"ydanie wieczorowe.
II

=

Poniedziałek s

PRENUMERATA w

ŁODZI

m.

1.8\)

f O kop.
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(ms) Kiedy dla narodu przychodzą
chwile trudne, przełomowe~ decydujące
o losie jego, wówczas dopiero ujawniają si:ę wyraziśde te wszystkie siły, które są za nim, i te~ które są przeciw nie
mu. Ta prawda ma mi~jsce niefyIko
w dz~edzi.iiie stosunkó\\ zewnętrżnych,
ale i \"! . sferze życia wewnętrznego, a
staje sl~ tern istotniejszą i tem wymowniejszą, gdy w grę wchodzi naród sra·
'by, h-::dź osłabiony tylko-czy to przez
d

\,~yczel.'pujące

przejściu,

czy

też

przez

C3ęŚC;OWą, a na.wet i .;ałkowit~ niewolę
pelityczną. Wtedy bowiem dla żywio·
łów, narodowo niezdecydowanyćh jeszcze, a zamłeszhujących kr<?j pewien, na-

staje chwila m:tatecznego' zdeklarowania się i wyboru drogi-z narodem; czy
przeciwl~o niemu?!
Polsl,a, jako kraj, o-d stu dwudziestu lat przeszło znajdujący się w niewoli, b.młziej, niż jakikolwiek inny, mia-la niejednokrotnie sposobność wypró~
bowania miłości, przywiązan~a i wierności tych wszystkich, którzy, nie będąc
zW!fgani najdawniejszem swem POdłO
dzeniem zcjej prahisbrją, jednakże przf:z
szer3g wieków zamieszkiwali jej ziemię,
żyjąc z -niej i korzystając z opieki i
praw obywatelskich. Glównym, bo najliczniejszym elementem nie rdzennym,
lecz mającym dość czasu na zżycie się,
przyzwyczajenie i przywiązanie do Polski, byli żydzi, którzy pozbawieni wła
snej ojczyzny, prześladowani okrutii.ie i
krw8'..\'o w hajach całej Europy, ginący
na siosach, wzniecanych rękoma św. inkwizycji, tutaj, nad Wisłą, w kraju bitnych rycerzy i gospodarnych kmieci, zażywuć mogli spokoju i bezwzględnego
heznieczeństwa.

·Dh:tego też nie moglo to być dla
nil,ogo niespodzianką, ani też nikogo
dziwić, gdy w chwilach niebezpieczeń
stwu, grożącego Polsce u schyłku XVIII
stulecia, na wezwanie. największego z
narodowych wodzów naszych-Tadeusz~
Kościuszki-pospieszyly do Szeregów 1
żywioły żydowskie, by ramię przy ramie~
niu, z rozpaczliwie broniącymi się przed
widmem niewoli, polakami, walczyć o
wolną samodzielną Polskę, }ako o sprawę wspólną, o sprawę "naszą i waszą".
Tak samo, acz już w mierze mniejszej,
dzialo się i podczas rewolucji listopadowej, Orez podczas bezn~dziejnej demonstraCji zbrojnej polakow w roku
1863 i 64. Znajdowały się i wówczas
wśród żydów elementy, dz~ałające na
szkod~ sprawy polsk.• ale ich ophja, wyra.żająca sfcsunek obu ludów, byla dla
wyzwoleńczych wysiłków polskich uspo>'
sohiona życzliWIe i współczująco. Są to
neczy, za htóre nie można wyrażac, ży
dom uznania i wdzięczności, albowiem
hyly one skutkiem, nietylko zrozumianeISo dobrze' nakazu obywatelskiego, ale
.
koniecznością zdrowego sensu i UCZCIwego sposobu myślenia. Przeciwne bo..
wiem sta:no'.visko n:ogloby być poczytywane za zbr'tdnię i. zdradę. ale te, o
którem mowa, jedynie za naturalną kon~
sekWencję historycznego współżycia po·
lahów z zydami.
..
. Po upadku ostatniego zbrojnego powstania _ polskiego,gdy zdawało się, że

Redaktor przyjmujs Interesantów w sprawaciJ re..
.
.
oakcyjnych od ~O-el do 2-81.

nad ziemią o:czystą zagasły wszelkie
promienie nadziei, i zapanowała. długa,
nieprzenikniona noc apatii i bezs:J'y, gdy
stało się jasnem, że wbsną moć:ą naród
polski nie zdora się uwolnić z pod przemocy wrogów, ZaŚ wojna pomiędzy mocarstwami rozb!orowemi nie dawala się
przewidzieć, stosunek obu ludów poczynał się powoli, z początku niepostrzeżenie nawet, zmieniać.
Przyczyniło się do tego w piu'wszym rzędzie postępowan3e najezdniczego rządu rosyjskiego, który, wymywszy
się wszelkich złudnych pozorów prawa,
rozpoczął s:ve besfjc:.Islde orgie p'olityczne, mające na celu zdławienie wiecznego upiora buntu !Joł~kiego przez
wynarodowienie ma.;; ojczystych, zrusyfikowanie kraju i wzniecen~e rozterek
wewnętrznych, kfćrEby, zaprzątnąwszy
umysły i uwagę polaków, sii~2:0wa;y kh
energję na nOV..1e
niebeZi';(;C z:~ń.st\f9-0,

grożące podstawom ich byk. ho ~od;:ą'
jednolitość narodmvq Pols :d.

ce w

wschód od Brzezan wysunięty iHl'przód
rów strzelecki, odparto ~G jednak o·
gniem. Usił.owanie nieprzy;adela prze~
Kroczenia Bystrzycy na połudr.ie od HaHeza uległo rozchwianiu.
Front mmuński: Woiska nasze natarły, po przygotowaniu - artyleryjskim,
na wzgórza, położone na po.łudnie od
Bofochu i wtargnęł'y do' sbmowiska nie~
przyjacielskiego, chcć nieprzyjacleI stawiaŁ zacięty epór. Wojsko nasze przy"
wiodło 600 jeńców i z.~oby-lo 8 dzial,
oraz 16 harabinów maszynowych, mio·
taczów bDmb i m!otaczów torped. Sześć
ata!:ów n~eprzyjadeIsk!ch na nasze 1'0'
wy strzelcchie na' południowy wschód
od Brustur~azu, w dol1ni;;; Tab'och, odparto z c;ężl-;ierni stratami dla nieprzyjaciela. D-.va nBtarcia na wzgórza na
zachód od Sosmozos były odparte ogniem naszym.
I
W Dobrudży przeszedł nieprzyjaciel
rio atelm na Macin, alG był odparty.
W ciągu dnia nieprzyjaciel ponowił ataki i odj:art wojsiw nasze, które z;;cz~Jo
.::ofać się na B,a:łę. Ataki nieprzyjacielskie na wzgórza, porożone na wschód
od Vacareni, o 15 wiorst na wschód od
BraHy, były odparte.
Front I?aukaskl: Na całym froncie
trwa śnieżyca. Mróz dosięgnąl16 stopnt

