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III.
P1~1tęipui•e:nitY

obecnie do <:>Meślenia w
charakteru i ·stan-0wiska demo.i ·P<~lsi.ll:iei. dQ niektórych zatl:ań, :które sta~
.
.<
ni~.. Nie sięgając daleko wstecz, mu~'ft".w Jriltku s?owach p~mnieć genez~

··łtf'~ grup demokra~znyeh.

~{Vi/ ostatniem póbwioozn; po :r. 1863, mi.eKról~e Polslde:m, nie w:&pominatrazie <> Galicji i zabiorze '})ruskim ·gramów demokrafyC2llycll i kilka

w ·z demokral;yleznemi hasłami.
fVięc~ w r. 1886,.tygo dnik „mos", kt6waij J. L. Pop!awski i J. K. Pofoelti,
~~rąigtew de-mokraeji

lud'O'W-0j, ~ o-

~ieiski, kl:óreg-0 intereoom miały·

p·się" inne warstwy .SJłOl:eez

„Prawda", re.W~!'ki~ l i~ smęio

.· . ·owy" i

. . ... . oo

opQw~.
łwł.slem,,i}k)stępu'' i wzię-· .·
~ z za-~ ·in~f!. - J'Wieau to potęga";
wyehodEący ~ w~ .• Lw<iwie: „Przegląd Wszechpolski", Ob-limionyjednak głównie na zw<Olenników i ezy,telni~óW . w ·'Królestw:te, wzywają
cy do .wallµ z ęste:mem. ll()gyJSk.im oglosil w
r. 1897 pr.ogram stronnictwa :narodowi0 • demakraty~zuego.

Warunki poUcyjne i cettzu:ral'lle pozwala·ty jednak rozwijać pojęcia demokra-tyezne, w
bardzo zresztą bladyich barwach i niewinny.eh
(J.g9hlikaeh, tylko w gabinetach redakcyjny ch,
me zaś w pr-0g.ra.mach pollty.cznyeh. Dopiero
~strząśnięcie podwali'lla mi samow!ad'llej biu:rokracji me>gfo wywalać większe lub llliniejsze
mniany.

W r. więc 1905, gdy fale rewolucji rosyj'Sldej wzbierały WYS-Oko i zalewały podkład

nawy państwowej, Utgrożcruej z drugiej str-0ny
.p.rtez nio·sy l klęski jakie armja japońska zaGa'Wala rosyjskiej na p-0laeh Mandżurji, ~
"
Wl;ęciy postęp.owcy og~osili program stronni'C·
.„o; ~a demokracj i postępow,ej, demokraci na-

i . ~-owi zaś, którzy zresztą programy mieli od:iZ'~·· ·}_ll.Wna (ostami z r, 1003) uformowal i jawne
!t(~~~:"i.:'$~nnictwo, posiadające organizację, plan
·~ ' ;•. ~falania i licznych stronników we wszystkkh
,;';t~e:eh zaborach. Demokracja na:riodowa. zo}tc ~~t~!l też ·'8zyhko · panem placu i przy pierw.!~;''~~:
Wyboraeh d,o Dumy państW'OWeJ zdoby1a
~:,~;
:$tkie mandaty.
'-~~„:~t:;\:'

.~Stronnictwa te różniły się wówczas bar·

~'1niędzy sobą sną, <>rga·nizacją, pojmowa1.nieresu narodoweg o, pojmowaniem hi:cznych losów P-0lski. Zarówno jednak
' jak tam.temu, zbywafo na g16wnym wa-

"

~!'i!t

politycznego, na prawno •

:pań·

~d_. P<>dsti1:'1\ie. Manifest październikowy,
· śnJe zrazu przyjęty w Warszawie , byI

,.l!

fiiY'dlaną, którą zdmuchną! nie-

zim11y wiatr pólnocny,
raństwie, które n.ie posiada

karty kon. j, zyeie polifycZJe jest bolesną fik'Y'"zaś, nazywające się stronnictw ami,

.f

ntuszą

i:'w-ot

potępień ezy, szamotać

t)~~n:ośeiat,.. hez perspekty wy i bez
~~uiie.znej. T-0 Jest jedna .z glówny·ch
krótkowidztwa i

Łowiczu, Łomży

i

Będzlrde.

ibforności,

które jako smutny spadek po na- t
rosyjskim pochłaniają nas :wszystkich,
czynią niezdolnym i " do zrozumien ia wypad~
Tymczasem · zaś k.aMe stron.nfotw-0 polip
nr-czne, świadome odn.nwiedziaJ.ności przed

.„

sumieniem i lrlst<J.rją, rpOO.ejanować ma usiło·
wa·nia celem utrwaleni.a naszej wątlej jeszcze
bardzo budowy politycznej, wzniesione j przez
akt 5 listopada.

Zagadnienie polskie, tjik

b'D'leśnie sk.om~

sześć

szpalt).

J'Jr1bn1i S kop. za wyraz, najmniej 30 kop.
łtl!kmłogli

kop. 25 za wiersz petitowy {str. 4 szp.).
W dzłalł IHtndlłłlllflth kop. 50 za wiersz peUtow. (str. 4 szp.)

Pabianice: Biuro dzien. A. Wadzynskiego; oraz w Sosmnv•

Kom unik at niem ieck i.

jeźdizie

ków.

strome

Polskiem~

petitowy jednoszpaltowy na

lładsstanB (po tekście): kop. 50 za wiersz petitowy (str. 4 szp.)

