn Zł<A
~aspuHnł

o którego śmierci nieraz już
donoszono. obecnie padł ofiarą zamachu
Ino".de:rczego. Policja petersburą..~a okrywa .tajemnicą szczegóły tego wypadku.
Za .gMwnego spraw c~ zamachu, jak dOM
nosi.,Matin~, uważają pewnegoarysfokratę l'osyjsMego, spokrewnionego z 1'0-

UrzędGwy k~I!HUnik:d

.

do dworu.
Iłowe mcrałorjum

dla

Galicji.

,. \Viener Z~g." cgbsza rozporzą.dz~ni6
ćałego gabinstn w sprawla ułatwień co do
wypełniania ill'ywlltno.pra ,,,nyeh ządf1ń pie-

ui'linych i moratorjum. dla Galicji i But\]winy.
Dzień BO Cherwca 19i·7 toka jad w
ogo1ności oznaczony jako Gf:eu. do którego
sędzia moze udzielić morntarjum dla żądań
pI'llWDO*prywatnscb, pówstałyob przed l·ym
si.arrnia 1914 r. Przewidziane są jednakie
wyjf/ttki, i tak dla. handlarzy eksportowych
Jlłoni9rjum sędziowsJ..:ie pa dzień :31 grudnia 1917 roku.

fa poczyniło wczm:'a.i postępy; BzCze.
Panleśd

gól-."1ie na przestrzeni

vęja. 'Wojska nasze .zdobyły
na południowy wschód od

iSo-

t.utaj j
Ha.ryi

szereg stanowiSK" nieprzyjacie1skich.
Pod Stan:isławowem odparto rosyjskie od_działy wywiadowcze.
Z .widowni włoskiej i południowo

polny

!JSf':ICzn.l'ł.

{ronu.

\V Szampanji, w lesie argoń
skim i na wscbodnim brzegu Mozy
niemieckie wojska atakując,::! i patrole wtargnęły do rowów frC'ncuskich
i powróciły stosownie do rozkazów
3 jeńcami i zdtlbycz::.
W r~ce n~
sza dostał się wielki samolot an• 1 k"l.
~le.s
Z widowni wscnnd{łi-~j.
frcn1 wojsk
;:~ięda

generała marszałka

polnego

I!eopoldll BmDHrskiegn.

. Przedsięwzięcia oddziałów sfrzelrosyjskich na. południe od Rygi. na południowy zachód od Dźwiń
ska i na zachód od Stanisławowa,
pozostały bez skutku.

ww

front wojsk

gEIJerałlł-pnłlummm1f arcgksfęda

\_

Józefa..

.~. południe od doiiny Trotosu~!e

Warsc:awy.

Wczorajsza
tytuł em

nD. W. Zeitung'" w nol1w}'óme hasło na p!a\:u

Saskim", pisze:
• Wczoraj, w dzień Nowego Rokt1, o
godz. 12 w południe, odhyło s:ę na pfa~
cu Saskim wydanie hasła z udz1cJcm o·
becnych w Warszawie oficerów i urzedni~
ków, w tej liczbie równiez oficerów konsy~ tującego w Warszawie Le!;ionu polskiego, jakoteź delegacji oddifalów wojska niemieckiego i Legjonu polskiego.
Punktualnie o godz. 12-ej przybył J. E. p.
jenerał guberr.ator i ze swoim sztabem
przeszedł wzdłuż frontu oficerów i szeregowców. Po odczytaniu rozkazu do armji,
wydanego przez J. C. M. Cesarza do arm;i i fIoty, wyg,łosił J. E. mowę nastę
w

słów

Najn;iło:kiwszego
Cesarza i Kr.6la 2ap;:w;:e nic ~lie bądę
miał do dodania. JeŻeli chcę \Vzm jesz..
cz~ coś powiedzieć, to tylko wyrazić -ży~
czenie, aby z pomocą Boską w nowym
roku ziścić się mog~o oczekiwane z pewnością zwycięstwo ostateczne. My wszyscy zaś, którzy. należymy bądź do wojska
niemieckiego) bądź db jednej z armji SPiZY-

rosyjsko-rumuńskie
uprowadzając 300 jeńców.