r

Zakusy rusym,ai:ors~de Bergów, Apuchtinówi Hurków i fmerytyńskich roz'
bijały się, nib~T szklo o głaz, o stanowGzą i zdecydowaną wolę narodu, z któ·
reg,) {ó'2:!'ce nie moźna było vlyn'"ać tego
naj~iq;<1.'sjszego z marzen i najsHniejszego, ęb:;~ ufajor,ego głęboko, pragnienia zachowania charakteru czystej i
bezpiamej polskości. Pl'ctestowaIo przeciwko temu, niefylko. zapamiętanie m~·
żów, ale i moc Upol'udzieci, podnoszą
cych W słab!utkich rączynach sztandar
buntu i ofiarn6j ~_:valki z zaborcą, chcą
cym zatruć nauką, już od kolebki niemal, dusze i umysły wstępujących w
życie nowych pok~Ień.
I w tym to mniej-więcej czasie wy- .
stąpił poraz pierwszy na arenę nowy
przeciwnik nasz, rzucony, jako ostatni
już atut, podłemi rękoma chytre~o rzą
du rosyjskiego. SpoI'eczeństwo polskia,
któremu obcym był nacjonalizm wojują
cy, a które ożywionem jeno było patrjotyzmem twórczym, ujrzało, wyrosty
prawie~że nagle, świeży czynnik, mający
być użyty w walce z polał,ami o polskość, wyłączną polskość ziemi rodzimej.
Spór wewnętrzny był już. gotów.
Do wywołania jego daty się użyć masy
najbc:;rdziej w ~aństwie białego cara u'
pośledzone, krzywdzone, poniewier"ane.
W ogniu i .zgiełku krwawych pogromów, dokonywanych z natchnienia
wJ:adz, przez ciemną, półazjafycką ludo·
wą hołotę rosyjską, w piekie prześlado#
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Do wojak moich i do mojej
Wspólnie

zaproponowałem

cl.w.:ni

przystąp:ć

-jo\vy~h,

J :'go

l1ał.fr

ze sprzymierzonymi Monar

niezwłocznie

Wróg odrzucU

żądza potęgi

naszył!

wrogom

rokowań

do

pragnie

propozyoję
zagłady

polro,
Moj~

Ni.emisa

Wcjna potoc~y się d~laj!

Przed Bogiem i przed

lud.zkością całł

na rządy p:<ń8tW nieprilyjacialskich wyłącz.
nie pada clęib. odpowiedzialność za te
wszystkie, jeszcze nadejść mogące, straszne
ofiary, których zaoszczędzić wam było pragnieniem Mojem.

W
ły

słn8zneru

oburzeniu na ten zuch Wit·

wystąpek

naszycb wrogów, oraz dyszą~
pragnieniem obronienia naszych dóbr najśwj~tszyth i zabezpieczenia ojczyznie llasza,
5Z~z~ś:j"ej przr2złeś~i, _. staniecie się) ja;
ittr"IT::l : !
K!isi ,.-rD~o?;h -;t!l'ZU(!i!i proponowaną
r ';·;2zerr,Die zgodę, f' le z BGslqpomec!j, .....
crę;?; nast; zmusi ich do jej przyjęciu!

Wilhelm l. R..
V'nelb Kv;-aterii Główna, 5 sty,)znia 1917.
Kf1}~fer~:;1;cja 1."8 RZ!fr;;~i.!eed:

Agencja Stefaniego donosi: W spr~
wie odbywającej się w Rzymie Iwnfe'
l'encji koalicji t;Tl'ibuna" pisze: KonfePowłoka śniegu, wysokQści człowielm,
rencja zbiera się na obrady po tern, gdy
pokrywa drogi i obozy. Zolnierz:e torują
koalicja odrzuciła chytre propozycje posobie z trudnością drogę.
kojowe wroga. Namy więc w danym ra"
zie do czynienia z takie m zebraniem,
KOl1iu!łilli~{at buł~arski..
które ma na celu postępowanie naceSOFJA, 6 sfyczl:\ia.-Główna li:wa-, chowane mocą, a w szczególności ener"
tera donosi 5 stycznia:
gkzniejsze prowadzenie wojny.
"Idea Nazionale" pisze: Konferencja
. Na froncie ruml!ńskim, pobici pod
ta
jest
manHesfacją zupdnych rękojmi
Macinem i Jijilą, rosjani.e cofnęli się ku
wzajemnych ze strony państw koalicji,
BraHe. \Vojsko ,bułgarskie i niemieckie
a prznaczona jest na to, by powziąć
ścigało ich aż na prawy brzeg Dunaju
postanowienia co do przyszłych decy"
i zajęto wieś Cecet, na południe od
dujących przedsięwzięć, a następnie w
Brany. Lewe skrzydło nieprzyjaciela
cżyn obrócić powzięte decyzje. Pomię"
próbowało utrzymać się w ~ółnocno
zachodnim narożniku Dobrudży, pod. dzy najbardziej palącemi kwestjami znai-'
Vacareni i na wzgórzu 162. I stąd jed- duje się też bezwątpjeniB i kwest ja pla-nowej akcji zbiorowej,
nak, po gwałtownym natarciu naszych
"Corriere d'Itaiia~ pisie: Najbardzielnych pułków piechoty NQ 35 i 36,
dziej
waźnemi kwestjami chwili obecnej
popartych skutecznie przez artylerję,
są kwestje następujące: położenie na
. wyparto nieprzyjaciela na wązki pasek
Il'Oncie salonickim i położenie w Grecji.
lądu, na drodze do Galacu. Liczba wzię
~}\1essagero" pisze: "Nie możemy
tych tu jeńców wynosi okolo 1.300. Pod
oczekiwać wiadomości o przebiegu i <NY~
Isacceą obustronna wymiana strzałóW
niku konferencji w Rzymie, l,tóra być
armatnich. Monitory nieprzyjacielskie
może, jest najważniejszą ze wszystkich
ostrzeliwały Tulceę.
,.
konferencji koalicji".
O przedmioc~e obrad dziennik pokcmunikat łurecłd"
wyższy pisze:
wań i ograniczeń, uniemożliwiających
.. "Czwórporozumienie nie odpowie
KONSTANTYNOPOL, 7 stycznia.
wprost oddech żydo~ w Rosr, poczy~
działo jeszcze na notę Wilsona, oraz
Główna kwatera donosi pod datą 6
nało się w nich
bu,lzici rosnąć, niby
innych państw neutralnych. Zdaje się,
stycznia:
jakiś instynkt samoJ.,rony, uczucie na~
nie będziemy dalecy od prawdy, jeżeli
Na froncie perskim cddział nie~rzy przypuścimy, że na kongresie rzymskim
cjonaHzmu, który jednak wobec wiŚ'Zą
jacielski, złożony z 3 sz'.vadron6w ka- zapadnie uchwała nad odpowiedzą. Nacej groźnie pięści moskiewskiej, milczał,
walerii z dwoma dzi.alami, zaatakował
kum się i krył w mrokach konspiraąi.
stępnie pewnem będzie przypuszczenie,
dnia 4 stycznia nasze posterunki przed~ że omawianem jest szeroko położenie
I ten to nacjonalizm, wroga nam,
nie na wschodzie od Hamadanu. Atak
ręka carska ujęła n~by miecz, któl!ym
Rumunji, oraz sprzymierzor.ych w Maodparto.
pragnęła uderzyć w niezłomną jednołi
cedonji.
.
tość narodową Polski.
Tego samego dniCi dwa pułki kaPoselstwo angielskie, ldóre przybywalerii zaatakowały wojska nasze, które ło wczoraj z Aten do Rzymu, prz-ywio.obozowały w okolicy Bidjaru. Walka tozło przedstawicielom koalicji najśwież'"
.czyła się przez cały dzień. Pod wieczór sze wiadomości o sytuacji i nastroju w
narleszłY nasze posiłki i wykonały atak
Grecji. Na podstawie tych wiadomóśd,
na lewe skrzydlo ni-eprzyjacielskie. Dnia być może powzięte zostaną odpowi~
Co opowiadają rosjanie?
następnego wojska nasze wznowiły swe
dnie postanowienia w sprawie stanowi.koJltrataki
i
odrzuciły
nieprzyjaciela,
ska czwór porozumienia w stosunku do
PETERSEURG. 4 stycznia.
. którego pobiły izmusily do ucieczki. rządu greckiego.
Oddzial austrjacki. liczący okolo Straty nieprzyjaciela są znaczne, podWreszcie "Messagero" fprzypuszcz~
200 ludzi, usiłował zająć na południowy· czas gdy nasze hardzo· niewielkie.
że na konferencji tej będą. omówi.one
o
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mróz ograniczały działalność bojową.
.
front wojsk gel1ernła: mlIrSla~ pomeg'J

d .
d
Senat amerykański-., za
>skie wykonały . atak na połu nlU•O
k O I . Arras. Atak załamał się wśród w~~r:
.
Ujem.
a rtylerJl l
ZWaszyngfonu
donoszą: S. ena t przyM kichs.trat w ogni. u nasze
h
Ni krzy
jąl:48 głosami przeciw 17 wniosek re- karabinów maszynowyc. ' lC o '. ..
'publikanów, z żądaniem aby senat .wy- stnapogoda ogranicza~a wszelką dZla-

H<:zegół6wosprawy zaprGwianwwania,
pożyczek, kursu weksli oraz łodzi .pod..
"Vodnych.