Piotrkowska 81.

cu, KaHszu,

J11Ynałn11: kop. 20 za. wiersz

BERLIN. (Urzędowo). Wielka Kwa.tera Główna donosi 22 lutego:

W schodni teren walk.
Front wojsk

gen.erala-feldlma·rszałka

ksiAJcia LeopoW, a Bawarsk iego.
Na południowy z-a.chód od R y g i i na

południowym

brzegu jezfora N a ro c z roz..

plikowane , tyłu dęż1tlemi najeoone trudn-0- chwiały się przedsięwzięcia oddziałów rośclam.i, polega w obecnej cllwili na tern, czy
syjs1kieh w sile do jednej komprunji.
potr:afimy d'Oąe ·gruntownie i umiejęt·nie wyPod Ł ab u a m i, nad S z c z a r ą i
tw-0rz.ye (l.r.garuzację państwa, dać mu naj- w '\\oielu punktach pomiędzy D n i e s t r e m
pierw krrepikie ramię w posta-ci sily ~brojnej, a K a r p a t a m i lesistymi nasze kolumny
bez której państwo jest filreją, której każdy ataiknjące p'l"zeprowaidzily pomyślnie kilka
urągać może bezkarnie, dać mu szereg instymanewrów .
tucji publieznyc h i związków, nad któremi u- ·u f (I •
. .
.
.
. na r ncie generała. - pui·k
· 01vni·ka. arcyk s.
noruć się powmna synteza polity-ezna w postaJ.
f
·
•
k
ei rzadą 11utra.dowegio. Rząd ~'a strzec inte- 1 oze a, oraz w g~kpieMWO]kS geneir ala - f e Id
~
.
marszru. a ac ensena
resu .państwa na wewnątrz .1 na zewnątrz, po-.
. .• •
• •
.
• •
siadać fyle h1icja1:ywy, aieby nie spuszczać z p:zy. ~awrn1ach śmeznyc~ to-czyla. się ]edyioka każdej sposobności d·o restauracji , do ezy- me nieznaczna akcya bo1owa.
nienia uprawni-onych zdobyczy i tyle przewrniośei, ażeby przepTDwadzić śród skal i wirów
nawę ojezystą, ażeby śród antago-nizmów mię
dzynarod:o1wych nie wpaść w mamię i zasadzkę, to p.odczas wojny obeenej widzieliśmy
WIEDEŃ. Urzęd-0wo dono.szą 22-go
wielokrotn ie, gdy zwlaszeza mniejsze państwa lutegQ:
nie umialy znaleźć właściwego stanowiS'ka w
Wschod ni teren walk:
tem zmaganiu się olbrzymów, niszczą.cyeh i poDziałalnoś

z

:Jlront

macedoński.

Na wschód od W a r d a r n angli cy ustIowa.li nsad&wić się przed stano.wiskami na..
h
°'dparlu ie w

szymi;

ręczne

•

I
ty
ce na J?l'ana

tva

Zachodni teren walk.

lf'ront wojslc generala -felilmar s:mlka

Es. J(u,pprec hta Bawarsk iego.
Na polndnie od Ar m e n t i e r e s pi)

gwałtownym d.zialaniu ognia na stanowisko
nasize wdarło się kilka komp3inji angiel~

skieh; energiezny kontrataik wyrzucił jtł
stamtąd natychmiast. Podczas nezyszczanfa
rowów naliczono 200 poległych anglików,
zaś 39 ludzi wzięto do niewoli.
·Natarcia wywiadowcze nieprzyjaciela
na południowy zachód od W ar n e t o n, na
południe od kanału La Basse e, oraz po·
między A n c re i Sommą chybiły celu.
Pierwszy Generał-Kwatermistrz
Ludendorłt

Kom unik at aust rjack i.

ichłaniaiących

wszystk>0.
$tronnictw a staly s1ę koniecznym warun-

kiem organizacj i polityczne j narodu. Bez
nich bowiem bezimienn a szara masa roołna
jest łylk'Cl do OO.ruchów, d-0 anarehji i frazeologji, nigdy zaś do konsekwent:ji, planu i -czynów. One najwyratn iej r.ep.rez-entują opinję
publiczną, dają podporę rządiowi w skuteczny-eh przedsięwzięcia·ch i zwalczają go, gdy
wkracza na złe i mylne drogi, gdy w nim interes frakcji bierze górę nad interesem pu„
blicznym. Stronnietwa reprezentują lub re-'
prezentować powinny historyczn e i rozwojowe
interesa narodu, lecz jednocześnie mnogość

ć

naszych oddziałów wywiado.wczych i wojsk zaczepnych wezoraj była
znów ożywiona, szczególnie na przestrzeni
frontu pomiędzy Do r n ą W at r ą a D n i e·
s t r e m. Oddziały nasze spełniły swe za.dania wszędzie z powodzeniem i, po.niósł~
szy tylko bardzo nieznaczne straty, wzięły
licznych jeńców.

Włoski

teren walk.

Bez zmian.
Połudnłowo-wschodnt

teren

walk~

Starcia nad V o ius ą. Na północnym
zachodzie od T e p e I e n i rozproszono
bandy nieprzyjac ielskie.
Zastępca