ISnsity. Natarcia

Z widowni
Ql'1lpll

bałkańskiej.

generała-feldmafsldłk':l

wojsk

ffia.ckensenl1.
IX-ta armja zmusiła rosjan do
iłjłlszego

od wrotu, nacierając e nerg5.cznie na ich straże tylne. Z za-.
lI;Iodu i z południa wojska, niemieckie
~~u8trjacko-węgierskie

zbliżają

się

~ stanowisk przyczółka mostowego
~d

Foscani i Fundani. W r~kach
!Biedrudzonych prześiadowców poze ..
~tałoprzeszło '1300 jeńców i wiele
~terjału wojennego. Pomiędzy Butmu i Du~ajem przeciwnik utrzymał
!Się przy przyczółku mostowym.
Na. wschód od BraHv, w' DOM

pmd.iy, wojska nlemkcki~"'i bułga.skie

pdobyły

uporczywie bronione st;;no'_ka rosjan i odrzuciły kh !'la Mat. """·'r'-'''';;;; :.~ "~.''''
n"Q!
.i.n-' W -"HK"'"
. . . . .v q.....- :'m!'·

e
~

t

~-"

_

t.lł-.tJ.

.-. erwy piechótlT
... ...... J

'\"1' ~

v-4";'.~;,;;.

.....

o,~_J.;;),

~

..· i ,,,:..:1'
r!"'{}lr,r,,,,d
....
~_-c,4-~.;.~ ...

fronł

muced;:fls;i!.
Nie wydarzyło s'ę nic sucugól-

~ęg..
PieTU,'SZ;'''' _Crf;era.f.";;~7ż~ilJrJ:;.fstrz

L l.J DE Ił" [) Gfł.FF.

$:t~tllkR VJ ~

"Trójka, hulłajska
sztu::a w () obrazach ze śpiewem i i tań~ami.
w Sobotę o godz. 3 po po:udniu

w

niedzicię

mi Królestwa Polskiego, - okrzyk, który
wzniesiecie wszyscy wraz ze mną:
.,Jego Cesarska Mość, nasz Najmiło~
ściwszy Cesarz i Krój, Jego Cesarska
Mość Cesarz Austrji i Apostolski Król
Węgier~ Ich kraje i narody, jakoteż sprzy~
mierzone z nami Królestwo Polskiehurra, hurra, hurral·
Następnie orkiestra wykonała hymny
narodowe: niemiecki, austryjacki i p01ski.
P. jenerał-guberm:tGr przyjął wtedy raporty i rozpoczął. kolejno rozmowę z wieloma z po'ród obecnych osób.
Wkrótce po gQdz. 12 1/ 2 skończyło się
widowisko wojskowe, które ściągnęło licz·
ny tłum wid ów".
Wymarsz 3 pa:.-tku piechoty
Legjonów r-otstdch.

Wczoraj o godz. 8 i

pół

pułk

piechoty Legjonów polskich. Pułk, pozopod czasowern dowództwem pułk.
Gali;:y, udał się do Zegrza, gdzie odbywać się będą ćwiczenia. W Jabłonnie,
gdzh: pułk zatrzyma się na czas krótki dla
wypoczynku; urządzone ~dzie d1a pułku
stający

przyjęcie.

1 Styczn:a 1917 r. o g. 7 i

pół.

w.

Słowackiego.

. dramat w 5 akt. Juljusza

Bilety do nabycia w C:il>.ierni Roszkowskiego.
f&ł$

-

R

W·lec

'lU

ReSMi"sis Bzem.

W czoraj O g. 7 i I!ól "ieCllQi'em
w lokalu R~sursy RZ9mii:Ei 1 nlezej CIi!z. ag.był się wieC f/racownikow tramT~;Gwye1l,
(5)

gazowni i rzeźui mi'3j:skiej.
,
iiagaił wiec- p. KnlczyńskJ. Na przewodniczącego pOW00H10 p. Ancerewlcze, na

pp. Maciejewskiego, N,H'? 1$ UGW-

f.seSOl'Ów

sldego, Sobczaka. Pycia, Sierżantii i z:ijączkows!dego. Sel;;:retarzowd p. Socha~ki.
Pierwszy zabierał głos w imieuiu PolsUego

NarodowE-go R0botnicz~go Kvmit-eLu Wy~
borczego p. J;;.l.Hlowsk:, kt6ry,. w Glnzerilsj
i tr?ŚChH~j swej mowje, trw&jacoj przeezh!
godzint;:, mówił l} ulżeniu niellioii. warstw

I

pracujących.