1:ałopienie transporłowca
na morzu Ś",:ódziemnem.·
Urzęavwo dOnOBIlI! pcd datą fi stycz"

Baumrslnego.
Nad Sołotwiną szybko nadbie"SipO'" t.""'1\olda
n

Pcd
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Ita1 ja" donosi z Salonik: Bułgarzy
Il
n
łt
". . QB trzeJ'l'wui.'~
i niemcy coraz gwa oWn1eJ

skie, które

załamały się. wśród

WIeI-

\IclUastyr fil oiężkich d~iai.
. .
Serbskie władze lokalna OpuSillły :filcIUHltyr. Wogóle na całym fr{)noia liltH!€-d6ńskim wz~aga się II-koja wojenna niemiec-

. kl'C'h Ji!tr_-at. Ll"cz.ba J'.eńeów wzrosła
do- 1300.
Pod Kisielinem (na zacho
nal" St. Bnce oblIcza ~otych~zasową P?~
d'e od -Lucka) patrol niemiecki zamoc fiilansow,,! Amerykl.,. ud~leloną pan~_ ZI.
".
.
.•
. • k'
steR
stwom. koalicji, na . 201i11Ilardów, • Z~umy: '. '. skoczyr mespod.Z13m.e. rosy}s l ,po.
tej 10 miljardów twórzą po~yczkrbez~€)'~', runek polowy l WZIął go .do, nIewoli.

ETf;lal!n!ac.ia~ fhUi!.

za.dziesię5 -mi1iardów~a!o:y, amerykan~nięcia posterun.ku-naszego-;na polu".
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służbie cywilnej b?z udziału' Dumy, na
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• yj~zd delegacii~

Delegacja 'mięjska, wybrana dla
zbadania gospodarki miejskiej w kilku
miastach w Niemczeeh) wyjet.Ędza z War-

szawy we środę, dnia 10 b. m. Skład

delegacji tworzą pp.: burmistrz Zygmunt
Chmielewski, ławnik T. Toeplitz} kierownik działu technicznego Fr~ LiIpop. oraz
Kazimierz Życki. Delegacja udaję się
pnez Poznań, gdzie się zatrzyma czas
krótki, do Berlina. Następnie delegacia
zwiedzi Lipsk i Wroc;;ław.
Pobyt delegacji za granicą potrwa
2 tygodnie.

z: Ut~ratury

źołni~rsktel.

-dzone. Dotyezy,ły one dwóch· mand~t6w.
Rada &tanu z.aTmf p'O"-ift'S:i;a!&e}i~~- .
~Skarbczyk Lejjonisty" (prze.. ' stąpi do ustalenia podziału. prac podług
wodnik polowy' żołnierza .pol- departamentowo Odrazu też ogł-Gszona. ze..
skiego) ~ zebrał .Józef Andrzej 'sbnieodezw,a.
Potwierdzenie powyźszej infol'macjiTeslar. °ofMet i'-egjoMw nakła;'
dem Depart. Woisk. N. K. N. według źródła mił\rodajnago - przynosi
r6wnież a,geneja W • .-A. T., '.
..
, 'W Piotlkowie, r.19[6, sprzedaz

w Kole pomocy dla Legfonistów,
Spacerowa 40.

Książeczka

p. t:

~Skarbczyk :yęgiOiłJ~.

"">:'" Żmiaolf
polskich.

osobiste w

laglenach

,;Czas" donosi, te sżefem sztabu
Legjon6w _ polskich miariow(~.ny. zostal
przecz naCZelną komendę armji putkownik Leon Berbeckl, dotychczasowy kem.
5 pp. Zastę~a szefa sztabu, major Nieniewski. pozostaje nadal na Swem'stano wisku. .Pulk. Zygm. Zieliński. dotych~

kładzie polskim rozpoczną s~
łak d.

8 b. m,

w ~llie.dzj::...

punkiłłaln+e'o~d§.·8 WiIH~z;

Wykłady odbywaesi~'b~dą w poni,ed21iałki

i c3wartki•. Zapiey 'prayjmujs oraz wszel..
kich informacji udziela kancelarIa T-wa C{l..
dziennie (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt)
od godz. 8 (lO 10 wieClwrem.
- Zag2dkov.re samobójstwo.
W sobotę,. O godi.8 m. 1;20 wieczo..
rem,27 letnia Helena Piekarska wes?ła do
domu J\Ii 99 przy uL Piotrkowskiej i tam
Ż okna III piętra klatki schodowej rzuciła
się na podwórze. Ranną pogotowIe odwiozło do kliniki, gdzie wkrótce zmarła.
Przyczyna rozpaczliwego 'kroku nie wia, _ dama. (*)
.

