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Z tym . ruchem v;n:~k'lyć musimy i
musimy użyĆ wszystkich możli'.vych środków, nby go doszczętnie wytęplc. Pod
hasłem: ~nacjonalizm zydowsH - -oto
wró~" przystąpimy do wyborów do Ra(Przemówienie Itzecenasa Piotra Kona;
dy miejskiej. Głosować musimy na listy
wygłoszone na 'wie~ll, wybOI cZY!fZw Rewyborcze po1skie, gdyż w przeCiwnym
wlrsie Rzem. w dnw 11 stycznza r. b.).
razie polskości w· Łodzi grozi rze",
Rozwili się w słOWo, myśfi gnębiona
czyw:ste niel:ezpieczeńsfwo. Zastanów',
"
• . ciemnią grobowl"{!
my się tylko nad tern, jakie to. pociąPowstań z tlce} trumny, duchu mój
gnie za sobą następsfwa,jeżeIi więksZQŚĆ
dumny, siłą Samsona
radnych w przyszłej Radzie miei~kiej bęL raz ostatni 10strząsając włesem.
R1tń w te kolumny, prawdy roztrzadzie. 1".ie po!ska.
.
.
skaj je glosem!"
Dla kogoż w Łodzi mają być sądy
Tak przemówił (sbw:lmipoety) do swych
polskie, jeżeli ludności polskiej prawie
gęQziów wielki męczennik idei, tądając od
że w niej niema, jak wykazuje rezultat
nich prawdy i tylko nrawdy.
wyborów! Toż samo powiedzieć będzie
Dziś pow:nni być wszyscy .owiani
można i o innych urzędach, aŻ dojdzie
smutkiem, a serca mieĆ prze.jęte bólem, . wreszcie do tego, iż słyszeć hędziemy
głosy, li: kazania pols1~ie w kościołach
a również i trwogą nad tern, co się
katolickich w Łodzi są niepotrzebne, poli nas dzieje.
Łódź. przed kilkoma. laty. przeżyła
nieważ uczęszczaj~do nich katolicYl~ale
nie polacy.
.
jui ponury okres z racji wyborów do
Smutne dla Łodzi stawiam horoskoDumy państwowej; cJemne siły miejpy, o ile cała polska ludność w Łodzi nie
scowe, dzięki niemoiIiwej ordynacji wyborczej, przeforsowały swego kandyda- staDie zwartą masą do wyborów. Miejmy
nadzieję, iź przy poparciu całego polskietado Dumy, człowieka pod każdym
go społeczeństwa sprawa wyborów przyjwzględem najzupełniej nam obce~o.
mie pomyślny dla nas obrót.
...
Smutnv ten ohjaw odrębności. ~y~
Dziś pragnę pod adresem nacjonalidowsltiej &tosunkowoprędko poszecH
w zapomnienie, społeczeństwo polskie' stów tydowskich wypowiedzieć groźne memento: "baczność panowie, źle się bawinalezyciego oceniło, prowodyrzy tego
cie! Doczekać się mOŻecie tylko po tru..
separatystyczn.ego ruchu na dluższy
pach naszych, iż targan uznany będzie
okres czasu: .zupełnie zamilkli. _
wsp6łrzędnie z językiem polskim za język
Od tego czasu w stosunkach Łodzi
urzędowy w Polsce"!
Wiele, bardzo wiele się zmieniło. PolJak świat światem, wszystkie odła
'ska cala, a tern samem i Łódź zaczęły
my myśli politycznej, przed· wprowadze..
-~yć nowem życiemż i, o dziwo, .te same
niem w życie swych programów, zapowia..
żywioły, które w swoim czasie przy wy·
horach do Dumy tak 'nie oględnie i nie-' dały ludziom raj na ziemi; moie i było w
tem dużo najlepszych chęci, ale twarde ży
p"olitycznie postąpiły,dzisiaj przy wybocie bardzo prędko sprowadzało tych aporac;h do Rady mIejskiej rozpoczęły na
stołów z wyżyn nieba ku ziemi i również
nowo swą krecią robotę, z tą tylko róż
prędko przekonywało ich, że między teorją
n.ićą, iż obecnie działają wyjątkowo beza praktyką jest taka sama różnica, jak
czelnie i wyzywająco.
między dniem i no:ą.
Nie będziemy się zastanawiać nad
-Ody' do obecnego parlamentu nietern. czem to wszystko skończyć się mo"
mieckiego wybrauych zostało 103 deputo·~eł lecz . przemilczeć nam nie wolno, iż
nacjonalistyczny ruch żydowski zadzie-. wanych socjalistycznych, proletarjat, nie
tylko niemiecki, ale i całego świata ocze..
ra łeb do góry i z dnia na dzień pótęż~
ki-sał wprost nadzwyczajnych rzeczy od
nieje wtedy, gdy' monarchowie Niemiec
prOZelitów nauki Marksa i Engelsa. A cóż
i Austrji z wysokości swych tronów
się okazało? Potężna parlamentarna frakogłosili wiekopómnej dla nas doniosło
cja od chwili wybuchu wojny była i jest
ści akt 5-go listopada.
ostoją'!militaryzmu niemieckiego. Taż saMiała parska wielu znakomitych syma frakcja zwalczała prawa spadkowe, don6w śród swych obywateli wyznania mojwodząc, iż GO spadku ma prawo tylko
ieszowego; 11: ostatniego okreSU wspompaństwo; to nie przeszko6ziło jednak!t', iż
nę tylko nazwiska: warszawskiego rabiwódz socjalizmu. niemieckiego, BebeI, wielna MavzIa i dyrektoraszkoly rabinów
ki swój majątek pozostawił w spadka swym
EiśenbilUma~ którzy tak wielce SIę za'
dzieciom. Tak samo się rzecz ma z prosłużyli dla Ojczyzny w dobie powstaniówej, Henryka Wohla, wybitnego ucze- . gramami wyborczemi przeróżnych komitestnika powstania 63 r., adwokata Leo- tów wybo:czycb.
polda. Meyeta, adwokata Benzefa, poNa jednem z pierwszych miejsc wszy·
rucznika Legjonów f-1ansperla, pogrzeb stkich platform wyborczych figuruje żąda
którego .niedawno odbył się w Warszanie umch.Jmienia fabryk łódzkich; jest to
Wle''jpHY udziale nieprzeliczonych tIu-, żądanie, podług mego zda:lia.. na razie
rnów~
prawie że niewykonalne. Ale i ilJne za..
dania oczekują radę m1ejską, a śród tych
WdzięQzna Ojczyzna imion zaslużo
llych swych synów _wyznania mojżeszo zadań na pierwszem miejscu należy postawić konieczność podtrzymania bytu fizyW:ę-go nie zapomni, jak rówRież pamłę
cznego wielkich mas robotniczych i zatać,hędzie, iż ortodoksyjny ogół żydow
bezpieczenia im możliwych warunków zdro~
ski zawsze i wszędzie szedł ręka wrę"
wołności.
kę z narodęm polskim.
R.oboty miejskie, tanie. a nawet bezWżyciu Polski nacjonalistyczny ruch
płatnej kuchnie. szpitalnictwo i eletpe?tar.
Z,ąowsld-jest to zupełnie coś nowego,
aleprzedewszyst:"iem coś wybitnie szko- ue nauczanie dla licźnych rzesz dZIeCI rodliwego dla spraw polskich. Prowody- botników - oto głównet cele i zadania
raml>;jak i prozelitami tego ruchu są przyszłej rady miejskiej w Łodzi•.
Ten program w toku obecnej okrop~ zupełnie nam obce, które wkro~
nej
zawieruchy
wojennej, musi być wy·
c~J!r do nas, jak do zajezdnej karczmy.
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starczający, lecz hlech będzie uczciwie wy~
konany.. I do tej pracy nie trzeb:.! szukać
genjuszów, leCZ ludzi czynu, dobrych polaków, obywateli uczciwych, chętnych do
pracy i odpowiednio uzdolnionych.
Takich nam właśnie wskazują listy
Polskiego Centralnego Demokr. Komitetu
Wyborczego. Nazwiska ich są nam wszystkim zńane i mówia same za siebie.
Zaufajmy tym' ludziom, a żałować
tego nie będziemy.
----