szefa sztabu generalnego

von Bo ef er,
Feldmarszalek „ pornezni.L

1-obn.a wd-01Wa polskiego ludu", jak ją nazywal chwiejną, niepewną i kapryśną. O ile OO..
Słowacki, tylekroć ską·pana we krwi swoich
wiem lud bez narodu jest karykaturą, o tyle
męczenników, d'Osfarczyla ostatniemu powstanaród bez ludu jest chimerą.
J :niu narodowem u prze,d półwiekiem ludzi i
Znamienne byłyby tutaj przykłady, za~
pieniędzy,· gorzała życiem, ofiarnością i za~
czerpnięte u innych. We Francji, we Wio··
stronnictw n.ie jest .świadecbwem dlQjrzafośei parciem się, gdy na stokaeh cytedali, gdy na szech,
nowy p.orządek rzeczy, urzeczywistnily
polityez.nej, jest raczej znakiem zamętu, z któw placach mjejskkh stawinn-0 c-0dziennie nOIWe
demokracj e. Zasady 1789 r., zasady wielkiej
rego wylonić się p.owinna .stafość zapatrywań s:mbien.foe, na który;ch zawis1y ofiary bohater- rewolucji,
wcielila demokracj a, rozniosły ją
na zadania narodowe; trzy zaś lub cztery stwa i najczystszej milości -ojczyzny.
potem po Europie trójkolorow e chorągwie
stronnictwa lepiejby wyraialy aspiracje i
W ostatniem jednak półwieczu .rozciąg- H.zeczyp-0spolitej i orly cesarskie.
realne programy powszechności, niż trzynaście nięto nad stolicą Polski calun śmierci paliZjednocze nie Wł,och, dokonane po tyln
l1,1b czternaście grup, które wnoszą więcej tycznej, obcy i swoi tłumili w niej niewygasłe
próbach~ trudnościach i 1.awodach, bylo przer,gieUru., ni~ jasnej :myśli i pozytyvme.j pracy. jeszez~ ognisk~ i~eal~ narodoweg o. eh.arak~
\ de~cszystkiem ~zielem . demokracj i l~~owej~
Demokracja polska stoi obecnie przed ter miasta zmieml się do gruntu, pomewaz dzrelem mas, ktore
groziły dworom ks1ąziZcym
wielkiem, zaiste histo·rycznem zadaniem. Ona usuwamJ i wypędzano zeń systematyc znie do- lub •je
wypędzały, wzięły się za to za ręce z
ma mianowici e urzeezywistnie nowy p-orr.ądek bryeh patrjotów i prawyd1 obywateli, miejdynastją ~ahaudzką, eo miała tyle rozumu, od~
rzeczy w proklam-Owa.nem i wskrzeszon ern see którycll zajmowali już to giętcy oportuniwagi i obowiązku, ażeby stanąć na czele rupati.stwie p-olskiem, ona ma wskrzesić dobre ści, gotowi do k<1mpromisów z każdym, kto ma
clrn narodoweg o i przy pomocy najpierw Frantradycje mieszczaństwa, przedewsz ystkiem silę, już fo wręcz ciemne indywidua , szukające
tji i Anglji, później Pnts, ziścić marzema vo·
miesziezaństwa warszawskiego, które od roku
dla siebie żeru śród mroc:rnej jaskini, dokąd koleń, marzenia poetów) myślicieli i polity·
1791, od prawa o miastach, aż do powstania ~ie wpadał promień krytyki publicznej i nie
ków.
styczniowe go Z"'apisalo si~ pięknie na 1,artach miała wstępu sumienna kontrola.
Zjednocze nie Niemiee odbylo się na inhist-0rji ojczystej, okazało tyle :za palu w insuDemokra.eja polska stoi <ibecnie :przed nej drodze. Dynastya . Hohenz.ollern6w, po
rekcji R-0ściuszk'Owskiej, tyle męstwa w epo- wielkim zadaniem.
dluiszych wahaniach i wątpliwościach, ujęła
·ce naIJ'oleońskiej.
.
Miałaby ona nie tylko podjąć energfoznie
w swe dłonie sprawę niemiecką, i jakkolwiek
Warszawa byla duszą, cgnfskfrm i arse- dziel-Ot oglosz;o.ne aktem z 5 listopada, nie tyłforma ta, którą znalazl dla niej Bismarck,
11alem rew-0lucji Iislopad-0wej, Warszawa w
ko być główną praoownicą pTzy <>dbudowte sprzeciwfała się ldei wie1koniemieckiej, której
głuchej i ciemnej erze MikOlaja I wykazała
państwa polskiego, lecz jeszeze odzyskać lud
reprezenta ntami byli iden1iści, tillf!Z'ofowie i
wiele odporności i p-0trama zachować charak- l dla nowego porządku rzeczy, czyli pio\ożyć
bohaterow ie walk o oswobodzenie, jednakże
ter sto11'cy PiJlski. Warszawa n.arP-'łzcie, ta ,,za- I fu.ndamenty, bez. których c.ała bud>0wa iest
stworzenie Rzesey p_o zwJ:cii;?skiei z Francją
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W()jnie zactowolil-0 ambicję narodową i dalo Legjoony nie są stalą armją, lecz zaoczątkiem
'wysoki stopien potęgi powaśni-onym i podzie- wojska i nie mogą być ·mierz0>ne tą miarą,
'
:r
t
.:1.
1
· kó w N.iemeom.
•
.
.
„
.
wwna :irwa era 1.l.'0.i:onym
przez t y1e wie
ktorą się arm1e staw ocenia.
. Rzym
i '.ie 21
d. •lutego. 20
. Demokracja polska nie P'O'siadala ty•ch ś~iet- ·
Wojsko polskie będzie juz stalą formacją, nosi Na p~~:k~~górzu Sziegen w nocy z dnia
nych tradycji historycznych i politycznych, oo będzie nie zaczątkiem, lecz tworem doskona- . 19 na 20 lutego oddział niep.rzyjacielski wtar.demokracje zachodnie. Jest ona jeszcze· kon~ :tym. W-0be.c tego tam już niema mi€jsca dla gną1 do naszych rowów piod Casera Zebio Pa·
cepcją przyszl-Ości. Nie miała. ona dotychczas „obywatela'', tam tylim io!niexz być powinien storile. Po gw.ałtow~ej walce. na bagnet~ od.
.
.
. ..
.
.
• .
.
. .
.. ·.
parto go ze·znacznem1 stratami. P.ooostaw1l on ·
s1Jy, am pola, am amb1CJl do .n.nanQlwanm 1 wlasme dlatego, ze tylk:o ZiOln1erz tam hę_,_
k h k'llr'u ·J·en' ~.<.w
·
·
. • .
~:
..
.
..
.
.. .
, w naszy.WJ.
rę ~ac
i "
vv •
steru sprawy narodoweJ; swiadom-0sć pow-Ola- 1 dz1e~ będzie ka2idy z tych zo!merzy dobrym ·oD•worzec kolejowy w Ta:rvis wctioraj .po;nia nie p·rzeniknęla do jej dna, co musi stać l bywatelem nie z nomenklatmy, ale z istoty 'll'O'W'Ilie ostrzeliiwauo skutecznie....
slę zawsze, jeżeli jakaś warstwa ma objąć
rzeczy.
Na pozostałych frontach walka artylerji
przewo·(,lnictwo powszechne.
Zalety .OOliniers:kie, jakie P'Olak posiada i
byla, ~ilniejszą, szc.zególniej :po·d Gorycją i na
· spo1eczna,
,
· tru:a:
...1.toró.w, sprawowana przez armię
· •
Karsc1e.
Nasza ,_
.ii:onstruk c1a
wadl.iwa za 1. .ro1a ms
General Cadorna.
RzeczyP'osp·olitej, nie pop-rawila się grunto:w- niemiecką, ·pozwalają nam się spodziewać, że
nieji po rozbiorach; pozostawaliśmy ehaofyc:zr w krótkim c.za:sie doj.dziemy do. zadawalniająw
unrł~menfu
ną masą, bez organizacji i bez jaśniejszeg'°
cych rezultatów. Dlatego też ·nie widzę racji,
Berlin, 22 lutego. (T. wt). - Przewodniplanu dz:iafania. Rozwój demokracji zależy O·d abyśmy szukali nowyich dróg do celu, kiedy
czący, dr. Kaempf, zagai! posieą;renie o godz.
rozwoju narodowego wiogóle, od poleps.zenia mamy pr.z~ sobą dr.ogi utarte i korzystne wa- a 3 min. 20 p•rzemówieniem, w którym ,zaznawarunków życia publfoz;nego.
. wnki rozwoju.
ezyl, iii Niemcy nie zloią broni dopóki nie 9"'
siągną
eelu walki, którą jest obrona niezawi·
Otóż dziś, gdy ważą się losy naxodu na.; (
Powtarzam raz jeszczet celem na-szym posl-ości i wólnośei kraju.
szego~ demokracja p·olska p-0wlnnaby wystą- l winien dziś być iiołnierz - "obywatel, drogą do
Pamięć zmarly-c.h P'Oslów uezcz,ono przez
~jć na widownię i zająć należne jej miejsce.
-celu ten system wychowania militarnego, któ- ·powstainie, poczym pr:r,ystąpiono do porządku
Bołesła.w Lutomski.
cy_ rlat dot~chczas llfljlepsze rezultaty.
dziennego. Memorjal w sprawie poiy.czki przy-·
•ięfo bez dyskusji. NaSfl:ępnie wzięto po.d obra.,.
. Legionista.
dy projekt prawa o powOianiu sędziów p<r
iQ1
z
$
mocni-czych do sądu wojskowego Rzeszy; plI'o-