'stt\ opracowana i u~użona, prZ6.Z ofIcera
wojsk polskieb, Józefa .Ąndrz~r!i Tealara..
staRowi iątotnie miłą, pGtrzebnąificzą.sem
Zjazd u;rzedstawicieli keł Macierzy.
Wjlf1Jst niElzbędną .alaż()łnierza,. pobkiego
Dnia S-go lutego r. b. odbędzie się
czyt::mkę~. Przych()dzi ona. b@włem do nie- Pożal" lM fabryce.
zjazd delegatów na ogólne zebranie pol-.. go nie zszeręgiem . banalnych p6Hczeń i cCzasowy komendant grupy Legi,polsk._
Dziś o godz. 3 nad ranem zawezwa:
skiej Macierzy Szkolnej. W celu zbrga- "wskazówek) jeno 'ż .słowem pięknew. poza .w Dęblinie. objął komendę 3 brygady
nizowania zjazdu utworzyła się kom~sia. którem kryj~ się miłoBi bra.terslfa i :r~s,k8~ Legj. połsk.komendę 5 pp., w miejsce no II oddział straży ogniowej do fabrykI
która za naszempośrednidwem. zwra- nie tylko ojego potrzeby fIZYCZne, Jano °pulk. Berbeckiego,objąłmajor Burhardt.. tutek przy ul. Długięj M 79, gdzie od !OZ~
ca sie do prowincJ'onalnychkół M.a.. spokój'j równowagę duszy, Bnsjdlłjąeej si~
Bukacki. komendę 2 pp. podpułk. Ży-' palonego pieca zajęły się tutki. PD.l:2
"
, nierzadko w rtJzteree- i zwątpieni.u. W.
k'
godzinnej akcji ratllnkowej ogień umiejcierzy o szybkie nadesłanie nazwisk
kl'łku 's"e';;oko- '1'· óileznłe ns.'Uct... lfń u ch ~rty_mlrs l. .
.
.._
scowiono.
. h d e ł ega t ow, ce lem urooz
. 'l"lWlema
~
a ,
"'.
r"
oT
_
.....:tyk p4)Sski W koreapccuie;;'cjl
SWOlC
kulach zriajdzle żołnierz po1ski,przeb~wa.
pocztowej.
Kradzieże.
uzyskania przepustek na przyjazd do I J'!lcy ba.dź w trudzIe· haiówym, bą. di na
. . t ..
W du. l stycznia skradziono KaziWal'szawy~
.1 ~d
.•.
J
.•
W prywatnej komunikacji pacz owej,
w grsBi0aeh jenerał .. gubernatorstwa
war". .. mierzowi Szelbiakowi ·zPodgórzyc w gm.
. d
. o p.oezynkuchwl1owym, ezywrsszmG w
Komisja ol'ganizaćyjna zJaz
u prosi .·. szp·ltału wo]'''kowym,' r,"-krzs'p;e.nl'e
i w' iar o
d h 'j' b
V
.
k'
b
.
de
10
•
"
r
'>!
szawskiego.
poczynając
o
e
....
hl
.o
·eene)
Piątek parę koni z wozem:
1) dziewięciQ
'
.t9wmeż .-Ola () Szy 'jne na Siame spraw piA"I..U.O. noz'ytek i niezbędnoś"'. sWOO'O"
k
l k'
. t lk •
€'
...
,~
dOPUS3C!HHlY będziejęzy
Pi) s l me y o
d
' .... 11.
letnią klacz średniej -- wysok9śd, ciemnowoz an.
czynu dobrowolnego, a ofiarnegó,pódj~te;.
na kartach pocztowych, jak dotychczas,
gniadą, z białą gwia7dką na czolf', z alu·
go dla. dobra ukochanej Ojczyzny.
lecz rówflież wUst3cn .zamkniętyeh. w
gą grzywą i ogonem; 2) pięciGletnią klacz
Po dostOjnej modlitwie polaka w drukaeh oraz korespondencji handlGwej.
czerwono-gniadą. nie podkutą, ogon i grzyczasie woiny, ułożonej .przez kF•. bisJrupa
Co do rozmiarów listów, to będą 0Rady miejskie na prowincji.
wa długie.
Wł. BandurskiegQ., ):lO ślicznym wierszu
bowią,zywały pl'zapisy dótychCZllBOW~. IJiDane o kradzieży należy nadsyłać do
zgaslllgo,przedwcześnie o'fieeT80 Legjo.nów,
et y nie mogą zawierać więeej~ jak !.Oztery
wydz. krym. kom. III do aktów 27/17.C;
Piotrków.
poety-'j filozofa, Jerzego Żułay.skie&Q, na·stronnice in ~8(}, albo dwie str. in 4 0• Co
W dn. 1 stycznia za pomocą włama
Dnia 4: b. m. o godz. 6 wiecz. odbyło
stępuje praca J. A. rreslara .0 życiu i odo' pocztówek. to niG mogą Gue za'ń'ie!ać
nia
skradziono
ze szopy przy ul. Aieks.tHlp
il'ł
w mag:straeia pierws36 p!Hliedz~ni~_
bo wiązkach Legionisty", w której autor Q. • więcej, jak 12 wierszy wzdłuz. lub . tez. 8
drawskiej
nr.
89,
",dwa skórzane nakrYCia z
piotrkOWSkiej rady mie.ił!kiei pray pełnym
kreślaLf\gjonYRoIskie, zarówno napolaoń~
wier.gzy w poprzek,
pojazdów i dwa palta cHa woźnicy (granakomplecie 1'liQnych.
.
skie, jak i dzisiejsze, n~przód jako "zebra~
. Dotychez3.s obowiąmją;ee ogranicze. towe z metalowymi guzikami i pła;;zcz oa.
Z pun:ądkn dziennego po 'licznych przenie wybranych" 1 a następnIe podmIsi ich °nie, że telegramy prywatne nie mogą za. deszczu).
mówieniach radny~h uchwalono przyznać dla
.,silny zW:(lz€k ziem" 'co nazywamy prawier;:;ć wi,;cel._ lak 15 wyrazów, będzie
Dane o kradzieży naleiy nadsyblć do
i1fesydeuta miasta rensjęro\lzną wwyso ..
wem narodu do woln<'gn polityczJJego by- zni'.:si<inep·l'Zedewszvstl;:iem- w grani~arh wydz. krym. kom. III do aktów 10/17.
kOŚCi 24.00 rb., Nas rlodat"k reprezeutaeyj- . tu". Uważając, iż "Legjony naszeprzJl-. jenerał-gubernatorstwa wHszawskiego.
uy w kwcci2- 603 rubii rocznie.. Pierwszemuią też na siebie roJę zbrojnego posel.
mu wice-prez! dentowi pzyznH,no pensj ę w
st"wa do ludów Eu1'oPY i do św;ątynj Spra- Fałsz)'\f.lle hankl'JGty rosyjsi:ic.
eumie 1500 rllbti.
.
wiedliwD$ei, • spełniając. tempfzykazanie
Msg:strat' wal'sznw"ki zwraca uwagę,
Uf.'llwałą rady Eotll.no.wisIm: drugiego
najświętsza narodowe, idąc Z'l wielką. traże w obiegu ukaz:dy się fałezywe bauhoSzanownyP.anie Redaktorze! .
wice-J'rezydpnta i rajców mie.:skkh maj{!
dycją Ojców i broniąc ich nieśmiertelnej
ty rosyjskie IJ 3 i 5·cio rublowe. Papiery
W wyjaśnieniu naszem z dnia.5 stybyć BOl1DreWe, a więenie bll.d& płatne.
spuścizny do ilstatnisj kropli krwi", J. A.
te łatwo rozpoznać pa gorilzympaplerze.
cznia
z powodu pośpiechu wkracUa się
Prz.Yst&pionu do wyborów. . '
Teslar W k:rótk~ch, żołnierskicb. lecz jakże. bladym kolorze i druku niewyraźnym na
pewna nieśdsiość. Mi.aiwwide pO'JJiePn~'yQentem mbst,; 33 głosami wy~
podniosły eh priytem} słowach, kreśli idestl'ońie odwrotnej lyHt~notów. \V przedmiedzia."\o między inne mi: ~Na termin oznabrasy zestał mecenas Kazimierz Rudninki.
alny wizerunek żołnierza polskiego, jakim- eie tym uchwalono na posIedzeniu polecić
czony
dla. wypalnienia Hst j opatrzenia
Pierws~yin wice-pręzydant.em wybran?
by prllgnąr widzieć go w oh.::enej walce
Mmcji:Miejskiei. aby zwróciła nadzór w
ich należnvm'i pódplsami cztor,kowie
32 głosami kl!. JÓZff:i Br!'m~kiegj}. Z .glu.
o wyzwolenie Polski.
kieruni;u z3.bezpieczeaia (Id skutków rozPohkich Komitetów Wyborczych stawill
SQW'BOi3 na drugiego v.]t;e-pl'ezydenta wyRzadko kiedy p;zemawiftó t ,k mQźa
powszedu!iania fahzywycb pieni~dzy' oraz
I·
f
.. rl
4: ,
SIę, me StaWI 1 SIę naIomlas~ Zy ... Zl
Szt:.tił ZWYi:llęsko p. O;;tr{1'Ss~j) kt6ry otrzyoficer do towarzJs.zy~iołnierzy, a j:'śiijUż
zwróe;c Bi~ do bnków z' :b}danieill, aby
Jest to o tyle nieścisfem, ze zarówno.
mał 34 g1osy.:
przemawia$ to musi mieć htotną wiarę w
zauwazona przez nie przy wpłatach bankj?fzedsfawiGiele Żyd6w"Ortodoksów, jak
Nadm:enió należy, fź całę prezyliJum
l'<Hiję słów swych i ua;głębsze przekonanie
noty fałszywe były jako t.akie niszwłoczZydów-Polakóv.; . byli obecni, niE: .przybyli
o tein szczytnempQwnralliu zurojnego sIul.lie stempI;}wane piecz~tką: "banknot fa.łdOĘta.ło się, tj~mEposch.rm w ręce nrepGdjedynie pr~edsfawi<;iele Centralnego Zy199łosc,o~;caw, .
<T.i kraju, które mu jeazczf', jedynlejsko
szywy".
dowsldego Komitetu.