.__ .
•. .- -' -,'
cz&sn pOS~~lę(~tr -rQ·\:e;·
uież oświacie polskiej dla ludu.
l,
• Nas~ępni13 zabrał głos p. W;,szkiewiez,
k'tory mowił . również o mr.iastowieuh'J
r.-q~A~; .... h:.n.r""'+'fT1
..
r.
l .".
•
r',l " ..h .. 'U~d~iJhJ
uZlllecznOSCi
pUJ}lH!Znej_
!
Prz8'fsGdnJezacy zaprODOnO'L"t"gr zebranym ZapiElHiie Się" na 11atę 'rr.óiVców.

.

~~

.:.nOwca

. 1

WIB a

_..L

i:5i,lo)

Tu

do~zło

do nieporozum:eil, z po-

woda niedllpuezczenia p. PluciBnnika do
g~

s·

l
- r::<nawmł! Jeszcze PP.: P.
LCHlt!el', Piuc.iennih. i SzybHb.

KE1t J Ma..
<

"Pracownicy tramwajów, elektrowłl1 7
gazowni i rzeź1i zebrani na wietu P. R.
Kom. Wyborczego w d. 2 6tyeznia w Bali
Resufs7 . r;.zemieślnlćzej po wydUellHUill
prz.emo~fl.e.n programowych wyrazB! swą
solld,lrnosc z programem N. R. K. W. i
pJ}8tanowili glosowaó na listę Robotników
N::rorlowyclt Nr. 6,O godzinie 11-ej wIeczorom wiec
-

Wybory do Rady Miejskiej.

Tow. Lek.

łódzkie

dziś, w środę,
. (s) Wczoraj o godzinie 6 po połu
timu w lokalu Towarzystwa Kredytowego
Z cnrześcij2ńsłdego Towar:!:.
Miejskiego odbyło się zebranie członków
Bebrasz.
podkomisji okręgowych.
(s) Wyznaczone na dzień 5 stycznia
Przewodniczył hr. Bnin-Bniński, kM·
mi.esięczne zebranie członków chrześcijań
ry zaznajom:: zebranych z techniką wyborczą, oznajm:ając, iż wybory rozpoczną się skIego Towarzystwa Dobroczyaności 2 przyczyn niezale~nycb od zarządu nie cdb~·
zapewne 15 stycznia.
Dla wszystkich V kurli wybory będą dzie się.
jednodniowe, dla VI zaś trwać będą dni 4.
- z To1fti'. Krzew. Oświ~ty.
Wybory odbywać się będą w porządku
Biuro T~wa przy ul. Podleśnej·NQ 1
alfabetycznym.
przyjmuje codziennie od g. 6-7 wiecz.
Lokale wyborcze będą się mieścić w
zapisy na lekcje polskiego (I i II sto
lokalach okręgowych, jak zapisy, a kilka
pień) oraz na arytmetykę (uJamki).
okręgów będzie połączone, z wyjątkiem

przypomina o posiedzeniu
o godz. 8 i pół wie<;z.

4

jednakże

VI kurji,
O godz. S-ej wiecz.
czono.

-

zebranie

zakoń

'*

Zarządy następująch Komitetów i Stowarzyszeń:
Komitetu Giełdowego Łódzkiego,
Sekcji Przemysłu Włóknistego,
Urz~du Starszych Zgromadzenia Kupców m. Łoazi wraz z KCllliŁetem Repre e

zentantów,
Stow. Kupców Polskich i Przemysłowców Chrześcijan.

Stow.
.

i Kupców

Fabrykantów

m;

Łodzi.