o•..:

Z.

.

Rzeszy.

I

O~omokracji wojska polskiego.

Komunikat turocki.
Konstantynopol,

W jednym z dzienników-warszawskich czy;talem artykuł pana A. Tarnowskiego o demokra:t~mie w woisku polskiem. Pan Tarn0<w-

ski powiada, ie żołnierz nasz piawinien być
fulnienem * obyiwatelem, a ustrój demo.Juatyczny wojska .powinien do teg-0 celu prawadzi.S.

U

jekt zostal

znaję w zupelności, że ?Jolnierz polski
powinien być przedewszystkim rolnierzemobywatelem; twierdzę nawet, że wyclliowfillie
WQjskowe jest napleps-zą szkołą do wyrobie- ·
:nia. tych wszystkich zalet, które -czynią jedrm·

21 lutego.

~

Gl<iwna

.eony. Po raz wtóry

w pie-rws·zym

czytaniu~

obradować będzie

nad nim

wszystkie akta .centralnego

k'(}mit~

Następnie ian.<lar~
nii Wtargnęli późną ll(lcą do domów prywat~ ·
nych i ttresztowali wielu przywódców robotni~

tu p.rLiemyslu wojennego.
:e.zych.

Prezes, wielkiej petersburskiej

grupy

robotnic.z.ej„ Gwozd,ow, będitc dężko cliQrym."
ZDStal w SP'OS6b brutalny wyci:::,gnięty z ló~
wtrącony do więzienia~ Wszyscy póz·ostaii'
czkmkowiei k'1Qmiteta przemysłu woieneg-o .ó,.'
świadczyli swą solidaruo§ć z aresztowanenn.
Prezes k·omitetu · przemysłu wojenne~'
iezlonek Dumy Guc.zkow, i wice-prez~s, RonlQa
wa!ow, o·dwi·edzili w poniedziałek prezesa mi„
nistrów i wnieśli skargę ·na sprzeciwiające .się
prawu aresztowanie niewinnych.·. Prezes mi•
n.istów, GoUcyn~ wysruchal skargi urwaźnie t
jedn:ocześnie oświadczył, ii nie może 'Iiic ucey„
nić, ponieważ z przed.stawień Protopopowa i
rady ministrów wynika, ze zarządzenia te są;
kO'Ilieezne. „Russkaja Wola" pisze, iz Pr·o:OO..
popo·w chce wogóle. zwwiązać tkomitet ;prz~
mysŁu woiennego.

j

Echo wvbucbu mRrchan1ielskn.
Sztokholm, 22 lutego. (T. wł.) . .:...;. ,,Hapa.
randa Nytheter" komunikuje, ii ostatni wy.
buch w Arehangielsku zniszczył jeden 1 na.Fo
'łl1ększych rut świecie magazynów amunicji
śWiata.. Eksp-0lzja posiadała clia.rakter pot~
żnego trzęsienia
przestrzeń

wszerz.

ziemi. Magazyn

mj:nłówał'

d~óch

Już

ltlm. wzdłuż i jednego
pierwszy wybuch mis~l zupeł„

kim. Pó.
plenum.
źniej
nastąpił
szereg
··wybuchów,
pod
\Vpły~
Na wniosek dep. Groebera (centr.) obrano
Immisję do spraw żywności·owych. Jutro o go- · wem 'których zniknął z powierzehni ziemi Saln
dz.i-nie 1 rozpoczną się obrcady nad etatem i po- magruz;yn. z trzech tysięcy robotników, zol.
datkiem od dochodów wojenny;cb. Posiedzenie nierzy i policjantów przy życiu pozostało za.'.zakoń~wno o godz,· 4 min. ,15;
ledwie dwustu. W porcie 5 parowców zato„
nęfo, zaś dwa odniosły sięzkie uszkodzenia..
f'/ t1nł"mn m11nil>rt1bio1fł
IJ in• mu W~tirn >lll!fl~V·
Zachodzi przypuszezenie, ie wybuch nastąpił
Budapeszt, 22 lutego. (T~ wł.)". -- W scej~
mie węgiell'skim Hollo zwrócil się do ·prezesa pod 'Vl-"Plfwem maszyny piekielnej. Aresiztt>, ·
ministrów z interpelacją, czy gotów jest zgo- wa.no około 100 Finlandciyków.

kwatera donosi 20 lutego:
Front Tygrysu: Dnia 18 lutego pod FelIahją trwa! ogień ·piechoty i karabinów maszynowych. Dnia następnego nieprzyjaciel
skierQlwal gwaUowny Qgień ar.tylerji ;na stano·
wiska nasze pnd Felfahją.
·
Front Sinai: Dnia 5 lutego poza stanowiskami naszymi zmuszono do lądowania latawiec nieprzyjacielski. Latawiec spl-0nąl, a
kierownika jego wzięfo do niewoli.
Na pozostalych i.rontach nie wy1darzyfo.
się nie znamiennego.
Zastępca Gtównod.owodzącego