F. Rńdnicki jest bezJ)artyjnym nie- ~ąpomnienie,przsd oez?, sta\'I'ia.Postaó
_ Z Te •. Krzew~ Ośw.
Przesyłając powyższe sprostowanie
Podl€gł{!śdow~em. K::. Bro.rnski Jest człon--. ~olnierza'poIskiego~ naszkicowana wuwaP. Koziołkiewiczówn.a rozpoczyna, d.
piszemy
się
kieru Zwlązl; u, niepodległośCI0\'rego,a z&raIY3.ch J. A.Te3Iara, toć przeel€z bronzowy 12 b. m., wykłady o III c?:~ści Dziadów
Z poważaniem
zero ezłonldem C. li.N.; - tak samo p.
_pó~g obywatela. rycerzlł, bOgatego :we Mickiewicza.
O~tro\\sld. J:;k filę dowianulrmy jednał.} ks.
Polski Komitet Wyborczy w Łodzi.
wszystkie cnoty, którerni narody szczyde
Wykłady odbywać się będą w piątki
Brnmski mandatu nie f: rzyjm ie, wobec~ze.
si~ mogą.
od 8-9 wiec.,
.
w' im. Komitetu
go zapewniona: _jest jn~ k3r:dyda tura p. W.
Jakby dla lepszego uwypuklania n&Zapisy przyjmuje biuro T-wa przy
E, l(rasuski.
Jauu8€wskiegi>, inźyuieru, .. członka.. stronrzuconych w~Skarpezyk\ltf obowiązków, . ul. Podleśnej .NQ 1, codzieonie od 6 - 7
jakby dla.nawiq,zanla hfstQryeznej - nici i ; wieczorem.
1I:iet~a ludowego i członKIl C. K. N.
pokazani3~ :iż, te wymagania, które. ,3 sIuNależy jeszcze wyjaśnić, iż .!'odług.or
- z 22. kuchci rcbciniczY<lh przy
dynacji Rudy miejskiej na okap2.cJI austfłac: . sznaśeil'!! stawia siędz:śzołniel'z.owi poIZwiązkach Zawodow7 Ćh .
kiej, prs.Ilydeut mil\sta· i .wice-prezydencI . skiemu, 'UB Ni~conesfłniepoka.1a.tlą tr!łdycją
Wczoraj, o gO!illinie 5-ej whH~zorem. w
• •
O'
.
e) w przeciągu ubiegłego m:esiąca VI
· _A
~\\'or~ą zsnu:em rreayd;um Rady.
lc;rkruu Resursy Rzemieślniez8j Curzelilejań
bojowników Ol.Nlepęuległose
;ezyzny.
22 kllehniach I'ObDt~łczyeh pr.!!y Zwią;;k~h
Ęsi~rźeczkB' podaiekUka opisów żywotów
skiej odbył się wiec proedwyboruzy, urz~.
najwainieiszyc.h wodzów narodllwyeh z 0ZawGd6wJvh wydano 418,497 obiadów płatLublin.
azony przez P. K. M, do III knrji:
kresu walk fi \\'yzwol8!lie Pol8ki, a więc
nych,42,820 bS3:płatnyeh, BA 7 szkolnyeh
Zagaił wiec p. M. Kapuściński; prze..
New.:; utworzona Rada miejska ze- Kościuszki, Dąbrowskiego, Mickh:nvieza i
płatnych i 28,399 beilpłatnych.
w;:rdlliezył p, A. Paszcsyński.
brała <;ię w cźwartek ubiegły na zebranie
KoszL wya:anyab cbiruiów
wYBió"ł
I ja.kkolwiek wszyl'!tl6
t~
k·
Sprswy drohnego haRGlu referował p.
inauguracyjne: W zastęp~wie g~l1erał--gu :.. T.raugutta.
gj;kice napisane są p'ęknie I mogą być.
33459ro. 49 kop~
TaOEHwl Ssybiłło •. Referent mówi{' {) upad ..
bernatora przybył naczelnIK cywl1nego ko,
. • k'
Wpłyuętoza ohiaoy 125fi.3 rb:- 80 k.
ku drobnego handlu.
od c2j'tswane.po kilkakrc6, to JeGna .ie na
Niedobór wyniósł 20896 rb. 69 kep.••
misarjatukrajpwego oW towarzystwie inWinnym iest poniekąd brak pfjl~ki,;;b
.
specjalną
uwagę
zasługuje
rzecZ',
lJ;a.pisaa,~
Koszt
l
pDreji
~
wyniósł
6,8
kop
....
dzien.
nych osób urzędowych. Na jego prze}11:zez JfluaZywara, a opiewając~ duehoa-e
f
l
sił tl1ehowych.
'
mówienie odpowiedział prezes rady miej~
żołnierstwo Wł6szeza Adama.
nIe wytL~wanfJ 16,400 6óiadów i 4102 t. eu e..:
lh&tęJ)ulem6wallZaZ!13j!lmI!i
z'hraBych,
S'kiej mową, w której przedstawił usbój
)e}
ba; w5zy~tkie kuchnia r.azem nie oy1y c~yn·
z
takt.yką
wyhorów
i
nawołuje
do
gł/jgl1wa..
"Skarbezyk
Legjonisty"
n:r.Ul.
D1:,Ją
ne
23
dni
wciągu
miesiąca.
l
,
miast pOfskkh' aż d&czasu. wejścia do
nia na list~ III kurii Nr.. 23.
jeszeze wi&W>1ll6śeLpraktlczne. z dtHed:m.y
Chleba wydano. 122,641 f t,
kEaJllrosjan. Nast.ępniezłożyii dekJaracje
sztuki wojennej piórił d*ra Marjaua. St~~
I
P. K~I!:uśa;ński mówił o stanowisku
przywódcy trzech· gmprady miejskiej,
pawskiego,
oraz
.
li! zakres~ hygjeny żoł~
"Kupiec"..
rzamieślnika
pOlE kiego. Wspoming o rumianowicie: centrum: żydzi i socjaliści,
merskiej, podanej popularme przez }.ekarzlli
Jedyne polskie ph:IDO fachowe, wyehochu woluościi'owym w roku 1905, gd:;ie rzelegjonowego d~rł! Mleczygława Heamgera.
dlii!:{)e w Poznan5u, znaUł:ł polskiej pauU- 1. mieślnik polski przelewał krew swą za
Żydzi w Radaoh miejskich.
.
Książeczka, wydana. ptze~ de parta- I C2'lloŚei czstającej z dobJrowei treści, posia- 1 wolnoŚĆ.
Pisma żargonowe podają zestawieZ powodu nagłego za!:lłaim;ęciJl, dwóch
wojskowy N. K. N., a opraeo" aaa
daj.t\p.€ pierwszych mężów gpałeazeństwll D~'
nie ilości radnych ży.dów. oraz proc. ment
mówców pl'Ł!gl'smQwyeh ni~ prBemewfRło.
przez J. A~,1'aBiara, r·owinna bezw zgl~nie I· szego jako stllłyeh wsp!H~ra~W'niIróW',. postosunku ludności źydowski.el w czte- zm!l€źc się VI torbie k~źdego :i!iJlnlerZa
\Viec zakoIlollono o godz. 7 wiecz.
mimo pO'ii'ainyc.h trudnoŚi!i wl}jenayeb,' ani.
.l"ech wi.ększych miastach okupacji aup:GIEkiag0.s a jes~e~my pe~~i, że. kto~a: II CI) do o:bJęt~śai, u»iteź co do. treści ni.e
striackiej. W Lublinie na 50 członków ją odczyta uwazllIe~ ten Jua bęr1z,a do n1e~
gllłieni!o 1łwego wyglądu, Ws-kntek prze*' o godz. 2% po
W sobotę ubiegłą,
Rady miejskiej w€szio 17 żydów., ,c;;zyl~ wź niej.wraeal1 jako do swej ukochane] ! sRil~ei:6. Haji b~je'.iiej na daleki we~b9d i
.
pol.
W
s~li
fabryczneLHeinzla
i l(unitze32 proc. Ludność żydowska wynosi w
le·ldury.
.
.
.
.
I, bUtsaej ł~e~mości brad nasze! za kord'611tnn.
ra
w
Widzewieodby'ł·-sl'i
wiec
przedwy~
mieście tem 50 proc. (?). W Piotrkowie
Ale i nls-.żQłnl.erzom przynieść ona
ptH;yakał mbfa "Kupiec" cennyiJh wspótpraborczy urządzony. przez PoI. Nar. Rob.
wyhrano 14 źydów, czyli 28 i?fOc. na o" może radość i pożytek, alhowiem z jejtó.. ! c!)wników w Krelest'!7ie, lt6rzy na łamach te.
Kom. Wyoor.Wiec zagaił, w krótkiem
~ą ilość członków Rady•. Zydów jest
nu i fQ jej treści wyjrzy ku każdemu z I' gr. pisma iu~ niej€dnokrotnie w n.ajW&Zprzemówieniu, p.POkOIski. . P:rze'W'cdnic.·
~ Piotrkowie - we~lug pism żargon 0nas prllwtizhve oblicze tego bojownika (} II nlej!Oz\'~h sprawach n'l~Eeg{) zy~ia zarohko.c
twa obiął p. Kulczyńsld~ który na aseso~
~-31 proc•.. W Kielcach, gdzie żydzi
:wolnoś6, do któl';;go można i trzeba w t~n.
weno· tl'łC!ł z8hieoraH. Dlatego też "Kupea ti
rów poprosił pp. Lewandowskiego, Mlonstanowią 35. proc. ogółu ludnościJ wysposób; jsk to czyni !tSkarbczyk", przems:,. I kaŚds:u p'tli~k:ł)wi ~li{;Ze!Ze i gorąo.o psleeie
kę, 1:lalinowskiego i Piekarsidego, sekre..
Liano 15 radnych żydów, czyli Z6proc. wiać.
M.
1 m~!em.l. Kt.a n~~łe ~IJotJament pÓłroczny, buzował p. Cieniawa:
VI Radomiu wybrano 12żyrlówdo Rady,
i . 3.200 Mir. titrzyma W fltl'daikujilb premjnm .
Pierwszy lłlówca, p. Jaranuwski ob ..
,"Yll 24 Pl"oc. Ludność żydowska stanoobs-ze-rny EeSZjt pamil.);t'kO~Yt pl)świ~oouy
szernie omówił' ekonomiczną CZI:;ŚĆ PfO.,
WI
tern mieście 45 proc.
.
taUe Bp.c.tl.TICm gQspetIaresym Królestwa gr<fI!lil Pol. Nar. Rob. I(om. Viyl.:or., zaś
II
I
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fil
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w