ReFrezentujący prz~mysł i handel
miasta Łodzi w osobach swych przedstawicieli doszły do jednomyślnego wmoslm:
1) że rozwój miasta i dQbrobyt
wszystkich jego mieszkaficów za·
leżnym jest głównie od tego, c.zy
i w jakim stop.niu przemysł nasz
.t •
t " Clę ż'Kle
. 1
. me
• byZ...:Ofa
prZe.rwa@

Ze Stow. majstt'ó. krawcGw ma"

ga:z:ynowycb.

2)

jaka akcja ratunkowa będzie VI
czasie właściwym przedsi~wzi~ta
,:s~n~mi siłami 1 • wraz z instytu
u

cJa.uu fmansoweml, celem uruchomienia na nowo
dlu.
>

przemysłu

-

i han-

.

(s) Na pierwszem posiedzeniu no"
wozorganizowanego Stowarzyszenia maj~
strów krawieckich magazy~owych przed~~awiono ~tawę. z której okazuje się,
lZ Stow. ma na .celu poprawę bytu eko·
nomić:imego i kulturalnego członl~ów,
utworzenie kasy inwalidów i utwol'zenie
kooperatywy.
-

OdbudE3wa miast i wsi.

(5) Na naradzie sekcji budowlanej·
przy głównym komitecie niesienia pomocy omawiano sprawę odbudowy miasteczek na prowin<;ji.
Ze sprawozdania, oddanego przez
delegatów specjalnych. wysłanych do
obej?enia mias!eczek,okazuje się, iż
nalezy utworzyc techniczno-b'Jdowlany
. nadzór nad budowlami, 'iN idóre 6 0 skład
wejść winni wy.kwalifkowani a;chitF:kcl
i inżynierowie.
(
Uchwalor:o ró'.vnież utworzvć in
speI\cJ~ budovllaną..
•
v

z

wszechSwlatową,

Grzeł

wnym gal&chu mzgist1aru przy pi::.cu Tea
tralnym umieścić orła polskieao, jako go..
dlo raństwowe polskie.
."
Orzr:ł umieszczony będzie na tem

iyQow·

ski w Łodzi ogłosił następującą rezolucję:
.Radni żydowscy, którzy zostaną wybrani
przez nasz komitet, muszą utworzyć w
Radzie miejskiej Koło żydowskie. Zadaniem tego Koła będzie obrona żydowskich
interesów wyznaniowych, naw~owych i
ekonomicznych na zasadzie swoaiilÓ:Y samookreślenia.
.

zamknięta.

wałe pr~~~ilęnie, wywołane wojną

pols',i n~~ r.l"gistrDlt~m.
Magisaat p::c<::z~s f.ierwSzeio VI r. b.
zd;;'~;~ja-powz':l: !.:c::;;:a~ę; aby r-lł g~6·1

WYDorćzBp

. W końcu przyj~tG llfistępuhq rezo ..

NOWa ·DYJANIRA

-

rano wyru-

Warszawy na czas pewien 3

en.

Rezolucja

Centrślny Komitet wyborczy

luoJę·

Krakowskie zucby

zaliczyć

szył Z

-

1

a\tach P. \~~"'o1ffa
W P!ąto:"k r:na 5 i w s::>botę 6 Siyczaia o g. 8 wiecz.
U
'"

Naszego

mierzonych, do jakich wolno mi obecnie
również mężny Legjon polski.
którego delegacje z radośCią . przed sobą
widzę, my wszyscy żywić możemy fył-
ko jeden zamiar, aby wypełnić nasz obowiązek, jakotez siły nasze, naszą pracę i,
jeteli tak być musi, zy.cie nasze oddać dla
osIągnięcia wL lkiego celu; mianowicie
za wielkość i wolność naszych krajów ojczystycb. Rozpocznijny zatem nowy rok
okrzykiem na cześć' naszego Na j miłości
wszego Pana i Cesarza, na ·cześć monar~

ss.

~iecz.