<l:zić się na ustanowienie k'Omisji parlamentar-

Ęnver Pasza.

stkę dobrym obywatelem kraju, ale nie zgadzam się z tym. wożeniem, z :któreg-0 autor
wychoozi, twierdząc, Ze demokratyczny u.strój

przyjęty

Wnfosek, złożony przez so·c. Zwiąrek robot.,
w sprawie obrad w lromisjacih, zostal odrzu-

zni~27ezyla

5~.

nej, która moglaby w dro.dze poufnej wymienić poglądy oo do warunków pokoj-0wych. W

nie· stację

kolejową, odległą

ff nngeł mmry~nfiski

o dwa

w Roxtt.

przemówieniu swym Hollo, uzasadniając inKopenhaga., 22 luteg-0. (T. w!.). - ,,Na•
tfonal
Tidende" donosi z Bergen, i.Z handel
bnłnarski
terpelację, {~,zyun uwagi, odnoszące. -się do po·
•
lityki Rzeszy niemieckiej, Prezes ministrów, rosyjski, sp-0czywająey dawniej w rękach nie'-wojska do tego prowadzi.
Sofja, 21. lutego. - Glówna kwatera do- hr. Tisza, odpowiedział, iż jest zmuszony za- rniećldch przejęły obecnie Amery~ka i kra)e
.
ThOSi 20 lutego:
pl'Ofostować przeciwk-0 przedstawianiu pew'.'" skandynawskie. Prym trzyma fl'Od tym wzglę".
Myśl przewodnia wyksztaleenia wojsko- · Front macedoński: }'lomiędzy Warila.rem nych faktów,sprzeciwiających się ścis1'ości hl- dem, Ameryka, dostarcza jednak po Większe]
wego jest od wieków n.i·ezmie.nna, gdyż te a jezforem Doiran trwała dość ożyiwfona dzia- storycznej i ·rn'Ogącyeh jedynie być szkodliwe- części zlych towarów.
wszystlcie eechy, które ezynily da'Wllliej :bołnie· J:alność artylerii. Ok'Olo godz. 8 wiecz,orem mi. Ekspansja, jaką Rzes.za niemiecka wykana dobrym, są i dziś jego mamieniem. Zmie- 'Spatęg-0wal się nieprzyjacielS'ki ogien arlyle- za!a od r. 1871, jest ekspansją P'O'k·oj·ową, ekomł się tylko sposób wojowania; isfota żołnie- rji na poludniu od Stojakova i doszedl do o- nomkzną 'i kulturalną, nie zagrainjąeą niezagnia hutagano{)lwego, który trwał ·o-k·olo gódzi- leżruości i egzystericji fa1teresom życiowym żadLondyn, 22 lutego. (T. wt). - D-oniesfo~
tza została ta srurna. Jeżeli więc chcemy mieć ny. Na poz.ostalej częśei frop.tu slaby <>gień nego innego narodu i żadnego państwa, taką,
nie Biura Wolffa• „Londo·n Gazette" opubłi.w W'Ojs:ku dobry materjal, musimy naślado- arlylerji. W dolinie Wardarn ożywiona dzia- która, żyeząc również dla siebie miejsca pod kowala oświadczenie urzędowe, w którym pować tych, którzy dobrą armję stworzyli.
lalność lotników.
sloń,eiem, nikogo nie spyC'ha. Ze strony wrogów
wiedziano między innymi: Dzialalność nieW tym wypadku ni.a moi.na uwzględniać
Front rummiski: Na wscho<lzle OO Tul- naszych jest to temiencyjnyrrt i złośliwym przyja:Cie~a zmusza Anglję do podjęcia dalartvlerii
pfochoty., oraz kara- p rze k·ręe,aruem
·
· t-0 tn
s·rnch
zarzadzen'
,rozmaitych slosunków, bo 'W'la&nie n:a to jest cey slaby ooień
1:1·
"
.i
is
· ego st a!Ilu, rzeczy, g d y
~"
"
, celem p~"',i.,..zyman·a
vuvr
1 skute
~
cz,.·
binów maszynowyrch po obu gt,r<mach ramie- przed własną opiniją publiczną oświetlają sy- · noś~i zarządzeń, jakie podjęto, dążąc do tego,
armja, by te odmienne stosunki sprowadzić nia ,św. Jer.zego.
.
tuację o,becną w ten sposób, jalmby chcieli się by zapobiec, ażeby jakiekolwieik trartsporty
4o jednego mianownika.
J; ·
oni b.ro.nić przeciwko zamiarom zaborczym i
nie ·przedostały się do krajów niep.rzyjacielUstrój demokratyiczny rozluźnia suboxdy'OffiUnik~ty ff!:!fiCD\lkl"o.
dążeniom Niemiec do potęgi, zagrażającej in- ski-eh, lub nie wyd~.staly się z nich. w tym cena.reję, egzaltuje godność wlasną, a nie uczy
ft.
m .u
11
Il U
nym narodom. D-zieje jednego p·okolenia pou- lu o.kręty, wiozą.ce towary, przeznaczone dla
iej szanować w drugim.
Pa:ryi; 21 , lutego. -. Urzędol\% donoszą czają, że pokój europejski zawsze był zagroźio- nieprzypaeiela, 1u.b też pochodzenia nieprzyja·
20 lutego po poludniu:
ny wówezas, gdy Fra.ncji i państwu rosyjSikie- cielskie.go, będą podlegały uprowadzeniu j
Jeżeli się mówi iJ formowaniu wojska, to
Z ubieglej nocy .ufo waźnego niema do mu zibywaly sily dla celów politycznych euro- konfiskacie, o ile nle dadzą m'Ożności angiel.noźna przyjąć za motto sfowa cesarza Wilheld10niesienia.
pejskich, a ealy świat uwaźal pokoj eprop-ejski skim i koalicyjnym silom zbrojnym dokladnema I. Po W'Ojnie francuskiej, kiedy przystąza, zapewniony, gdy m-0carstwa te gdziein<lziej go zbadania swego fadunku, co do tego, jakie
piono do formowania. jedniolitej armji, postaPa.cyi, 21 lutęgo• ....,... Urzędowo a-0noszą ufogaly komplikacjom, nie będąc tymsamym towary wiirmy ulec rekwizycji. Dlateg-0 reiż po..
20 lutego wieczorem:
gotowemi do napaści. Prorwadzimy wojnę, lecono, by okręt, napotkany na morzu w dro.wfono pytanie, jak ksztalcić :holnierza, ezy wyW okoli-cy Butte de Mesnil i na praWYm poniewaz prowadzić ią musimy dla ratowania dze do po.rtu lub z portu jakie,go:kolwiek kraju
chowaniem, ezy musztrowaniem (Dril oder brzegu Mozy trwal ogień artylerji. Artylerja naszego napastowanego życia. Będziemy proneutralnego_, posiadającego dostęp do ohsza~
~rziehung). Cesarz Wilhelm rozstrzygnąl, że naszą wznieci-la pożar w !injach nieprzyjaciel- wadzili ją przeciwko każdemu i we wszelkich
rów nieprzyjacielskich z pominięciem portów
i jednym i drugim. Wychowanie uczy żolnie- skkh na skraju lasu, na zachodzie ·nd Grand olrolie~n:ościach. tak długo, lecz równie·ż ani angielskich lUJb sprzymierzouych obszarów;
1rza myśleć bezinteresownie, wykonywać swój Chene. Wycieczka nieprzyjacielS'ka przeciw• minuty dlużej n.iż t.o jest kouiecznem dla r.abył uwazany za okręt, wiozący towrur dla niekQ jednemu z naszych malych posterunków w fowania naszego .życia, naszego bezpieczeńprzyjaciela wzgl. pochodzenia nieprzyja.ciel·