. Cyfry powyższe. podane przez żar"
łfOOówld, są mocno nieścisłe. Wystarczy

i.unaCZYi!, Ze w Mielcach wybrano nie.
ta lecz 16 radnych żydów.

..-.:Rada

PoJsłdeg.a. AdrSł! IIKttp.iec", Poznań.
- IIh!ł"S7' Espe~a ..ta.

StOł!U.

będzfe powots:t1a'w . naj...
dniaeb.
Ośtatniey niaznacżne

Rada Stanu
bliższy.eh

zmJany w nominaCjach

są już

przeprowa~

p.

Wykhtq' j. Egperania przy łódzkim
E~rru.rekim '1:....16:. Dłaga ~o (róg AndIJmja) dla nowej 'gruPypoozfłtkfrwej

W

prze..

Szybiłło uzasadniał spDłeczl1ą. i P?isk~

stronę

• teg~ pt~gramu. TrzecI mowca,
porucznik p. Fichna, zapoznał zebnmyc}l

z

techniką głosowania i nawoływał do
nienia obowiązku obywatelskiego.

speł

Nr. 6.

OAZ ETAŁ~ D ZKA

4.

.e"}We»o-raj
WieLI im o
godiinie 3--ej po południu odbył się wiec,
urządzony przez Komit~t Lewicy Socja1iatyczu~j.
.
Przewogniczył p. Strzelecki.
P. Ignacy Gr31ak w.swem przemó.

cy w dobie obecnej, przystępując do wybOrów, winni dążyć nie tylko do zrealizowania natychmiastowego s'!'1ych żądań w
Miejskiej, lecz głównie do skup!enia
rozproszonych sił proletarjatu, które konieczńesą do urzeczywistnienia· tych dążeń
po wojnie.
P. bącki mówił o gospodarce miejskiej i uzasadniał platformę wyborczą P.
IJ. S.
Trzeci z kolei przemawiał p. KIimontowicz o stOS1J.nku Lewicy SocjaH8ty~znej
de różnych ugrupowań politycznych.
P. Strzelecki mówił o technice wy..

R,~~ie

Freisehiitz" OlU ~ktHl"lpOz.yeitl i!odzianiua
",
..
A· d· nt
. . II
p. G. Tescbnera p. t. " n Ił e ~reffiltrf)
na orkiestr~ ·i:!mrc?:kową.
. . SoEsta wieczoru p. Kleugel. nestor
wioLonczelistów dub? ob-ecnej-odegra z

fe

CEGIELNIANA 63•.

Czwartek dn. 11 Stycznia r. b. o godz. 8 wieez.

NOWA DEJANIRA
dramat VI 5 akt (6 odsL) Juljusza Słowackiego.
z udziałem p. Ant. Róźyckkgo.

-----

° godz. 8 \'Iiecz.
~,P.A..~N"'''Y"''
sztuka w 4 aktach P. WoHfa.

~",I.ktil dn. 13 Slycznia r. b. o godz: 4 po poł.
(po c\mach najniiszyeh)

Dziml2!n . Piern~k .. bnbtin

Buk~lja.

sz tu:'a fJutastyezna w 3 akt. M. Tata~Kiewicza.

Sobota dn. 13 Stycznia r. b. o godz. 8 "ciecz.
Pii'emje~a

NEKlRU - KS!111E CLESKI

Wyhorca, nie umiejący czytać ani
pisać, m-ożc przy wyborach wyręczyć się
jakąkolwiek drugą osobą; ta cstatnia nie

2W':::

ma zaszczyt

podać

są.

Dr. la. PRYBULSKI
przyjmuje ods-l r.od4-9.Panie odS-Sp.p

t~ ~,
.

t-szej klasy l-szoi PO'Sklei.·
loterji

Kłasy<:znej

~nttuEllVElnBERG
ruth

R.G. O.

rrm?

!tU!aktor i wydąwca JAN

urzędowych
do nabYCia.

PIOtrlUi&>SiUt58
7

OGłOSI

I

kmju

nia.,i model owania.Po skończonym kurSie uezeni<;e otrzymują patenty~ K,urs wIeczorny po znM:oneJ cenie. Zapis uczenie codzi.:>nn!eod 2 do7 wiecz.
S~r~ędaż fasOfluw papiel"owJcb.
Przyjmuje się ~ obstalunki n1 kostjumy z bibułki,
teatralne i na maskaradę.

a

!~ . . . .