Po tamtei stronie Seretu.
Przeważna
część obronnego frontu
Stiratu przanioi3ła się już na lewy brzeg
rzeki. Wedle komunikatu austrjackiego,
dotarły 1uż sprzymierzone woj&·ka az do
ujścia rzeki Rymniku, podchodz,\c ku prz;,.
czółkowi· mostowemu, broniącemu centrum
nieprzyjai!ieiskiego frontu: Fundenl-N~nnoc
loasa. Linja Nanesti· Cr:>ngeni, po obu
stronach ujścia Rymniku dotyka beżpośre
dnio juz łuku, jakim się S,Het w obszarze
przyczółka mostowego wrzyna ku zachl1
dow!.
Na południe od tego łuku, aż do ujścia rzeki Buzeu ciągnie się wzdłu~ prawego brzegu Sereiu aź do njścia rzeki
Buzau, teren bagnisty, którym się nieprzyjaciel odgrodził od pościgu. . Przyjąć tedy
można, ze od Gałaczu, który się rozparł
W ramionach ujś.:ia S6retu i Prutu, oriiZ
nad kolanem Dunaju, aż do przyczółka
mostowego Fundeni, lsźqeego w łuku Se·
retu, kędy od północnego zachodu wpada
rzeka Putna, od zachodu zaś Rymnilrulinja nieprzyjacie1ska rozciąga się już tylko po lewym brzęgu Seretu.
Od ujścia Putny idąc k.u północy
przerzuca si~ ta linja znowu na prawy
brzeg Beretu. Nie zmieniło jeszcze tego
położenia zdobycie twi&rdzy Fokszani. Polożona w ramionach rzeki Putny i jej
prawobrzeżnego dopływu MiIeova, pozosbwiała ona jeszcze możność ustawienia
polowego fortyfikacyjnego frontu wzdłuż
biegu ł'utny aż do jej ujśoia koło Fundeni. Odcinek to szczególnie ważny dla o·
brony Mołdawji. Tutaj bowiem przerzuca
Fię Hnja kolejowa, z Gałaezu. poprzez Ro·
man ku Suczawia i dalej ku Bukowinie
wiodąca, na prawy brZeg Beretu.
Od!Ołonięcie tego brzegu rze~i oznacza tedy utratę jedynej wielkiej linji komunikacyjnej, przeLiegającej poża frantem
w zachodniej Mołdawji, temsamem zaś odcięcie cIa armji polowej nieprzyjacielskiej,
stoj1łC6j w łuku Karpat, wszelkiego dowozu.
.
Rósjanie bronili więc tego' odcinka
frontu zaciakle. Od njścia Putny, pomię
dzy oboma punktami warownemi: FOKszani oraz Fundeni, rUBzyli do silnego kontrataku, w którym zdołali nawet w centrum
tego O1icinka pewny sukces osiągnąć w
kierunku Obilesei. Kontratak teo, widocznie silnie zamierzQny, p-owadzony, we ..
. dle przypu::;zczeń fachowców wojskowych,
siłl} kilku rosyj~ich korpusów. zOMał jednak osadzony w miajs(!u.
Zdaje 13ię, że na tej przestrzeni Rosjanie zwolna tylku wl'pchnąć się dadzl}
na drugi brzeg Putny, by się bco!!!ó w dalszymeiągu w kojkąeie p.amiędzy Seretem
a dolńym biegiem Putny. mająe lewą flankę ub~zpie.czoną fortami Fundeni.
Ze na obronie tego odcinka frontu
4

szczególnie Rosjanom

takie

wieści

zaleŻY,

świadczą
koło

o walkach, jakie silil

Fok:rl:an rozegrały i rozgrywają jeszcze.
Rosjanie z zaciętością bronili Iinji Mileova, odgranlcznhcej z południowego· zacho.
du ora~ z zachodu ohszar fortecy i p!lSma
gór Odooesci, stanowiącego przedłużenie
tej linji ku północnemu zachodowi, a rozci~g-ljącego się, pomiędzy

Milcovem a Pu~
którem Putna ku połu
dniowemu wfichodowi się zwraca.
Nawet po zdohyciu stanowisk ich nn
~ąłej tej linii, zajęciu Fokszan, uniemożli
wieniu im usadowienia się nad kanałem, z
li'okszan ku północy wiodącym - naweł
wtenczas nie wycofali się poza Seret, lecz
po lewym brzegu Putny ustawiają się z
po,*rotem do walki.
A przyznać trzeba, Ż6 teren tu ma
warunki, sprzyjające obronie. Poza Putną,
niemal równolegle do niej, ciąg>lie się
jeszcze bIeg często w komunikatach osta-tnich WSpOilllDfl.Uej Susicy, której ujście o·
słania jeszcze .ów krytyczny punkt zmie..
nienia brzegu przez kolejową trasę.
Dzięki temu ustawieniu się po obu
brzegach Seretu, licząc na północ i połu
dnie od ujścia Rymniku, cały front nieprzyjacielski przybrał kształt stycznej do
wielkiego ulm Karpat, poczynającej Bi~ U
ujścia Seretu do Dunain, i w prostej nie.mal Hnii cią.gnącej się na północny za..
chód. W tę linję Włamywać się zwolna
usiłują nIetylko wojska Falkenhayn9, a16
i arcyksięcia Józefa, czyniące, w zgodzie
z lewem skrzydłem Falkenhayna, ustawiczne postępy.
Nil. przedłużeniu frontu Putny, ku pół"
nocnemu zacho90wi, stanęły więc wojska
pra wego Skrzydła arcyks. ·JÓzefa na linji
od Iresei w kolanie Putny, poprzez Campurile w kolanie Susiey. sięgającej az D3
północny wschód od SuIty, cztery kilom&try po lewym, północnym brzegu TrotusR.
Kolej, wiodąca od Ocna, została więc w
tern miejscu przerwana.. W miarę wypad.
ków na południowy wschód od Fokszan i
ta linja niezawodnie posuwaó się b~dzie
naprzód.

taą w miejscu, w

Kronika Jolitvcznu.
Popłoch w

Besarabji.

W Petersburgu otrzymano wiado"
gubernator besarabski wydał
. rozporządzenie, wzywające wszystkich
mieszkańców gubernji, od 17 do 40 roku
życia, mężczyzn i kobiety, zdolnych do
pracy, aby bezzwłocznie zgłaszali się,
pod groźbą kar surowych, do robót fortyfikacyjnych nad Dniestrem.
. Rozporządzenie to wy wolało nadzwyczajny popłoch w całej Besarabji.
mości, 'iż

Sytuacja w

mołdiU.'łfji.

"Tidenstegen" dowiadnje się z Petersburga, że w tamtejszych kołach woj..
skowych położenie obecne w Moldawji nasuwa bardzo poważne obawy. Z upadki~m
Gałaczu cała linja obronna Beretu, umo"
cniona w ostatnich czasach z wielkim na..
kładem praey i środków, &traciłaby zupeł
nie swą wartoŚĆ.
Z chwHą zajęcia kolei, dochodzą~e)
do Beretu, prowiantowanie armji roayj"
skiej i zaopatrywa.nie jej w amunicję; byłoby wręez niemoiliwe. Nie pozosta-:.vał&..
by nic inn-ego. jak cofnąć się nad Pru~
kt.órego obrona również przedstawia bardzO
pow2źne trudnośoi.

.JAZETA ŁÓDZKA

2.
Odpowiedź

W porozumiewu, z rządem rumuńskim
władze wOjskowe rosyjekie obj~ły eałk?:
wity zarząd głównycb miast VJ MołdawJ1,
mianowicie Botues8n, Jasa, Platry, Bakan
f Birdadu.
." ,
Załopienie transportowca.
Z Berlina donoszą urzędowo pod da.~
(ą 13 stycznia: W dniu 28 grudnia r. ub:
jedna z naszych łodzi podwodnych zato·
piła w kanale angielskil!l' trans.portowiec,
posiadający 8000 ton pOJemnoścI, któremu
towarzyszyły kontrtorpedowce.

na

wojny. .

na wa:,

pełnem poczUcfu'odpowledzlaluoścl w,o ..
'bec' łudówi sptawiedłiwej sprawy" której

w

łudy

te

się poświęciły.

.