" P"A,.,~:rlSf~"

" Towarzysze!

wzgórza Mł. Falucanu, o
, ,ano liczne walki, skutkiem
,go natarcia dosŁało się w po" .J'ie niemieckie; Wzdłuż dolin,
~~dących z gór Bereczkowskkh ku
.Beretowi ataki odrzuciły nieprzyjalGiela dalej jeszcze. Wojska nasze
:zdobyły. po obydwóch stronach do-~lny Ojtos, szereg stanowisk na wzgóchów sprzymierzonych, ich państw i kra~
I~ch. ZdobytoSovegę w dolinie
jów oraz na cześć sprzymierzol~ego z na-

fbdparto,

Wczoraj K. P. M. w!ęczjł listę wy'
bon;:ów HI kurii, ldórą, umieSZCZOl1q zosta"
ła p. n. 23.

,

pującą:

.Do

mlt~tu.

Zydowski komitet wyborczy wysunął
nastę;mjących kandydatów na radnych miejs.kich i kh zastępców do kompromisowej
hsty z chrześciiallskim komitetem: Do ku ..
rji I są radneg~ rabina Chaskiela Lipszyca, na za:::tępcę-podrabina Mozesa Wolta·
do kurji 11 na radnego Rdała Frenkla, n~
zastępcę Izaaka Majznera; do kurJi III na
radnych We Ha Aronsona i Salomona San~
dera, na zastępców Józefa Krasuckiego i
Leona Boraksa; do kurF IV na radnego I.
B. Ader.a, na zastępcę Micbała Seidemanaj
do kurji V na radnego Ludwika lVlamrotha
na zastępcę Jakóba Brokmana; do kurii
VI na tadnego ZeliiS3. Friede, na zastępcę
Henocha Syttnera.

CEGIEL'łlANA

wspó1-

do R.ad~

(s) Jutro o godzinie B-ej wiecz9:rem
w lokalu Resursy R,zemieślr;[cze! Chrześcijańskiej odbędzie St~ wiec, l;:n:ądzony
sta.aniem Polsldego Miesz.czańsldego Ko-

.

Dzl";, o godz. 8

n

*

•

I

niemiecki.

tatce pod

_vA

Kałhj;z.

*5'

z

"

w tym przedmiocie. posiadającym doniosłe znaczenie
d1~ . życia finansowego i gospodarczego
miasta, zapadnie na pQsiedzeniu d. 5·go
b. m.
.

ZastlflJca szef€!.snaó-a ge!"ł.eralnego
maTszele~

"

własneł

nej listy wyborczej zku.rji
Miejskiej m. Łodzi.

Osiatecznauchwała

Sytuacja
jest bn .zmian"-.
/"
v

Iq

następC!!

ChWtll.

wsehiulf1~ej.

komunikat

fror;f melllieddego

postanowienie wystawienia

budowlany.

tach h <l!Hi1o"Vych. COC<:lZ dotkliw.szy brak
'fi ,Ob!egll rubli rosyjskkh oraz bilonu roSY}Skl~gO .Vi łączności z bUzką chwilą ukazama Slę-W myśl zawiado1!lienia urz~
dow~go-marek polskicb, czyni z tej sp;:a~
wy J~dIlO z najdonioślejszych zagadni\':ń

li G etat.

2-go stycznia. - Urzędqwo.."
l widowni zaCtiodniej.
W łuku Ypres trwa energiczna.
Halka artyleryjskn. Odparto atak
angi.elski na granaty ręczl1~.

otrzym.:;ł wydZIał
H.]

Telegramy.
Urzędowy

~olecenie !lh:Z'7;i'loczlie~o wykoi~ania

ucnwały

Jest to pierwsza uchwała magistratu
W Dobrud~y :dt:przyjaołe l został
.
.. ___ ... l"" lQ17
odrzucony na ivladn. \\1 Mołda wj i I m. st. \V~r~"l'!-!.",,"
U sp!i"~wie wailUlty.
s.p:zy~ier~one sHy zbrojne st~'Jją przed
'
N!<ógistrat
za5tanawbł sit': na wczorajhIljami od:r~jrme-mi BraHy i Foscan~.
~zem
zebraniu
r
a1 spraw.ą wa1uty, stoSi1u"
Paludniowe gkrzyJło fronta wojsk ~iem ~a~t{)śd .obiegowej
~ marki do rubla
generała-pułkowniku arcyksi~ci;J Józe1 wymKa~ąceml ztąd irudnościami w obro-

w

,.~

lI· ~.Lej

Ź wid~wnl w~chę;brlfll.

dziJłą cesarską. mającego· ułatwiony do~

stęp

2,.go styczni1.