32

I!IIII

. I

po cenach
już

Piotrkowk:;ka 25,

I

rubli miesięoznie. Nauka mierzenia, pasowa-·

.thuobv zewfiiłrzne, skórne I Włosów

kop. f.

cdpoari8ch,aah
kaw. a-ł"!(i\ch o:az; 'amJłJ karbidowe poleca

I

., ,Szm:dewllcz,

uR;'Ol:>EK (m p. Pne~d 8)

Południowa Rr. 8~
.

pr~ez ~:::'~I

dla Kobiet

Piotrkowsl<a 154a

30 kop. tyget:niowo.

•

oocH aetiiIiallil

. sprzedaż po cenacb bnrtoillycb •.

opłata

i szycia

ręcznych, "'.lO Gp.fatą

Z.PBWOń.n UkwI-

ł

Korzystajcie

.

'"

VI

p{}dwórzu, parter.

•

lA DROBnE:
l oka~ji. Zli!~~~~~

re-

intereS'l nabyć moin~ bard'1'o tanio rOżne
sztwi barchanAw surowych i kol.of.owych; lebuch, ~imowyrn jak równje ż. chustki zimowe,
edcfll.kł Dl'\. n·ęs.kl<9 i damSKie nbl"ania i okrycia
a takte ·reżnB cajd. Ł6€ź:, ul. Willz-ewska "Ó
m. 10, front. If piet}".) n .. PT"wo. C'enl' nłał'e
U!);uję <:t;.r::;'",'.:n1eZIl6z:;bv, całe j oo'tamrJne.
Ul. Now-a-Cegidni-aua lO, m. 18. Przyjm:aje
od 10- do 6 "pO poł, Michał KOM. U rzedowo

~!Oi~~~~
!~~!!~!~~~:!!~aP!!~~~~:~!
IK
ny kurs nauki kr.oju
za
a:CD

J"Vi:'
róg Pkltrkowskiej, do domu Szei!:Jlera,

Zatwierdzona

Szkoła Rzemiosł

Artystyczna

przedmioty:. haft

bot

Kroju i Szycia
Akademjł

mas
..,.....

władzą

PmmzmEammm~~BmmBBa~~amam**

MEDALEM

Dyplomowanej uczeniey Paryskiej

pzeprowadził się na Zctwa:h:ką

.

SZł{oła

ZŁOTYM

7)0 godz. 12 m. 15 w roł., przy
ulicy Pawiej nr. 10: szafa do ubrań, 5
sztuk materacy; piec płemienny, !arnpa
stołowa. stolik nocny;
Sekwestracvinv miasta Łodzi.

":le, wyrz,znallle na

i~ii ll~bł ~~ 1010 . nia a IrtJIHIyjne~o ~nia 1~ ~ty[lma 1~11~
OD::CZONA

miejskiej nr. 22: szafa, kanapa, zegar;
ol. o godz. 11m. 15 r., przy ulicy
Zgie~rskiej nr. 26: maszyna do szycia, kredens, lustro ścienne, szafa do ubrań, zegar ścienny;

biały, l;oIo-rowy 1. koselelny, koszykarstwo, guzikarstwo, wypalanie na drzes~kle, mal?rstwo, rysunki. krój kw!aty, !!lojd, roboty freblowskie oraz, wsze!~
kle ;o~oty ręczne praK~ycznel artys.tyC"Zn~. Dłapan nauczycielek i fl'elbllan"2k, kurs
pospleszl%J. Dla ,nlezam tnych uczeme prowadzona jest oddzielnie sala zajęć oraz nauka ro-

do wiadom~ościj że

M"

~zyniu-s~w;fa ~i~yłacj$l"
We w!{)rek, dnia 9 stycznia 1917 r•.
będą sprzedane przez licytację za gotówkę:
1) o gcdz. 8 m. 15 rano przy ulicy
Andrzeja nr. 26: kredens;
2) o gGdz. 9 r., przy u1. Pańsldej 91}.
lustro ścienne, lam pa wisząca;
3) o godz. 9 i pół rano przy ulicy
Piotrkowskiej nr. 174: kredens;
4) o godz. 10 rano przy ul. NowoZarz'ewskiej nr: 20: szafa do ubrań;
5) o godz. 11 rano przy ul. No'so ..

l'połąnji l\opydłowsĘiej

Pioirkowska 52, -

Specjalista

,

Wyższa

uczucia

':ekeie. dr:łJI~ie~o plfrł:-ocz.a, PGZłlllc:a:ynają się dnia 22 Sty~zl1iia. Zapisy uczeme. codZlenme od godz. 10-12.1 od.2-7 WlecZ. K:!rs WY2SZY i niższy. Kończące kurs. otrzymUją Iłatent~ na ~aUczyeieUu. rol;»~t oraz kierowniczki w Szko'ach robót. Wyiiłaaaiie

ł~eknra[iRPolj[liiuDremioy[~ 1- ~i
@

Zatwierdzona przez

I.

a bodni
Oddział w Łodzi,

Błogiego

dozna:e sIę po obmywaniu g:ow~J>ix~v;).
nem. Jest to łagodne, pt ynne myuk dZi~::g
ciowe do Obm}'\'12nia głowy, p zbav.:~one
przykrego zapachu dziegCiu za pam oc ł
sp;:cialnego, patentmvanego sposobu. Cena
bu~eiki Pixav"'nu, wy::;'arczającej na kilka
miesięcy, Mk. 2.25. Dostać można we ~\'5zy
stkL::h odpowiedr:ich sJepach. WS~j:stkle leo
psze zakłady fryzjerskie us'mtec~n!ają Gbmywani~ głowy Pixavonem.

koniecznie musi posiadać pFawo wy-iJ.ercze.
Wyborca winien wpisać de !\artki
wyborczej. tvlko ten numer listy kandydatów, na którą zamierza głosować. Treść
Wybierają:
kartki wyborczej winna wskazywać, w spo1. -w lokalu wyborczym przy ulicy
500 wykłttczająE.Y wszelką wątpliwość, nuAleksandrowskiej m. 41, parter, wyborcy
2-go okręgu wyborczego, których naZ. wi;' . mer (branej listy kandydatów. Również
i w tym wypadku, gdy kilka list jest raska zaczynają się od liter A. do K.,
połączonych, wolno wpisać tyntO jezem
2. w lokalu wyborczym przy ulicy
den numer.
Zgierskiej nr. 39, parter, wyl;Qrcy okręg6w
I\artki wyborcze urzędowo nieostemWyborczych 1 i 3,
pl(Hvane. lub też tał:ie, na których figuru·3. w lokalu wyborczym przy ulicy
je jakiekolwiek nazwisko 100 pGdpis, są
Brzezińskiej nr. 7, pzrter, wyb.orcy okr-ęgu
nieważne.
.
wyborczego 3a,
4. w lokai u wyborczym przy ulicy
Listyka~dydatów do IV*ej kurji, uznaKonstantynowskiej nr. 16, parter, wyborcy
ne przezeI!1Dle za wa~ne, - opublikowane
okręgów wyborczych 4 i· 4a,
będą, z pcdaniiem m1mem, w pismąch
. 5. VI lokaluwyborczym-- przy ulicy
mi'-=fs'Cowycfl, jak równieŻ ogłoszone za
Ogrodowej nr. 8, parter, wyborcy 2.go
pomocą fpecjalnych obwieszczeil. .
okręgu wyborczel;o, którycb nazwiska zaGlos9wanie koń~zy się, gr.y' minie
czynają się od liter L. do Z..
czas okrcśh:r.y. i ostiltni z obecnych w lo6. w lokalu wyborczym w Helenokalu wyborczym wyborców złoży swój głos.
wie, wyborcy okręgów wyborczych 5, 5a
Wybory są jawne. PrzewQdl1iczące~
i 17,
mu
Podkomitetu
Wy~rczego, lub je'go
7. w lokalu wyborczym przy ulicy
zastępcy przysługuje-jednak prawo ograMilsza, nr. 24, parter, wyborcy okr-ęgów
niczenia liczby osób, znajdujących się w
wyborczych 6, 7 i 7 a,
danej ch\':ili W lokalu wyborczym, o ile
8. w lokalu wyborczym przy ulicy
Nawrot nr. 45, parter, wyborcy okręgów okaże się to nie:.: będnym dla utrzymania
porządku. Do w'!Q;ny;:h zarządzeń winni
wvborczvcn 8, 8a, 10 i 11