, GłO$Y prasy auatrjackieJ.
"Wiener . Ang, Ztg. łt pisze ~ powodu
odpowiedzi koalicji, danej. Wilsonowi:
"Nigdy jeszcze w bardziej razący
sposób nie został podkreślony fak.t, iż
'pneciwnicy n881 r rowadzą wojnę ~8bor~
czą i niszczycielską. Nigdy dobitniej nie
został dany. dow6d, iż my,' oraz nasi
'spl'zymierzeńc.y,iesleśmY zmuszeni do
prowadzenia walki o egzystencję naszą.
Dla nas jednak to oświadczenie wrog6w
będzie tylko l\owąpódnietą do prowa'dzenia dalszej, walki z wytężeniem sił

'wszystkich~

.owe ministerjum
auat.. jackie.
Do .Deufscbe Tageszeitung V dono·
szą z Wiednia: Jak się dowiaduje koreSpOndent wiedeński .,Budapesti Hirlapa&,
austrjad o-węgierskie ministerjum spraw
zagranicznych ma być podzielone na 2
ministerja: właściwe minis,terjum spraw za..
granicznych i ministerium domu pannją~
cego (Henscherhaus Ministerjum). Na czeJe nowego tego ministerjum ma stanć ks.
Hohenlohe.
.
::::::z:m
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Halina marin

DąbroIDolska.

mowa duża chwiała się na szyi pi-'

ną powagą oddawało się· jakoby kontemplacji. Nagle, posadzone na koszykowejwadze, plakało cicho, łzami ludzi
dorosłych. mądrzez.awstydzone cierpieniern,ktc$rego pobudki były t,ak błahe.
Powaznie, jakby obrządkowi chrztu,
Rrzypatrywafa się· ceremonjałowi oglę
dzin matka. Włosy jej uczesane preten"
sjonalnie, suknia staroświecka z bufami u ramion, dotem' szeroka i długa,
przypominała postacie z obrazów Burn
Jorisa. ,.
.
, Z pośród pieluch grzebały się ręce
sine, nogi maluchne, trzeciego z kolei
,uemowlęcia. Leżało ono w ramionach
kobiety silnej, ładnej, milo odbijającej
wd tła miejskich proletarjuszek ordynarną zdrowotnością dziewuchy WiejSkiej.
Lamenty głośne nad biedą przerwał do~
któr imperatywnie;- Dziecko do trzech miesięcy mu"
R być karmione przez matkę.
- Kiedy ja jestem mamką, adzie..
:ko.na 'wychówek oddaję, hroniła'się.
- Co? - obejrzał się za jej bujną

.

.

'.Nene. Ziirch&rNaehiJo~tehlfotrzymlt.

muaeka., ,

rUlńuilśk,ich •.

'

Moinabyto bardzo dokłsunie stwierdziii, je " eałymCtkręgu walki BaramunilkJelw!downi wojnY,wllt~.tylkoaiły, re."
liIyj.kfe~ .

,

9 kerpusów rosyjskich i
.
rumuńs,k&

dzi na' wysiłki rJlłdulltCie18Iri'&g!t; '}>ragńt}- ; , '

!

t~.dywizja,·

pOtnoe;:

Jaaiv-Vatllilju";",, VirJet-Teóuclu..
• "'
.,' . W ten Bpę8Ób, motila sW'ierd~fć, ze z

mOaiiewakhift-'f<tl'maeji 1II1;18ZOWyC8 Wl.Qk. Jloś4
wZDaezDejczęś.~i

m.usi mas,ąorowaó pIechotą.
TorB.wewojska rQ81łakie majł} by~
wcale nie najlepszej wario8cj~ '. DoświadCJle
ul wwojaie łołllierzełł~DJieI.zaDi.1i z;«:af..
kiem niewy6wiUsonymi. Niektórzy II BI04
którę.Y:fs1 ,obaoniejuł.< w niewoli, .. blli .1
fr,oncie 1Vszyśikiego 24, ~odzinl~ ,

W.edłqBesn:.' Jeie6w,aa .J1emi ~:ru·:

Jak, bądźce.aę. SCl-' mnńBldeJ stoi bij d'lłewfę6 kOl'j)usó,w rOllyj- ,
ejaliśoi 8ngiiIso.y, orpai.ujł} strejki iolbuy- Skiob., a do nicb ,:aalejJ.,ł!lkoJeda. al.b.
mis demonstraoje, o któryoh Bi'ebawem dedywizja rlUlUl1iSka•.kt6.ra walc.y w cięikięh
wi9' 8i~ śwIat cały.
.
WUllJlkach w pobliłupuea:mylf'nGymBe8
Z~niem· s.o.w~8Ila. wUy.ley BoejalJści. Bad graDi- ai&iJmlog'l'O,.. k.o-mołda,'lfi lr ..

cego

Ba

'

Te'·'łegramy .
. . . . . " ..... ,

"_

Urzędowy' ,Il....uRiket

aagiekoypraglllł pokulIl. Demonstracje.aś ·PrI8bieawy.dar.,~6..lłlł wi~e -:aat~-.i.aHe~
.fu l'e{}olmoz~b I3 ',WOJB'aą łylko ocIgła-. puj,ey:,
."
.
. ....'
.. "
,
sem naeiali:v, wywieranego prnli pued8ię" .
. Z' pOClłłtklł:ukp111i ,e1ł.r.oajaaje"połem,
13-go stycznia. - Urzędowo..
biorców i właAcioieli wi1l1kicłf laUd6w, nagłe ustały, komU:ilłk.ty "J'll.uJ1~ie, . tera~ ,
. Z włdtWnlzacłMłłmej~
;puemYlłowyob. aarabtaj,eych mHjon, na, SBŚ BaikDł}'o., nawet "1IlG.-~ojako'.umuń8kie •.
woJ:nł,e:
'.. '
'.
'.
Tr~eb~.blło;,wy~ofIA6'-to~~łe wojsko . ,front WOJsk- generałl. JmIł'SZ1IłJłłl'~
P ..ZyCzY..Y d7m.łsJiT.... ,.wa! ,'rumuńa~~ . Jłetl;lkO-'zA!'Olltu, ale ;~z w o - i ( s . Jblppredrta ,BamarsltfqQł.
d%.

, ·.Jakdonogz~pe.tęrlłbur~iepi,smll' co.. : g61ez okręgulJ~j',-wlJgii.~yIrH,gaOnQ a i & . Na półndcy.od .rz: ~nor6' anafł.
Ąle .~~ł_ow,i,łeł!ł ,Da;' :-61'.' pr~w.'.adzi,li'dzisiajIM_ ,daM.

dzienne. 'dQtYchcz~!I,':,~~~k&e~~yęJf~~iaą~·;· tylko. prtę:~ł~B';t.
m, ośef. O,'. wy-nad, k.a.e,_" ' i,aJde , ~'ica--.
'rQ,.·~Y· 'sia; we~<w1l~'~~··DJa.
r

-8"

ł)ezpoś.rednfo,
prledu~;tąpieD.f&Ijl'·· Trep6wa••'
CoMI bar4ziej Jednak i4not" siO'" J>.riaki, ~

ił rZfldrosyjski zdecydowany fesło!łe-'
-prze~ eał!ł 8ił~ Dataicle lib~ralne.
"0- ;
!datnieb 4niacbprJed' dymisjI! Trapowa u.
dyrektora gabiootu cywilnego' ceI~ąr,8kiego

w

"C
.. P'" ~:..,Ji,>ct;orA'r
...Jt _
. id' ·zo".8. . ,talr' o.n~.l 'krwaw, o· ~-...ł'.
,W
V-f"U"~
je dnem. ,ze' stanowisk przecłnicBptżl.