--

Tylko jednomyślna i soUdarl1S praca
wszystkich zainteresowanych osób i. zrze..
szen jest zadatkiem powodzeni~. Pierw:"
szym krokiem w tej akcji sporeczM;j jest

samem miejscu~ gdzie był umiesn~zony
dwpgłowy orzeł rosyjski, usunięty w sierpm~ r. 1915 z pol<tcenia władz oknoac,rl'~
nycfl.
_
'. J

aU$łrjao~i.

WIEDEŃ,

3.

(S)

li".!!: dzle!:n!icj"

~CE!t;'tf~~~.;.?t:::8Eo

W XEr dq\"l'·i""
i 1) w;~~l1ca";;~ ·s;J

(R,j te ;,~
wforki) środs i

"",n.,n'~"·f'·\ie~

z;~';:~,-:~~r ,;..,~

ezv.tartk~$ :re-~I~Ir;~f;je

przyj-

mowane są v,," 0ZW3Ftki od 8-!O i:'::TIO'l g;?,."
\~.-5adcnl:-e-nla o ehGr(th!~ przyj:t}c'T'.~~':Ee~ są
codziennie od 8 do 3 pop.

,;

-

Podwieo:ió!'ek

aka~hH'~i

c,{d.

Podwieczorek akademicki, mający
się odbyć w d. 6 b. m' ł wzbudził po~
wszechne. zainteresowanie. Sympatyczni
nasi łódz~y akademicy zasługują na. po ..
parcie tymbardziej, iż jest to p'lerwsze
oficjalne ich wystąpienie w Łodzi.
,
Program będzie urozmaicony różnemi produl.cjami artystycznemi, tern
ciekawszy, że wykonawcami będą i aka
demicy.
w

Teatr

PO!8~i

(Cegielniana G3),

W piąfek,dnia S..go styczn'ia 1'. h.,
C godz. 8~ej wlecz. ~'rrójka hultajsl\a 1f
:sztuka w 4-ch aldach Nestrola.
W niedzielę, d. 7· stycznia. dramat
J~ Sfowacidego p. t. liNowa Dejanira"s
z udziałem znanego artysty teatru HRo:,>;"
maitości" 'iN Warszawie p. Ant. Rózyc-

kiego.

-

--_ LWJlua.

wo wpłaconą winna
st-ępnie w składzie
ul~cy
naftę·

być nalej;n.ośc,

a na"

prowiantowym przy

Przejazd NQ 96

można

Sta~em mieście.

(s) Od dnia wczorajszego na Starem Mieście otwarty został nowy rynek
targowy w miejscujgazic dawniej znaj..
dowały się hudki żeLazne.
Na zasadzie rozporządzenia magi~
stratu tar~1i ·na placu powyższym wmny
się odbywać we. wtoI"l:;i i piątki do gam
dziny 3 sj po po~
N

- At sądu.
(s) C. N. Sąd pokoi u VI rewiru
w"źał

f:1pta ,'\'ę 7

cit'lzek

KNIZ:1ik.

roałoletnlcll.
AnLni C~mar,

8f\ to:

1'0&-

FrlHlw

Mflrei!J. Pu·

szta, Hipolit Kriger, Czesław Cześniak i
ArDO'ld Dud8l;.

,Jedni ~l OSk.!lrz6r,ych niGfll'zyznaH się

do

,.,.

uddnłll

całym

67(,:reg

kr~3ieżYt

tłumaczyli się, iż kradli z nędzy,
~llów-iż z namowy roodcr6w.