Tea.t r :J?'o1sk.i.

dn. 12 Stycznia r. b,

wdza: legttymacŁę w~bercYI. poł«a liś~i;
konanIa.. adnotaCjI o. gr~s~~amu w
.
V?'r~orcow, ?raz w s,ecJaUl1e spor~ądz~l
hSCle gł 6fHll!lCyCli, w.rzm:a na~tęp~le ka
ę
wyBerczą 00 urny, zl'lr~zają.C Jednocześttie wyk~eślenie wzmianki wyborczej w
paszporcie lub akcie pełoomocnictwa.

Wybory do Rady Miejskiej m. Łodzi
dla kurji IV-ej odbędą się w poniedziałek,
dn. 15-go stycznia 1917 rok~, pomiędz)'
godziną lO~tą rano a 8~tą wieczor':ID.·
.

2

O godzinie 7~ei wieczorem wiec za-

Piątek

pismo n~ było ~Idocznem ! w ę~ 1~
przewodm 7zą<:,em:u, przewodmczący spra

dla wybcrćów kurji IV.

koIłezono.

------------~------~.--~_. .

urzędo,w? ?stea:plowaną

tam

. ?rc~yc '. s a a J.ą wat . sp rO 'a'

ObwieSlezemia:

mabj"ć :l:organizowanie armji..
.
W końcu o lczytano rezolucję, popie-

Komisarza Wyoorcz<:!go

hr. z Bnina-Bn'ńsk!.

H. me. będąc
obserwowanym, w Jedne] z kabm wyb·' b kł d '
t k'
os 'baby

czalowy Volkmana oraz kilka mniejszych
utworów z towarZVs.ZBlliem foi'tepianu.
Dvryguje Bronisław SZlllc.
~
.

Radny socjalistyczny m. Warszawy
o Radzie w Warsza·
wie, o ugruPQwaniaehJ o Bt~nowisku różnych stronmctw.
.
Pdtald socjaU.,ta, p•. Juliański, mówił o
budowie Pańsha PQltlkiBgo, podst"-(!.wą któ.

Zastępca

kartkę wyborczą, W~peml?

towarzyszen;em orkiestry koncert.wiolon..

.

raJąc& a.kcię wyborczą P. L. S., którą
bBni przyjęli v:iększością głoJSów.

nadchodzący

Nr. 4 D~mollSchumana, uwerturę Web-t'ra .trgymuje

lUZ. Cls~ewl!ki, mówił

rego

obecni, bezwzględnie zastosować.
tódźl d. 4 stycznia 1917 r.

czwartek. dn. ll~go
g. Sw. po raz drugi· dramat Ja..
Ijusza Słowackiego w 5 a~t. p. t. "Nr'a
H. w. lokalu wyborczym przy ulicy
Dejanira'" żudziałem p. Antoniego RÓżyc-.
RzgQw~iej nr. 5, parter, wyborcy 16 o~
kiego, artysty teat;'u "RozmaitośCi".
kręgu wyborczego.
Wpilitek. d. 12-go r. m. ,;Panny" Z
pp. Klońską i Dunikówską. W .gl. roI. . .
w. sohot~ pop. o g. 4 p@ cenach naj- .
GloSowanie odbywa się w naS'tęf.Uniższych "Krakowskie ~ucbya. W BCitot'i) jący sPOSÓbr.
.
wieczorem tragedia Jułjusza Zeyera p.t.
Głosujący udaje się esobiście do )0"Nakla.u".
kaiu wybgr.czagQ ze swym paszport~m"w
_
Łódzka Orkiestra SJ'mfO'Mcźna. t'yeh zaś wypać1kach, gdy zastępuje ko·
. . .
k
.'.,
bietę-z paszportem tej ostatniej oraz
Program q'llSH'Jszega GnceJ'ltli IYll,- - , . de
ldp
ełnrmol'ni"'twa 0fonicznee;o Ł. O. S. Clbe;'muje
Bymiolłję . p~wla. zooym. a _m p. . _...
'.

W

b~ m., o

~ie!liu<~skq.załna sy}.uaej~ ogólną i p.oło

..

się wszyscy wyborcy, jak równ.ie-ż i inni

10. w lo'kałtt wyborczY1\l przy ulicy
W<ókZ'3ńskiej nr. 253,part€f, wyborcy o·
kręgów wyborczych 13,14 i 15,

T-eatl" Polski (CegielnIana G3).

zenIe ooecne klasy robotniczej, oraz o zna·
ozeniu przedstawicielstwa w Radzie Miej~
skiej. Prelegent dalej zaznacza,iź robotni-

bHÓ~

9. VI l:>kalu wybarczym przy uliCy
Widzewskiej nr. 145,. parter, .WyDfiJ!CY 0krQg6wwyborczych 9, l'Oa i 12,

Teatr imU;vktL

w*Teatrze

=

dozw(}lone.

-

§@E#iW

{f!

kll,rakułowe

fmra i przEH'Zma na najnowsze fasell.Y.

źa

01:.!'ta.·

Innki wVkorywa się w przecii"tgu24 godz. Pra.eC\",miaE. Rudzkie.i, Piotrlrowska 17. parWy,

Okazyjnie do sprzedania. kł!~~=
dja. polska ORGELBRANDA,
to..
mów 16 i inne. "polski~ wydawtLiclwa. Wiada.

~

Doskonale wykonane

f\'t

PERsi(YEWICZ ~

Tonwerke Ludwi~sberg
Post A'l.oschin (POSEN).

~I

=~i=l1

Torf
prasowany
•
strota,

~
Mikołaiewska.

40.

=;;~dJ

fr~nco,. St. t.ó.dś
tanIO, wUidomosc u

Ud~iela.m lekcji języka. polskiego, prz;vgotowu-

Ję do s~kół, dz eci bied:1e

uczę

bezpła.tnie.

TamŻ'e muzyka. Wiadamość: Szkoła Radw"n'~!."o
]t 69.
'
~ v ....

ZagubiolH~ dokumentYIiI

.

ra.wiec d.'amski z pow-ed,u kryzysu sZYje eleK
gancku . kost.i.um.y od 10, rok. palta O'd mk 8,
suknie od mk. 2. Szyjo
kiety,

l~

!I:=.11

I
~

WAM

Franciszek Kfusińskt zgubi, pas:;;:;port niemleckl,.,
wy-dany przy ul. Spacerowej 14.
i-eczySia >... 'aSielsk.i :::gubit pasz;port nlemi:lckI,
wyda.ny "przy ul. Przejazd I.
.tawja Stankiewicz zgubHa paszport niemiecki.
._wydany przy ul. Ewangielickiej N! 10.

M

o

mało używana

•

11l0W:

Adm. "G .L."

·S",t3łe.. lub dcdatkowe zaręcre moze otr:r.ym.?ć
jeszcwkUh cs-ób w Towa.rzystwie "Czytaj!"
2l>i~ona 6. "

~

WinOO'JJ.t <' Suzypek zgubil: paszport niemiecki.

wydany przy ul. Przejazd 1.
paiizport niem.'eckiy
. wydany . rzyPlacu Koćcielnym.
0tja Kolasińska zgubiła

Z