" ,,

,.p,"r,,~,Y,cez,Y,"nv
. .,·upadl(lł'~,lIłji rU~uński~i.
_, ~
,Złołyło Ił~ij :nałd~wiele pXllyoZyD! ,

.

przeciwk()e~te.·" o·w~

, Po plerw.8ze:JłrłDj;arnmnńskasłraąiła . ciwnik zdołał się' usadQ.włe. StaIlÓ;"
prawie całymałeljałarłyJeryjakł oru awe, wiska główne znajdują, si(w Ba1łR]j
oddlljały mitfilllezowe.
.',
.
d I
odbyłos}Qkilh konferenejł, w któiyeb'u-'Po dr:u&ie'~,8Z,ltkle,.araellał,. iObOJl11,poSiaap:u".
'
cS6atniezyU: Cbwostow i ptl)'wódey pJ,;a.~, - k.6ryclłby,·~,ilł'ąaaO;pał.u~A~!LrQli~wma- .
Z widowni wschodnlajwiey w n"-Jiepań~$wa. Na. oetatniejkOn- t&rial,~przeslty;~dD 'rUlIącl{ejaQa..,.
,ferencii obecńy bl'l takie 'mirii8(e~. spraw:. PotrzeeJe~ri~lItl~~'~.lI;~cilic..i,k~q.
frontlOOłsk generałłl·feldmarszałlm
wewn~trznycb, protopopow. Z\łStana~ia.no
OZl}sltswyeh wllgonówkolsIowJ,cłł. "..;
:', "bH;dD błopoldaBlIwarsklegą.
I:lIę tam nadkweldją utworzenia' ga'bioettl.
Po czwarte. rumuDowie.n1etylko po·
. .
.
żłożouego E człQnków Dllmi i' rady.pań.. nie.śli olbrzymi6straty w jeńcach. ale teł
Oziałall.f()ŚĆ bojowa była. 111e·'
stwa. ProjektteD rozbiJ sił) o atanowezy; ato'Bllukowo o wiele więksle straty trft!:e.
znaczna.
opór Protopopowa. Oblegaj~ pogłoski, te- '
Według ,opi.njifscbow,.e6w w kampanji
froo1 wojsk,genuHła-pnłkownika arcgkslędm
.prezes(łm:r.dy.p:lui~~,wą narok 19t7 Ąęd.ie
rumnhl:iej liczblfpoległyeh i. l'aD~yeb by•
,,'~"JÓlefll..
.
'Szc2egłówitow, a W:iceprezesem S'urttJer.' Ja u plleoiwliik~strassniejIńJf. lllŚ pJ'Z~ d-,'
,
,
Gdyby to Jn.ia.łD sIQ,apiawl!,;t~•. ósń8.ezyłobYf tem w jllkimknlw'iek elrrełie-wojIlY.
Dzięki skutecznemu atakowi woJsll
to eałkówtte 'Ierwanie'mf~:azy r~ądem sI
Po pi!łte";';;j to fest'głÓW1la przycliyniemieckich; na północy oddoUny
prz.edstawi~i:eJ~twe~ narQdo\te~~,
,~': na dezngani!llł('ji, wnjska rllDtnńJkiego tilanicy. "Z"nó,w. ~ys,ka,no. n~.· terenIe. Wf,,'
, '...
" ,:',:,"" , ','.' ,
wi,kaze' 'jedliostkFbojoW8-'D'lłC1g4ł 'zupałnie
.

w.yaartem ··prze~iwnlkowi. stanowisku

.:'

rumuńskich Bit" r0:io~.:~?t.... ~ rumllnekie iBiało a"yczaj pozostawił on siedem karabinów ma,roźayłania 21I.pełni~be. planu Dajwniejszych . szynowych, 'Siedem' miotaczy mis"
Z . frontu. '
. oddiial6w.·· ~tlzY'6tkie .,edDołetki bojowe
duże' masy amunicji karabino~ ej! ł

fIluco.
fanIe f1JGJsk
J

Vi

koAe.ulupełme 8!~ poml~lzay_
.Norddeutsohe AU';8Uleine 'Zeitllog",
Panował nieopisauy,chaos.
powtarza ,la .TaegUcha Rnndsołlau·DaBło•.
pują!!e informacje korespo.ndenta Nowaka:
.Front rosyjski WRumunji.

Odwołanie Sac~arowa"

Jeńcv

na

~roncieru.muii8kim

".
Ił

nada,

·postacią . o 'wysoko .osadzqnyph· ~iersi ach.
. '. - A gdzie jest oiciecaziecka?

Całkowite wlącz8oiefront!l wM ołda
wli. decałe20 froJltu, Tonudrieg/l na w!!t>ho-

,ciemno było.

sztę przymusił,

Obiecywał' się ,żenić,

ot,

dop.ust

Boży,

~e-

a to

granatów ręcznych. Wzięto do nie,;
l'
t
b f' 6 . 170 .I!oZoO In·te..
wo l cz erec O teer W 1
rzy. ',_2 obu stron doliny Ojtoz silne a taki, nieprzyjacielskie pozostały
bez skutku' wobec dzielnej obrony

ko dzieciom i matkom zupełnie biednym, nędzarz.om.-Patrzył wymownie na
· jej. poprawny kostjum, zresztą jedyny.
jakimiafa.
.

dla tego, że od chłopówsfroniłam: DuTo był pan.Pojech-al.
"
żogadał, ale nierozumialaJripo jakie-'
Nic mnie to nie obchodzi~ syn mu, bo po polsku nie umial.
.
Usprawiedliwialasię głupio, prosiła
.'.
wasz ód nas nie dostanie pomocy. ,
Sala pustoszał~ a paniEltbieta· bez sensu.
Powaliła mu się do n6g,upadla na
czuła, że zbliiasię !łlaniej chwila rozW pewnej chwili doktór. jakby zro-<'
klęczki W J~dnym z owych bezpośred- . strzygnięcia. . Tysiączny . raz przysięgała
zumiał. roześmiał się dyskretnie i podnich porywów, na jakie tylko kobietaaobie, że poprosi, dokona tego' boha~
szedł bardzo blisko, natarł niejako po",;
zdobyć się może i błagała o żywność~· terstwa woli i nie mogla.' Pozwoliła się
stacią naprzód- podaną w ten spos6b że'
żeby małe nie zmarzło. W ptaczu była
wyprzedzić wszystkim kobietom, wre-- - się zachwiała pod jegO' ciężarem.
'
laka rzeczyw;stość męki i miłości, że szcie została sama. Nigdy nie cierpiała
-Jeśli panienka ladn::e poprosi.•.
dokłól'ulegl.
",
',"tak'bardzo, jak w chwiliobecn.ej.. DlaCof~ęła , się i zamilkła. Jakże :tu
. .Dżiecko okazało 'się 'chore; .całe
~go najdroższy cel życia tJ'zebaok.u- . wymienić nazwiSKO męża, który wstąpił
ciało"miąło pokryte wrzodami. Ciemne ,pić J:l8jwiększą hańbą?~pytała z rozpaw szeYegi polskie i dziś· już poległ.włosy ńa czaszce wydłużone zapowiaczą. Czy heroizm prośby' był dla niej · Wpor~wie bQhateratwa odrzucił był żołd
dały 'skłonno§ćdo zwijariia,nosbyl ',ponad możność wykonania'lWiedziała,
wszelkI, a pozostawił w nędzy dziecko
zgarbiony charakterystycznie, jakhy t y- te teraz będZie spotyRac ją coraz wię · ·to~ę i .mat~ęobłąkaną. Jakże imię jeg~
dowski. .Z ączu i uszów cieklaż6ltacej nieszczęść dlatego, że nie potrafi się , na)lłrOZSZel czyny zmarłego "oddać kryciecz.
korzyć. . '
., .
.
tyce' teg.o obcego, CZł~H~ię,ka i mówić po
- To cię urządził twój piln, hrzyI cóż jest warte życie Jtl.oje, co mito, by SIę usprawledhw.lac. co do swej
kn~ł doktór. Podajcie misublimalu,rę~tość, jeśli dla osiągn~ęcia celu nie ino~
prawowierności małżeńskiej.
.,
ce ml,lszę umy.ć. Dziecko jest chorej' 0-, : ,. gę,POl1ieść ofiarypon!źenia--myślala ~
. Odeszła, żegnana śmiechem polito'"
briydliwie chore~"
. . • rozpa.czą. ,
.'.
.
wanta.
'
.-:- O Jezu mój, Jezu! - biadała .. . Dokt6r, olbrzym barczysty, o ogoNie miała żadnej. myśli ani jednego
dziewczynąobcłlłowując każdą rankę
!onej,sinej jednak na policzkach,twauczucia, wszystko, co przeżyła przed
na ciele dziecka. nie zważając na pro~rzy. piękny i banalny W ten sposób. ze. moment.em,zapadło się w niej, przestatesty le~arza., Źyciebymdala, krew
mógłby· się stać ozdobą.filmów kInem ało jstnieć:cWyc~ul,?ny za to został zmysł
wszys·tką. zabić bym się pozwQliła, żeby . togtoafi<:znych,mijałją,pośpiesznie wyobserwaCJI. Wldz1ała miasŁociemne
tylko mały żyt,.
chodząc
.
pe!~e f~bryk, składów i więzień. Ciąg:
~łacz przerwałdokt6r.
..
,Elźbieta podeszła, do niego, działałose ub,; . przerywały nasypy w postaci
. -Proszę mi podać nazwi1łko ojca
ła 04Tuchem,bomyśIi wszystkleuniceolbrzymich W~łóW, góry żużli, popielidziecka.
. . stwione... ·z9~taly· w, mo.rnencie Wysiłku
ska
w,ęgla, rwny i rany ziemi. Były to
--Niewiern.
woli. Mówiła bezładnte~
,
pod\:yorzakopam. Nigdzie trawy ani drze"
-:-To był. żyd chyba, albomadzial', . . 'iatl"zymit,sięi obejrzał ze zdzi, wa~ .żaden kąt ziemi' nie by1 chyba dalbo dziecko takie CZOł'ne":
' , wieruern;; .
· szynaturze i świętej glebie.
-:-PeWnikiem, ale 'nie . wiem, ho
-Al.eż;m:C)ja pani.. tu daje sięmle, (Dok. nast.)
-