o-bowiązek i za·chowywać się stosownie w ka· odcinku lasku pod Le Chabrette za!amala się stwa i interesów naszej · egzystencji. Na bo skiego, dopóki nie o~aze się, że jest przeciw·
:żdej sytuaeji. · R01JWijając w nim zaufanie we w naszym ogniu~ Piozatem dzień miną! wszę- zgadzają się wszyscy sprzymierzeńcy. Trwaly _nie. Winien on być uprowadzony dla zbada'.rwlasne siły i poczucie godniości ooobistej, nau• dzie spokojnie.
·
pokój osiągnięty być może tylko w ten sponia i, jeżeli zajdzie koniecz.ność, stawi-Ony
<:rzy go szanować godność bliźniego.
----i
sób, ze u nikogo nie będzie się· budziła myśl
przed sąd mo.rski, a każdy okręt, wiozący toK
o odwecie.
war dla ni.epirzyjaciela lub pochodzen:i.a nie" aidemu grzeczność się należy, ieez kaoapiowiedź prez-asa ministrów, którą pra- przyjacielskiego winien podlegać uprowadzaźdemu inna", powiedzial Mickiewicz. Ta zawica Izby przyię1a z uznaniem, wstala przy- niu i rekwizycji za przewóz tego rodzaju tosada nornmje po wiek wieków wzajemne obLondyn, 22 lutego. - Główna kwatera jęta do wiad'Omości.
waru. W wyp.adk14.. gdy chodzi o jakik{)lwiek
don-osi ~1 lutego: ·
k
oowanie ludzi. Wychowartie wojskD'we, jest
Generał Haigh d'O'rl'Osi 10 pomyślnych przed~
Po przemówieniu prezesa 'llli'Ilistrów, hr. o .ręt, który za wija do jednego z ustan:-0wi'°'" :
w tym wz,ględ.zie najlepszą szk·olą.
sięwzięciach na rozmaitych ezęściaeh i.rontu. Tiszy, dep. Halfo odpowiedzia!, ii zgadza się nych p-0rtów nngielskkh lub sptzymi·erwnych
z wyiwodami prezesa ministrów w sprawie po- dla zbadania ładunków, winien 0<n ulec rekwiA kiedy służba, to - baczniośćt Wtedy W szczególności donoszą 0 zajęciu części nie- koju. W p.rzemówieniu swym zaznaczyI Dn je- c eyeji jedynie na podstawie tego, iż wiful Jaduniema czlowieka tylko jest automat W ni- -p:rzyjacieJskich rowów na północnym wsch'O- dynie zazdrość i zawiść, jaką budzi ek.onomi- nek pochodzenia niep;rzyJ'acielskiego,· lub tei ·
;,. 7
t
· - . '.
. .
· • :
.
dzie od Gueudecorut i na poludniu od .Armen•. ,em o me uo11za os,o.b1ste3 go.ctuosc1, bo 3est t•
W
t t .
k • wt
li .·A 1.
czny rozwój Niemiec, pioza tem ośiwiadc:zyl on,
dla nieprzyjaciela. Tuwary, podczas badania
•
.
. .
.
.
. . ieres.
os a mm Imn c1~
argnę
n.g I•
·e n ód ę 'er~k· rt t, . t
dal .
'ć
kf,
,_ t. , d
t .. . .
h
tylko eh w1lowem zlozemem sWeJ W{)lneJ woh cy glęboko do rowów nieprzyjacielskich. Ró- . z
ar . w gi :; I oo ow JeS na·
. ponosi
!.itOI'J''0.u s W1'er z.onym zos ame, ze są poc ołt
b
·
największe -Ofiary. Le,cz należy również nie
d'Ze,nia nieprzyjacielsikieg-0, luib też, że są prze.
na o arzu d~ ra publicznego. żołnierz w sz€-\, ~n~ei ';Jkonaliśmy n~tarcia na linje n~ep.r.zy- zapominać 0 pxzyszlości Węgie,r.
znacz.one, dla nie-przyjaciela, będą podlę.galy
re~u .uezy. się po~luszeństwa wobec władzy, y3acielskieW.nla poN.ludn:owymb't wsch·o·~z1e ?d.
P.odczas ·odpo•wiedzi dep. Ho1lo wszyscy konfiskacie.
'posw1ęce.ma osobistego i umiejęfaości dojścia
. pres:
I-e u ~emcow za 1 ?' .a rueprzy3a- deputowani OP'ozycyjni opuścili salę posiedzeń
, Dzienniki berliński-e nazywają nowe roz- _
d'O ~mierzonego celu. - bo
z.k
k
• cielskie u~ządz~ma ~bronne ~ilme. ~szk-0dz'O- z wyjątkiem grupy Carolyi'eo:o.
porządzenie.
.angielskie. nowym ·gwaltem A,n.. ·•
•
l"-0 az wy ona
no. 114 Niemeow wzięto do niewoli J. zdobyto
D · · ·k·
. . : · · "'f k ·
·
!!tym być mus1. Można :więc śmiafo :Powie- 4 k
h',
.
.
. Str t , .
kk'
I
nenm
I
zazn~czaJą,,
ze
ra
-cJe
·O·p,ozycy3glji
wz,ględem
państw neutra1nych.
.
1
lihieć że dobry :bolnie
. t . b ć d b
· axa my maszynowe.
a Y nasze są 6 • 16· 1· ne,. grupa ApP'ony1'ego i klerykalne stronni,,R
Z. am Mittag" pisze w tej sprawie!
•
.' 1 .
.
b
rz musi ez Y 0 rym
ctw.o ludOI. we p.rzez '(}pusmzenie sali posh~dzeri Nowe rozp;orządien:ie rządu angielskiego ie:st
1
pozy ecz~ym 0 ywatelem.
•
•• •
w czasie glos·owania pragnęły wyrnźnie dać
koroną wszystkiich gwaUów względem państw .
UstróJ dtll'll<Okratyczny w wojsku oslnbia
do zrozumienia, Ze nie zgadzają się z wywo- neutrainyc.h, jakich dopuściła się dotycliezas_
skutki wychowania i wymusztro\vania żolnieLe Havre, 21 lutego. _ Gtówna kwatera dami .dep. Hollo..
.
An.glja i jeJ sprzymierzeńcy. Nie pozostaje n.ie.
.ny. W nleklórych wypadkac.h. nawet "Od<lzia- donosi 20 lutego:
-iimego,,jak tylko dziwić się wyl;l~lazez.ośd dy„
łjtwa lV'l'~ez szkodliwie nn rozwój charakterów.
Dwa niemieckie prze,dsięwzięcia zacze,P.
UJ
plomatów angielskich· i angiels.kiego kier-0'\v·
b
·
d
nictwa finty, która nie wysila się na t-0, ażeby
1
Kiedy wstąpiłem d'O pierwszej 'Brygady ne na posterunek
elgijski na po udnm 0 ·
Sw;tokh9WJ., 22 lutego. (T. ,wt) ........ Spole- · wciągnąć w walkę flotę niemiecką i P:Okcmać.
'f.e~o·
no'"r,
ra"·1·1,,..
""byw·"""tel. ...
7. ez"'Steenstraete odparte.· zostały w ei~rn
nocy za ez.en·s"-'"..-.
:rosyisk1·e
·e t b
.i.
·
• ·
1 · • i:.
•
·
t::>J
".
„ v m1·.,,'<'. sl"'w·o
.,.
"'
...-~
•'wv
P.. od·
pomocą ognia.
.
d~ ·t . I . sli Q urzone aresz;~owa- ~1ą, . ecz aze11y paustwa neutr.alne namą.ć
b~ ::;em powalem wnrunki, w jakich Legjony tJOo.
Dnia 0 lutego w ''a d . t
ł
. o- mem 11 prze s awwie · r-0hotników, szczegól- jarzmo angielskie. Nowe rozporzadzenie an.-'
Wi5!aly i zroi,1~mialem d-0niosłość i koni~tzywkw.a d. .zialaln~ść
.
a~yfujt1 a O'ez.y a Slę
nie gdy ogól dowiedział siiz szc~egÓlóiw b:ru- gielsk1e nie jest nkzym innym, ja'k tylk-0 za(n~.:.t J;.,..,.f"l ·ia;z.:iui,(;~; _ ZrozumiaJ..ęm:~.„k4, te ~
-"
talnego postępowanfa i'dadz. „Russkaja W.er I po·\·•.rierlz.ią nfoognmiczDnej ,.{·Cjny ko:rsarskie:
( . ~" t~t..
. •- . . - •
.. ·""' . ., ~ - ~- .,
- ~
'• ::-~·~ ~\łmuniku.Je~ ~~'Ź policJa łPOOl'.7.aS l'i'WW:ii j ~!Z~i!~{i p_~o,m ~t.r;;1.n~.