Sęd!\la

inni

a hmi

Skl:Hlał

ich wszystkich na od ..
elanie do domu poprawr. aż do ClmSU doj .. lieia do pełnoletności,

n!e ieb pod uadfór
SluBa,;;,

Dflstęyute na odda ..
}J:iJlicji na Iiueeiąg 513t.
li

Wł&dyshlw

Kl.lozer, oskarzony

o zatrzymyw3Ri:a przeuhodniów i
i&cyoh na

sZQfiłie mlęil,zy Ł!tdzią

prz!3jeżd~fiu

a

ŁiCZyU!i,

ftHl!idowauie ich, a m~.stąpaie Q Itkonfiekou
waciea przeuQ8Zonyall towar6w.
N a G:/idZłe K. tłumaczył, iz popsłnił to
dla tago i - aby n~a dópu~eić do ... szwindiów",
obow!..'twiem bowiem kf~5;deg!) abywatela jest
dQr6wag~{lle '<Ę"h03Y miej$Cflwęj.
Na za.p;ytauił3 sędziego, iHa

Qostu\!l:d

tow!'tru pOlicji.

dżającyr:k. nil karę.
.Fu ,~y,\rUcJ1R;jili

czego nie

wyzna?,

mi odradzili mu,. a'by nie

łlnwr lic~hsiki.ców

otrzymać

.

..... Targi n:a

iBteresujq68 szczegóły p. Wiktor· 'Mend~kj..

111'fxiał

n

z!'ł{!:,fo ...
I'r59jeż.

lbznych Jwiadkó;:,.

ij(-

d:?lia sk~z . ł Kuczera nil 2 :mie8iąes wię~ie"
nia, nie odJiezaj~:;;cza-gll (}daift,rlywtl~ia . fA
śledztwie, oraz fiS zt!pracen;~ kusr.t6w 2t.dowych.

*

z

ObtJ~R

LegJcoów.

*;~

*

"Wolnych Strzeleów!("'$formowllł oclłOt..
nik, młody cbłopak .•. ueten kaftssldej sz!;o~
ły w AngIji - di.:iŚ wachmI~t~z W· 2p. uła ...
. nów Legionów polflkiuhGi-:...
.
Przyje-cllał na lato, Ha wakacje, do
. kraj-a.
ROllzinę mill! właśeiwle 'lit' KtÓ'IeE;tW!1i',
alf) wyb~h wojny z S~rbjlł
Ili!lekoezył go w Krakowie,gd:de obrs'JZ:tjfic
iłię w kołat:h .wojSkowych fHFtrjackToh, \Vs.
fMlH życzenie wrięcia ud~i"łu w wi'ljllii.ł .z
ROiłją, w wojnie już niehyha~~. Znajvmi
pIJEs,rlziH mu, by udał r;ię do -LU1H<.clIowa,

VI InJJ~lskie-ID,

gdzie miaścihi ~ię

armji.

kOllifjnda4.ej

P'OdÓWi:Z\Hl

.

.

Nie ~amYśhiąa sie wiele

cbał.

Git... poje ..

[!20 sierpnia oh:zymał ro;akB7, efor..
mOWBll1a oe!Jotlliczege oddsiałll Wj'wiadowczego~

I w tYm o?:ftele, kiedy 1U:1 shzelev na
dobre wkroCzyli de Króletltw~ kiQdy w T{ra..
kawie -1 ,cuJej Gareji-'tWQrl'Jył~ się IJeglOiay,
IlAigle rOWUtHlZi!śnie srar:zyna sie na teren;e
Kdlestwll w Ltlbelski-eln. ftnxiować M\"Jfl,

orgarnZ!lc;a wvjekQwa polska ...

. O?d~i~ł. przybriłuy w mundury, przj'd
piJmm!l.:ląC0 p-olowe mu~dul'y SOkOt9 i kue;.
lus~e lIb:dfulabiH CI • brał U&Zitl;} w f;·it;;,.~eh
pod Komarnwsm, pod W nł.ą Łabiń@kl} i· o,.,
koł? Tar!:Qwatki, gdzie fal'.iiill li IIDeutsch.
maJstrami". zasbąiał odwrót. NmstąpHy !'Altent wnlkl nad ~an"mt P·Jd. Adamówkij i
Slenia'-vą·