sklęcia, a wyschłe szponki: ręce małe zaciskały się wokoło matczynego palca.
Dziecko nie śń1ialo się i z niewzruszo-

si'

ai,czi~!'~~~~11~~:J,aS:;!!:!f:;{~fuj3:= !.

ły witrdomeś\ le poseł 'do Jlarbm&Dtuan ..
gtełsldego, B,tewds1J. przywódca e.en]all1lł',w
aDłielakiobj zJ"wi1łdemil'nlekłóryełl s"yol
towanyszó", zlIgranic&llycb, że w Odpowie-

dala~j wojny

"

'ŚCiwietYlkedrugalinja.' idł}oa. od

Rozkład

Robotni~ya ...giel.cy_."ec

I

Państwa ć~ntrałne, nigdy

<.

roztaczającej opiekę nad ludooś'Cią cywilną państwwoiujący.ch,. obecnablokada,od~
dajeludność,:spokojnąGrecji, a wi~c dziecl, kobiety i starców państwa.lłeutralnego
na śmierć głodową. Rząd grę,cld"z'Jt,ąca
uwagę J>.rezydenta,.StalJ.ów,~jediloczonych
nil .tę' okoliczność." .~ ~,.,
.

Niemcy i sprzymJerzency tchbyh zupełme
t'ozbici. tniennilt, ,ten nazywa' dwa pun..
kty .' warunków ,wprost : niem,oraI~ymi. a
mianowicie te, które domagająslę odda..
nia włochom i rumunom terytoriów, kfóre
do nich nigdy nie naleń~ąłY. '.NeNw;,- York: ,
Wordl~~apytuje ;w: ko, ,CU, c;zy
le~cy!
nadal będą się wzdragać z ogłoszt"'n!em 1
swpicbwiuunków I. , j~~ąt~o nieu.?ynią, ,
to znajdą się w 'przykrem pOło'!e,nJU wobec sl\du opinji publicznej. , ";',"
'. American" ton notytiwata-'23 dra-

runki takie zgodzić si~D1e mogą.' JeśTt
jednak koalicja' .będzie się upierać przy
nkh, to wówćzas pokój nie nastąpiwcze
śnie}, at partja 'wojenna nie ~ostanie ()sta·
. te'czuie rozegraną, albo te! oble grupy wal,
czące runą osłabione. , -:-.'.
'.
~New~ York Herald- :' p,ls2e, Ił odpo·,
wiedź koalicji będzie jednym z naJwa~
Ułiejsty~h' 'd()ktlllrentó~', 'biSl?rjt.. Nota, t.~:
była naplsani'p:~tz ktero!nik.ów ko~ht]l'

.il.oQ,,,~

skutkiem wojny. Wbrew tllPqwie haskiej,

kQali~ji.

'pietil;.

notę pokojową

. "Berner 'fageblaUa dowiaduje się. ,że
. przedstaWiciele dyplomatyczni Grecji· otrzymali polecenie doręczenia JH'zedstawicie10m państw neutralnycn kopji odpowiedzi,
dan~' pn:ez Grecję prezydentowi Stanów
Zjednoczonych. 'Rząd grecki, oświadcza,
te wszelkie dążenia do pokoju są mu sym~
patyczne, Grecja bowiem najwięcej cierpi

Prasa a:.n.rykańska '., warunkach pokojowych
'Ne·wYotk :Worttl- uwataW;aIunki
koalicji za najwyższe. które mogłyby być
urzeczywistnione Jedy~ie wówcz~s, gdy~y

, kił jednoago.dllościlł ze.najlł,l;ege,lle~ałro•. daie, mogło sIę.. odblwao"tylb ,P.Q~~q; PlD':
w.odnik nleposiat1ał nało_ylt llDJIkole..
ayjsk:i Są~barow,dilwódca obeCniui~istńłe.
'JoWYcb.
,
jąeego JUŻ froutn w Dobtudły. .o~tał G~
,
Linjl)
rosjj8k~ IłWlowi liDja~'Se:ret,\JC'
wołany, mianowicie za to, .je nie mógł BIl}
zdeoyilowad na. obron, bardzo d.otego do- , mniej więcelw,kierunkll TeołaniJ , NamolO ..
la ~ Gal_ci.' '
.- '
godaego pagórkowatego terenu,. pomi~dzy
Do tej lln]i prowadJUł tylko dwie li·
Uuniłjem i Bahadnghłem mniej wIęeej o 40
uje<,koleiowe.
kiloolę'rów na południe od linji Galaćz
Jeda. s ,nich linja Buc.swa - RomabmaH.
ni
Bucau - Teoe8nijeB't mozliwa do
Nowy rzełifuny dowódca 'sil rosyj ..kich
dytku, tylko do pewnego' stopnia, ponieważ"
w DobrudżyotrJlymał l'OllkaZ słaW'ienia opo ..
ma ona róWnież zaspakaja1ipotrzeby frontu
I'U siłom MaokSDS8.1ła ..r.:' na terenie owiełe
rOlłyjsko ..siedmiogrod.zkiego.
. ' ".
mniej pomyślnym w Dobrudiy p6łooODa.j.
, "Całk9..i~'warłl'8dposiad~L W]Qo właTo ,mu"Jię jedllBk Die 119~ło~;

Grecji

I

Nr. 12.

3.

oddźlałów niemieckich i. austrjaoko.ęglerskicb. . W .zaciętyoh 'walkach
ńa blizki dystans zadano przeciwni-

kowf:wielkie straty.

Zwidtwni

.

bałkański.j.

generałłł~k1dnmrsli:lłk'l
muctłense.nu.

firnpa .wojsk

Pozałem na. terenach
ła gęsta mgła.,

walk· panowa-

front macedoński.
'Na 'w$chodzie od'Cerny·oddzfa1y nieprzyjacielskiet zmierzające ku
Stravinie, zostały' odrzucone.. .'"
Pi81''WSŹj1 6enerat-łwtJIeŃnlsłrz
, LUDEŃDORPF.

'U~ędowykemuniHt

ausł.jacki.
WIED.EŃ,13-go' stycznia.

.. ,

Ż

widnniwSChodnie!- ' '

Młchalea. ·'na zachodzie od Vaelli. ~ostała zdobyta szturmem przez
wojska. osmańskie.' ,W rękach ataku'jąeychwoj:sk pozpstało 400 jeńców
:rosyiaWch, i ki1ka.~ . kar.abi:u~wmaszy
oowyQa Jednocześnie zdobyli buł

'gł;r;y,',zajęty,jes~t2e:, p~ZEZ roaj&n
ltlaaztQt na p6łnocy OOr%. Buzauw

b]izkoki je-j' ujŚcia. Z obu stron doliny Ojtoo%. wojskaaustrjacko-węgłer-'
skie i nietBleckieodpady stanowczo.
ataki rosyjskie, częściowo nawet w

walce .ręe~n$i. 'Na .północy od do·;
Uny "Slanieta. . ataki oddzlał.ęw niemieckich zyskały terell. Wzięto do,

niewoli 4 oficerów, i 170 śQłnierl&y~.'
zdobyto· zaś 7karabinćw maszyno·
'wych. i 7 miota.czy min. '
.

s~zel)hł,UfzęiIowem.,::

Wybory, . dla. 'turjl VI-ej

n..."

państw."

w któ-

fX)1"4CZ1ll 'ł.