Komunikat

Komunikat angielski.

I

Komnmkat belo11sk1.

I

ftUSjl.

„

..,__:_·._lł:_r_l_~_;-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..;,___ _;:O~O~·~D~'Z!._Jt~·~?ł!....,..;2t~-!P~O-!__.:.:D~!.l~..!!:1f-!I:....·--------- --------- .!'.t!..„·_
· ,.,Lokalanzefige:r" pisze: Obłudnie oświaa~
aenie rządiu angielskiego, 1t, gdy o.kręt zawi·
ja do ip-0rtu angielskiego, Jron:fiskaci.e podlegają jedynie towary rzeczywiście nieprzyjaciels:ki-e, uważa-6 należy wyłąc:inie jako środek,

I iąda oo ruu osła,:wio-na proteldorka ~eh na.-

za pomocą którego. Anglja, nie przepi.stijąc wy- .
raźnie nakazu zawijania do któregQko1wiek ze

swych portów,'eo niezgadULloby się z prawem
międzynarodowym i morskim, pragnie jednakże itmus:i6 okręty neutralne do zawijania
do portów angielski.eh. Gdy -0kręty .?Jnajdą się
tam, wówczas Anglja będzie w możności sta-

-

,

Sprnwn iywnofcio11 .. w RngłJł.

'.Frankfurt, 22 lutego. (T. wt)·. - We
„'F-rallikfurter Ztg." :rzecZiomawca .wyjaśnia,
dlaczeg-0 :rząd angielski tak dlugG opiera &ię
wprowad~eniu systemu kartkowego. otóż, gdyby .c-Jl.ciaino postąpić energicznie okazałoby się,
że ludności nie sp<>Sób nasyeić, nader malymi
racjami. Doniesienia o racjach ezęstokr-oć in~

mięsa % f. na głowę w ciągu tygodnia, rozumiano to w ten sposób, że w czasie tym wogóle
nie należy sp.ożywać więcej nad 3 ft. mąki,
lub wyrobionych z niej 4 ft. chleba. Należy
przytem wziąć pod uwagę, że 3 ft. angielskie
stanowi zaledwie 1,350 gr.

niewielki

Sztokholm, 22 lutego. (T. wt). - Donie.Jenie Biura Wolffa: Według wiadomości, o~
trzymywanych tutaj z Anglji, -Obostrzenie niemieckiej wojny po<liwo<lnej wywola}o w Londynie głębokie wrażenie, szczególnie dlateg<J,
ie Anglja posiada nie wiele więcej zapasów
żywności, niz na miesiąc.

dąeych na uslugac.h Ang1ji, pisze „Courant":
1)bydwa okrę"ty znajdov:aly się w drodze do
tas Palmas z przymusowym ładunkiem wę
gla angielskiego. Są to pierwsze ofiary, jakich

towyćh

wiązań.
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A propos „125 lat D;ieiwoli" na ekranie.