Pod Pi'r.eworaf.dem, J11Z o:;aez$:.d~ wy~
rukn~li s:ę knzakum i (z"~~ajtt(lej ioh iJje~
ehybfil>a. śriltl'1'd'H - P.:;ią'ł l&Pl, iłGb~!l1flt;ty,
o1i!'y~.a5f!3 się r,łosHwił3

:}i<'arU f!ię gŻ
ty~O(Hj4\i{lW'y!

d-rQlm.vffi aEłftid/jm,
Zakii'Zy1!, gd~ie dO<lt ,ji dwu ..

tI

fi

1'2f:Ł21rde Zllii!ll1tt)ny \.Jdp<;!el:\'~

Z ll;l kliezytiB. p.}szłi l'l1lÓW ,,\Volni
StrzEolcy" fEld S0.U ~ a kif'dy 2i lHfńcGm
p~*d.zhrmih . pr:;:j.i!,zadł. ponowny o !.h"?rM,

nitk...

za mwr
.

dz~ał

15/j

w

(Hld:;i!i~ll

l'l77.wl;p>;ama.
trudrpr~;;i.h
.

1l~

Z orhm
II

ił~potk'€lł

.

MOlld~lski~gD 'NynilHl,Źe 'ód~

"Wolny(:!J

j;;.•H,

nie

Strg;alców"

UCGył

{)~~ło

których kiikudhie~ięeillzginęłQ

W:;tii}i>.

C~ęśe g U!<:ll obeouia nełni Błużb~ w
..-~
"_-l
!i){,mAl~yelł pnłKl1f.\.h Le2:rG!H1wy1!n, kOUleu"
dalJt ich jest wiv'hmbtrzem w pułku 2",im
~

I"'l"

1f

'"_

-

1

•

lłlan6w.

I'
Ai [JJ.
~.~.
~ i'm~ I~K'

~f.•.~.

[

-.

t;..' .••....

pn:eprowadzH się na ~i'!'15~2i:!.\l:<!.~ą .l'd!:!~,
róg Pic h kOy:skfej, (lo dor.w Sleiblera,

fil, ę;..-,\u~~
Ptf.ifłhn "~1~1~t!~f;;';'i1itlil>
{'~~;;:ą\'ł
~'1ł4~'l;;,:-",·.li.·t~~~~i1J.' ~i..lle~i:ol.i"'"Q
%:a..

f
.....

~~ł~~ęfi,;i!
~,Jl"<""a:~\1

przyjmuje cd8,-! r.od·4~~._ Pl'iN~$ od5...J,3.1ł.p

zecerni z

prą!{tykąw

Pr2eja~,d ~,,~.

alll

dobrodziejstwo
dla włosów stanowi regularne (bmywanie
Pixavonem, który nietylko oczyszczawtosy i skórę głoll\ry, lecz dzięki zawar~ości dziegciudziala wprost pO;JU,;za1ącO na pfitdlo-

ze

włosów. Pielęgnowanie włosów pixawr
jest rzeczywiś::ie naJie szą mętodą

nem

wzmacnia~ącą skórę· głowy i włGsy,~'p©

kilk'! obmy\~vanjach Pixavon'~H1 oderowa
się jego zbawienne działanie. Cen;a bUlBHd
Pixavonu (1,,;ystarcza;:1cej na kHkamiesi-ęcy) Mk. 2. 25.
Pr~ymusc'W'a li~ytacJal4

W czwartck,dnia 4 stVCZ'tfia 1:917 f.,
sprzedam przez licytację zarf.iz ~a: got6wkę:
1) o g~;dz. 9. rano przy -ulicy; ~!}W..
skieI m. 13:
stoHk rwcny, eta~erkę d~ ksi~$k,
lamp~ wis:t.,\C;l,stóti inne.
2} o godz. 10m. 15 rano przy ulk~
B-~nt~d'Jkta nr. 10:
lustro zkonsołą;
31 o godz. 10 i pół rano }flrZ-<} uUq
Cegieininlej nr. 47:
szafę do ubrań;
4) o godz. 1 t rano przy .uJ:. NowoCegielnianej nr: 18:
szafę oszkloną;

5) o godz. 12 m. 15 p.rzy ut
dnIowej nr. 9:
lustro z. 82>lfeczką.

Poła..