Rada.

-

BPeat r :FJo1sk.i
CEGIELNIANA 68.
w

Niedz.ielę,dn.
o godz. 7 i p6ł'.

urzędowych

W

i

VI

-

--

-

-

ponieł1ział~k

Rady Sunu.

rano

katedrze

'fi

od-

jbędJlie się urocl!.y~te nabDłeństwo, odprawio'l1~ pr~ez J. E. Arcybiskupa Kakow8kiego.
Tego! dnia nastąpi iaglłjenie. ohr.ad

,Rady Stanu 'fi' Pałaeu Rzeczypospolitej na pl. Krasińskich.
.
Zarówno tQSCbrlłniE', jak w8z}'l!tkie po·
łiędaenia Rady Stanu -b~dą'śoiś!e' poufne.
Z rady miejSkiej.

Na miejsce dr. Jóseicj' Brudzińskiego,
kłóry. jednocześnie g ZTt;SOseni.em sięg-odno1łeiprez8lła rady mIejskiej zrsekłsifl mail.
dam

e~ł()nka

rady miejskiej. wejdzie jako

przedstawiciel uniwersytetu warszawskiego
t\zietan

wydziału

prawnego

mep. Alfons

J'ueseWBki.

Jutro,

w

poniadzisłt=k,

rll.zpOOgynaj~'

li~"łalciws W} bory do Ra1fy Miejskiej lIla
&:.dm. Wyborcy, zapisaui do I~ej kurji,
.t.

I bleiqce.

których . nazwiska fiaczynaj:}

8;~ od lite-

~IA. daŁ, oddajłł głosy swe jutro pomf'i-

~ 10 falO a owiecaorem w celi. niem.
płetyiłJum polioji (Bpacerow:l 14) w pokoju
Ir.. 84 na I-sm piętrze.
,_ Wyborcys zaUQJenl do kurji II.ej glolll~ jutro pomięday IQ.. raMa 8 wieczorem
'WYborcy J! okręgów wybof{.)zych: 2. 3. Ba,

fb:jastr fi,.muWJ'a

-

,
.. Dziennik Rozporządzeń" dla general-gubern. ,warsz. z dn. 23-go grudnia
1916 1'. tw NQ 58 i 59 podaje rozporzą
dzenie, obOWiązujące juz od dnia l-go
stY4;znia r. b_, dotyczące rejestru firmowego (kąiąg jawnośCi handlowej) i firm

handlowych.
Rejestr ftl'mowypl'owadzony

będzie

przez Sądy Okręgowe (sędziego nadzorcZego). Do rejestru tego winien każdy
handlujący . zadeklarować nazwę swej
firmy i siedlisko przedsiębiorstwa w ce-

lu wciągnięcia· do ksiąg rejestrowych,
a nadto powinienzłozyć podpis swej
firmy do pr:tech~wania.'·
Osoby, obówiążane do ujawnienia,
złoieniapodpisu lub pism (druków) do
'rejestru firmowego, w razie, uchylenia·
się, będą wzywane przez sąd do reje-

stracji pod groźbą kary do 300 marek. '
Przepisy o firmie handlowej określają urmę, jako nazwę; pod którq handlujący prowadzi przedsiębiorstwo handlowe i której używa jako podpisu.
Artykuł 23 of'leka, że każda nowa
firma winna si~ odróżniać od wszystkich nazw firm, jakie już istnieją w tej
samej miejscowośd, łub gminie i jakie
iostały wciągnięte do rejestru nrm()-

'We go.

Przepisy o rejestrze firmowym nie
hędą stosowane do hftndlujących, pro-

wadzących handel drobny (kategoria
do 5 i przemysł drobny kat. 7 i 8).

4

upad!ości handlującego
wciągnięte z urzędu do rejestru

OtwarcIe

będzie

firmowego.

na

p!:zyjęcie

na

jej do przytułku

wQzoraj następ. spra wę:

rozwabł

Jairób Rubin, syn zamoźnych rodziców,
zamieszkały w Łodzi przy ul. Ogrodowej
Nr. 13, był oskarżony l) h, iż w dniu 9
pażdzrerllika 1'. ub. w tramwaju między;bl}
dzilł a Zgierzem upisał. na, bilecie tramwajowym aa odwrotnej 8tronie .,40· i zażądał
.

I)d konduktora Sknrki 40 kop. nihy reszty,
~ następnie miłował

zbiBdl'l.
Na sfłdsie. oskarżony sezDllje, łe rzuczy wiacie dał Itondu.kt:O'6Wi 50 i 2 kop't
wiedząc, że należało mu ~ię reszty 40 kop••
kMre tej konduktor zapisa.ł na bilecie, a
neiekał dlatego, bo młl~e pr.iy sobie kilkanaSale-,funtów kaszy. bał się rewizji osobi';

stej w poUcji.

-

,-

~d,. po wysłuchaniu !issn!!ń l;onduktGskazał Rabina .Ja (l "szuslwo Da 3 tygo"

r~

Teatr I mU3vko.

swój

Posiewd

zał~twienieter formalności
wIęc

połlł

wielkięm niebezpieczeństwem

życia l;liednycb

5 akt. 7 ob:ra:Z8ch Jut. Zeyera.

Słanu.

członków

S1ł,C Okr~gawy ~d 'PlIS-

wodnictwem S~dliego Okręgowego D·ra Aue

kQszt.

czonez

, 'łłEKlRN-KSłłłtt;, (ZESKIE '
Tragedja.

8ę

wymaga wiele 'zabiegów, jest

14 Stycznia,
wiecz.

sztuka w 5 ObrAZach ze śpiewamI i tań:.:aml.

tego. dopf'łnią w imieniu rządów okupacyjDych generał - gubarnatorowif', von BessIer
i Kuk. B~d.;e to uroCS1!!tosó ocharakleTze śeiśie ofiojalnym, jeaynie w grónlsoseb

sądu.·

(*, eee.-Niem.

l

"Trójka hultajska"

• NowaGaleta" donosi. it>, jak ostatecznie ,.nałalonu. oalBisj na Zamku odbędzie
lię instalaCja cz20nków Rady Stsnu; aktu

Z

podatku.

o>

o godz. 3popot

Z Warszawy.

-

mec. Teodor

będzie 'pr,owadził

opOżnien1a

wyborGze.

Po ra:drugi

,łłfłłltsr.

nałożonego

Pelakie Kursy lI!u~d_oegioz~e. .'.

-

na

Tujakowsld;2} .'11' -czwartek:. od g. ·7 - 8 dnie więzienia.
.metodyka jęz. pols.kiego· bę9ziewykła
Kto 1 kiedi ,toIIIule obJa'llj~ę. o tem
Kradzieże.
urzędoW'eogfóezenlaese. ,.niem •. komiearza . dal prof. Wacław Zawadzki; 3} w n~bllt-,
.
.
W
nocy
z 26' g;udnhl skia~ziono, 28
wyborez-~o. .,'
. szym czasie, umiast wykładów liter.tllry
pomocą
wła.mania"
z· szopy magistrackief
polskiej, r&z,oczną się wykłady: "wskaW,bor~a głosuje na 1tlty całe, a .łe
na Bałuckim Rynku 1695 fIlnt. drutu mie..
zówki . postępowania w rótnych niełłez
Bił' pÓIlłesegQlnyeh kllndydaiów4 Dl&tep teł
'.
.
., ' dzianego. .
mi kartce wyborczej pDwlDiłłł. być podally . piecznycbok-olicznościacb ",Rzeczowe'
..
dane
o
kradziety
nalejedynie łlum-et' lidy.
Z oh...... cja••ldq.T.w.. Doży nadsyłać do wydz. krym. kom. 4
broczy_.soi.
.
Kartka, posiatla)ą.O& jaklelloolwiek ione
dO aktów nr. 9241/16.
je!łztlse adnntlicje, uwagi, cay ua pisy, staje 'się
(*) , W pIątek wPrzyłułku dla starW nocy z 29 na ~ 'grudnia r. ub.
niewa_błh eBś wybarcs. w teDsp06Gb głe·
ców i kalek odbj'ło Bi~ miesif2cZn8seora- .
wł<?śdsnce, Franciszce Andryczakowej '\Ił
s-JllCYt traci głos swói. ..
' . . ·nie odenków, Chrl. Tow. Dob.
Osmach gm. Szadek, skradziono 2 ogiery:
.Poatan&wiolu)nskuteeuić podaiał
gniadego dwuletniego, obie tylne pęciny
'
. I'olslrtCentralny DąniokratyclIny Komf-. odsetek legatów małżonków Prn.alr.
białe i czarnego dwuletniego. Siady koPrzejrzano
rachunek
Koehanówki,
wytetWJborelly' ufsądZaGliŚ; o goił.. 1""j.
pyt prowadziły przez Wilamów do gm.
noszący
Rb.
3.939.93
za
kwartał
IV
r.
z.
wieclorsm, w lali Resursy, R.emle61nieiej;
Łask.
zebiItBitfprżedwybQ.roze' dla kurif V-ej.
' za Jeczenie26chOl'yeh i :4d.ecy~owano su.. ... , ..
Osoby; które mogą dostarczyć szczeNa wiecu tym szereg 'mówoow 'lUlali-; m~ pO\V'y~szą wypłaclć/ .. .
gółów
o kradziety zechcą muisyłać do
Qdcilyta.~{}pro~okuł
.t!
d.2,-&
Lutego
daia6hflllsia program Kom. Demokratyeene- •..
go, ollzwyidniać, Olemu łlaleźygłołl~\łać ·1913 T. W sprawie' uśtanomeniaKomitetu wydz. krym. kom. I do aktów 176/16.
de opiekowęnia 'się zakupionym ,dla Tow.
. .W n?9' z 27.grudnia z za f!1knięte}
na UiW blldydaiów. WY41llwionyoh'lIez
stajni
WOJCIecha PlE~kuta w GrodZIsku gm"
Dobr.
przez'
beztmiesllego
ofiarodawcę
raten· iUłmitęt.
Dlll'Osin) pow, brzezińs.. skradziono klacz
dam.
Uchw"lono pow.ł,1,} do tego kom1te·
gniadą lat 9 10. Siady prowadzą 00.
Strykowa. .
.
.
tu jeszcze d..n Tl'sa1cnera.
Ząst.anawiano się nad trudnościami,
, Rzeczowe dane nalety nadsyłać do
jakie. czynione są chorym przy przyjmowydz. krym. kom. 4 do ałctów nr. 3 J.
waniu do przytułku położelcsegq, przy ul.
31/17.
Franciszkańskiej, gdzie śądają od każdej
chorej, aby magistrat uprzednio zgodził

Dziś,

8UftIuf4fI• .g.eMrIIltJell~

lIlilT8mle1tpolfłY

,

wpływu

nie ma

terminu zapłaty, ani Łez nie uwalnia od

odb~dii aię

gło&u.~,w ty~b l~klilach wytior~llcb.

ryth lapil!!a1i Bięną

wiłłeWfłiwłoskiej

ZllEtfj1tlJ

: '

Podana rekhnnacjar'-w"spmwi8'~ymla~
~u podałku

, W planie ,polskich Kurs6w pedagógiczńyeh od dhia 15 stycznia b.r. zajdą.
w eawarl&k;'dnie. lS atycznhł t w p!!ltek t d.
19.styunia. w SobOłQ, .dnia '20 atycanb,--i . zgodnie' z tyczeniem Wydziału s~lłolnego.
następujące
zmiany: l), w pQniedziaw tdedlielę, dnia 21 stycHia, r.b. pomiędzy
lek: od godz., 7.,.... 8wiecz. .Poga4anki o
gcdziDą 10 rano a 8 wiec.orem. Wybor{·y

.

i pełudm&wo
wschedniej.
. Sytuacja je'st.,·bez lmiany~

Z

Wprowadzenie rejestru nrmowego

stanowi Wielki postęp w ol'ganizaćji naszego kupiectwa, uporządkUje ono bo"

8. 8a.9. lO, lOs, J2. la, u, 15, 16 gło
wie'm całą z~atwaną procedurę posuJą .w lokaju wyborczym przy uliey Pi~rc
wstania, istnienia 1 pnekazywama fil'm..
kowaldef Nr. 215.
.
..
iłWarszawitki ,Komitet .Giełdowy już
,WybGry <Uabiji3-ęj odb~dlli si", we , od roku 1886 dobijał się w Peter.sBurwtlJrek, dnia 16 stY,:snia 1917 r~,pomłęday
gu o wydanie odnosnych przepisów.. lecz
godz. IQ mUG 8 8 wieczezem, w 20 loka~
napr6tno. Nawet opinja Rady Zjazdu
lach wyborc~ych, wskazalł~~h· dOKładnie VI· przedstawiełeli Komitetów Giełdowych
odpowiedlJlem obwieszczeniu ces. nl&m. kow roku 1903 nie zdołała ciężkiej maszy"
misarzawyborczego.
ny minis1erłednej skłonić do wprawaWybory dla kurji lV.ej, odbędą siQpo.
dZeni~ tak potrzebnego w naszych osomiOdzy godziną 10 rano a 8 wieczo-rem 'IV
bliwych warunkach rejemu firmowego.,
11 loltaJllGhwybcrezycll. . ..
.. .
a kterynaZachodzie,od wielu lat odWjl»ory do kurji Wt:lj ()dbt;!d~Bi~ vi aro":'
ojerzetełne usługi· i 'spełnia .·.zadania,
dę, dnia'17 15i)'0In1a pomiędzyg&ddną 10
Wymagane przez życie gospodarcze każ~.ano, -łł;J:L: wieo301'sm w ll.lokillaoh wybor..
.
• bcEjcb~ ~'wilra~ai:yen :;W ,'odp·owte!hii~hftobwia.. ~ dego- :kraj".

Przy. zbiegu Buzaulu i Seretu
bnłgarf<y zajęty przez rosjan
klasztor; Na północnym zachodzie
od Braiły' wojska tureckIe wzIęły
situflIlem miejscowQŚĆ Mihafea. Z
zarogi ·l'osyJski()j . wzięto ' do niewoli
4QQ ludzi•.. reszt.a. zaś•... która. nsaowtf.fa ujl~:. zatonęła' VI SereCIe.:;Zdo..
byto 10:r'karabinówmaszyoowych.·

zdooyli

4, 5~ 5$, 6, 7, gł08ujli w lokalu wyborczym
przy tl!.Pil}t~koWBki~j Nr, .91, parler<
Wyborey, e.:..oki'~gÓ\'ii wyborczych: 7s,

dla

matek i noworodków.
Aby temu zaradzió,Rada zarządza
jąca uchwaliła Vi'yasy~nować Rb. lbO, jako
fundusz gwarancyjny na Jl(lkrycie kosztów
leczenia biednyen matek, które nie będą
prsyjęte na koszt miasta, z. tym wara nklem, iż Vi' 'przytułku mają· być przyjmowane biedne po}o~nice bezzwłocznie, jak tylko się zgłoszą, Ił zgoda magistratu winna
być wyjeduywan" w Iłas~patwie już po u·
lokowaniu chorej w przytułku.
,
Przyj~to do wiadomości, źe pa.ni Peta;s zebrała przeszło Rb. 3000 w gotówce
i bielizny dla sZi,itala Aany Marji.
R. Z. postanowiła wziąść od R. G.
O. 400 bUdów loteryjnych .do lQzspl'zeda.

ty

pomiędzy

mieszkańców

ID.

Łodzi

w

tern, żeby Ł. Ch. T. D. korzystalo ze wszystkich praw i przywilejów, przysługujących
kl)le~torom loteryjnym i w tym celn npOM
ważniono p. A.Cyg1era dla złożenia odpo.

wiedniej gwarancji na rzecz G. R. O.
, Priyjęto do przytułku 21 osób.

J

lm.

-

Teatr Pepularn,. (Konstantyn.
DzisiajTeatr Popularny daje dwa przed ..
8tawienia!o godz. a-aj po południu idllie
w~Boła "Trój kB. hultajską", oies~~oa Jłi~ ~i!~"
wsze duże~ powodzeniem; wieczorem:zd
o gOdl. 7 i pół - »Popychadło", sztuka. w
4 odsłonach J. Szutkiewicza.

-

Teatr Polski (Cegielniana 63).

Dziś.
sztukę

daje
aktach -

o godz. 13 po poło Teatr Polski
ze śpiewami i tańcami w 5-eilł

.. Trójkę hultajską 41.
Wjecz(}rem
i fÓł poraz drugi "N:)klantragedja czeSkiego pisarza,

iiiŚ o godz. 7
hią.łę cS91!kis 8 t

J. Zeyera.
-

Łódzka

Orkiestra Symfon .

Prograro XIII-go koncertu w dniu 15
stycznia ulpgr- Ilmiaoie O tyle, że p_ Osaplłński odegra, zamiast zapowiedzianej "Symfonj i H;szpllńs1tiej, Lalo, konCert ek rzypoowy Beethovena s tow. orkiestry.
Oprócz wspomnianego koncertu; odegra p. Czapliński ,.Caconne fl - Bacha, or-,
kieatra zaś pod dyr. Bronisława Sml~a od..
tworzy symfonię tł PatetY"ll1ą II Caajkowskieg o

Po wyczerpaniu porządkU dztennego
o godzinie S-ej posiedzeniozamknięto.
-

Szkody wejenne

żydów

w

~odzip

Jak donosi "Nowa Gazeta-, w Warszawie od ył się trzydniowy zjazdżydow~
skich komitetów pomocy dla ofiar. Na
zjeździe tym•. jako delegaci z Łodzi byli
pp. Lande i. 1. Szwarcman. Ten ostatni
wygłosił dwa referaty, a mianowicie: .. Stan
finansowy komitetów pomocy· w Łodzi" ,
oraz. .. O rejestracji szkód wojennych w
Łodzi". Z dmgiego referatu wynika, że
komisja szacunkowa przy miejscowej R

O. O.

sporządziła

podczas całego istnienia

swego ogółem 741 rejestracji strat, z których na ludność żydowską przypada 330.

Straty żydów oceniane są na 1,025,187 rb.
97 kop. Główne pozycje śród szkód. tych
są:

nieruchomości

- rb. 350,610 kop. 65;

hMde1-rh. 348.227 hop. 29, oraz komor-

ne-rb. 212,448 kop. 9.
-

Z magistratu.

Magistrat zawiadamia, źe po.datek re.
parte:eyjny winisn być wniesl91lY do dnia 24
st}>eZDia. po Rlłly,wie tego terminu doliczany Gędde de Bumy podatku procent (15%),
jak rówsiez M(}li!OWllne bądą. środki pnymuS\łW8.

Książka

i

człowiek

-

ZdzisłaW8 Dę

biekiego.
Wobec oczekiwanego ożywieniaczr"
teinietwa w PolSCe, w której sztuka czytania i pisania za lat kilka stanie się udzialem szerokich maswielkomiejskleb i Judowyeh. wydaoie powyższej pracy Dębickiego
uW3Ża6

nalety za

b~dące

wielce na czasie.

Zawarte w niej uwagi są dla kaidego nader cenne mi. gdyż 6zytelnietwo polskie przeważnie grzeszy terni brakami, które autor
bez osłonek nam

ukazuje.

Ksia.żk~

bowiem

trzeba umieó czytać.
Aby dnbrzepueczytae xsiąZkę ~zda~
niem antora -, trzeba wni-kiląć w jej treM,
wehłonąć ją w siebie, pr38zyd j!ł. stac się
ws~łtM,)rc~ "utors. dopowiedzieć samodzielnie t ił, co autor przemilczał, jednem
słowem,

z8ilzepió swojaz

własną myśl

o

tryM

by cUdzBgo koła, zmusić jll! do pr&cy, do
ruenu, dQ twor:cenia i fozwiłizywania oa~elł
go łańcucha zagadnień. wtórnych, grupuj!\- .
cych się dokoła ~agadnienia zasadniczego,
które poruszył autor.

4.

n

Zap!)ZOllllie

się

z jej

treśeją,

,

roeyjB'ko-szwedzkłej !lDmwłan N21db A...
drjałlo-wiez W\nżln~kij zosiał POS~1\f. do
Kazi.AhL W roli Bwiastll411l p-okoiR, Jn9yuem.
ceł

(ar.).

Układ",! si~

Rb'ESkJ}e Słowo" w mU\Hl.rze z 2.1-go
grudnia pisze: "Z:.ł czasów CeSalSQłV~
Elźbidy prilktyk()wano oryginalny BpQ~b

Klem~

. Przynajmniej w prwciwstawft,j'jiu do
jednego szambelana z epoki ELźbi<ety illO~

pq~fiJ."' iania spraw mBjątkowy.:h wyseklcb

I~a11: .. OlOU2um
[

Zachodnia 53,
edune Variete W Łodzi Uj'

_-;lm.i _LUI'II'a
ato_~:-~-.;I; -; ;-a_ś~.;d;-~.,- Vł°-:;~a;-~-;~,_S-:Ię;-!có_'łI1

T

__ '
Kwiecieńska
tan<erka

BELLA HO SA

II

T

Tragedja wspó(czeSlla
Pomimo nadzwyczajnego pcwo'5zenia deńlO!;stro
wa-ną będzie w Teatrze .Luna" n? poniedziałku, d.
15styczuia włączme.

ceny 'Zwykł:E'~

Ksie2f1rnia
Gebethnern I WoJUa
-(:1, Zgoda i2 w Wai'sa:awic,

SuBretka

Pocąłek punktualnie

.
S

~~:~~~~~~e~KIL~ie~i~:~!!!::::a
Bernardo

Helena Jeże.-ska

S u b r e t k a · klasy~zna 'tancerka
godz. 8 wiei:%ME:m.·
et
Pierwszorzędna Re;ltaocilcja.

*i

aUJueoie

UD

przeprowadził

się

Łodzi,

rółka

ul.

.Ni! 9,

m<" n1:ar;;r) - Iwp,6. 16, 32, 60, - kurs łoszy
ko p. 1.20.-kurs II-gi k: 1. 80,-ftus~u-N;.emiE"
ckik.5. 12,24,40. i 2.20-Pclsf;$-Fr~nccskii
kurs l-y k. 1,20; llUrs II-gl k. 3 2O-:c'"~ois.i&o-A .. g'd·
sk ii kurs l-y k. 75; kurs Il-gi k. 1.20 Poisk.I'.H'1QJ1s,
ki Elemell1te<rz po k. 5.12, 24, 40,-kurs I-y k.~

nUcę

na

się

na:

Zawad.Zk.ąM

Ch8foW zewnetrme ,c skórne i
II

,~:~;;,:tkh:;~;ciszek

,~

~;:X~~R~ofJlesław
Gałczyński Alojzy

Holzgreber Aleksander.

..

ZI..

I~ Kuria lło~uie tylku wBoniedziałeklnia l~-IO D. m.
"

D'

d·

ł

k d

b

ł4

h·b

dd

~

6'

.,J.

pleSZC~1Ę I~~'łonale z,)ae sOtu~rnwy or(zyc: '2-_y:)o ,.a, sw J ~os
larzqd
360-3

r•

StowurzvszenillWłaśtitleli ftierotbomDśc
m. łodzi, ul. Krótko lit !.

p------------------------------1lll:lllll1IIiIIIIII!
Teatr POPULARNY KORstanłyoowska 18.

I<:~l~~J{~~~l~a

::::,:~~~~~~~~~~~~~~~~~z;r;z~e~s;;z~en~~!e;,A~rt~y~s~t6~w~P~O;!s~k~iC;h~~~~~~~~~~=

:>:

Dziś,

dnia 14 Stycznia 1917 ro~u,

RujleUSZego D~pieru

I·1 -t:_ ~:~~~ I
t.!:":.:~..,:!m:!-.

I

ICUR c.y ..fł.dlN.~h.O'A~
{'I.
LI . lifE

Il·C;1

lJł'lVSłołI. lUZ• •' - prOc. hundl. m.

IOkaluH~j
~~e !!!DLO~EJ)
pOD'~~dHalku 15~

(w

.

Plotrko....ska -42.
SJWzedaż ha'riOW8 tylko w pod~

~ ~
.u

I

nowo.wstęPlIiąCYoh.

KursY' buchalteryjne i
H

Łodzi,

Przejazd 12.

muje ke.llcełarla kursów codziennie od 9 rano do l

ł od

3 Pl>'- do 9 wiecz.

przyj.

Dyrektor kurliÓw
~_

. .UB. .

----ma----ammm~Em._maDRma

____BD________= __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

w.

Kaida rzecl\Ufta

pieniątlz!·

różne przyrządy
ełełdr. lłźyw<me; klłptiję i płacę d·'b e ceny
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