Prasa warszawska, zdaje się, pogodzila
nareszcie z kinematograf em.
Dawniej zdawafo się jej, że po kilku pi'()-o
rnnującyeh jej artyku1ach publiczność tłum
nie odwróci się oo kinema.tografówt a kin:o„
te.a.try zapadną się p-0d ziemię.
Lecz iilma zagraniczna ros1a czarodziej8ko, na tysiące metrów, na mile ea1e, obwijala
wstęgą obie pólkule i .o-czywiście <>plotła i
się

Warszaiwę.

Sp.rawozdawey, którzy b~ali jawnie na
przedstawieniach najglupszej farsy w mówią
cym teatrze i nazajutrz op.owiada1t" sxczegófo„

W>O jej treść, zżymali si~ na zwycięstwo kine.matografu i... cichaczem wRradali się w jego
bramy, wchodząc,. kiedy. na sali byto demno.
O tych wizytach milczeli, sądząc, że milczenie
szóstego mocarstwa w Warszawie zabije ki-

ioowat

robił

Kopenhaga, 22 lutego. (T. wl.). - „Times" donosi z Waszyngtonu: Amerykańskie
sfery urzędowe uwaiaią sytuaeyę w Meks3"1ru
za poważną. Zaeho<lzi obawa; ie Stany Zjedn-0rz·one n1e będą 21Wlekaly dłużej z inter-

bolHderskie~o

mlnlstra

s~ubu.

wencją, ażeby przywrócić porządek
panującego w Meksyku..

Komunikat nimnieckL

Proiekt nmeryknnxWego sztabu genHalneno.
Waszyngton, 22 lutego. (T. wt). - Doniesieni·& Biura Reutera! Po konferencji z
p:-ezydentem Wilsonem sekretarz stanu do
spraw wojny, Berke·r, zakomunikowal, ii jeszcze w ciągu tygodnia biezą·cego przedstawi
k•"ngresowi flgólny projekt wojs.kowy, o0praoo-wany już przez sztab generalny. Pod-0bno pre-zyden.t uznaje zasadę powszechnego wykształ
cenia wojskowego, o ile da się ·ono przep,r~
wad·zić w praktyce.

nie jer ...., stanie„"5pe1nić swych zobo-

(wł11czomJ).

BERLIN.

I ey się wstecz w

cfowolnej chwili.„

że

i prospe'

Nie potrafi.ono podjąć wlaści wej walki -

iprzeciw naciąganym melodramad·dlom i bezmvślnvm kawalom - sfowem przeciw treści,
a 'za~dać uszlachetnienja ki-no-teatru i wyzy'Skania tych przewag, które filma p-osia<lać moz_ ·e. nawet wobec teatru, mającego eud'Dwną
przewagę - w żywem słowie i ruchu ludzi z
krwi i kości.

Nie widziano, ze kino. teatr jest pod pewnym względem kTokiem rozwojowym· teat.ru
w ·sferze urozmaicenia i szybkich zmian see:nerji. świat antyczny z musu swojej okrągłej
areny i z braku kulis ograniczył się do jednoślrl miejscai podniesiony później przez blą~
La harpe'a na wyeynę zasady teoret:J"Czne3.
Genjalny Szekspir intuj eją rot.bija je-dn~ść
seenerji. Technika malarska stwarza lmhsy.

Nowożvtna maszynerja wprowa·dza scenę obrotową. ·Ale żaden teatr nie d.orówna filmie
:w zawrotnym bie-gu mie,isc, akcji i w możności
dawania widowisk na tle wi<loków bogatej
natury i na tysiącznyicb stenkach ist·otnie hi=:toryez.nych. Kuli'sy teatru są zawsze kopią
malarską, lasem z papieru, m~rzem z plócien.
Filma powtarza rurh żywej natury, odbija ogrom sceny ~ycia od stu stron.„

(Urzęt:lowo).

po-1

Na zachodzie z powodu deszczu i mgly
walid.
, Na wschodzie na.sze -0-ddzialy atakują~

ee

wzięły

toczyły się żadne poważniejsze

na wschodzie od Z l o cz(} w a

jeńców.

Ra.cl jesfem tedy dziś, te Galicyjski Komitet pomocy, 1xxfobM nie bez zachęty Sienkiewicza, przekonnnego dla kinemato,grafu pietp;mem przeróbki jego „Quo vadis", - zaźą
dal -Od techniki ruchomej fotogra.fji dzieła„ które sfanąe może -0b·o•k naipiękniejszych paka~
zów, z.agraniczny·ch, d.ziela, które wsknesza
filmy.
"
·cud·owny moment z walk polskfoh o niepodle~
1
Dziś jes.!leze nie wiedziałbym czas-em, eo
glość w r. 1794 i splata gio z poicbwyc·onemi
J i jak się dziafo w dni uroczyste Warszawy,
żywcem wyprawami wnuków - legj·onistów z
1 gdyby nie kinol Nie lubię się Uoczyć - i Krakowa w r. 1915 - dzie!a, które przemówi
pnekladam oglądanie tłumów na ekranie, wielkim wspomnieniem i szczytną nadzieją doo
niz na uUcy. Jest ciszej i 'Wy·godniej.„
oczu i do se:r>e widzów polskieh ....
·A dotą<l jeszcze.„ nie utraciłem mego pioU czyniono eoś na wielką skalę, wskrzedziwu dla kin_ emat():~rafu, ź-e tak rzeknę,
j si-ws,zy ducha ma&oweg-0 ruchu przeszfości na
strony naukowej. Nie ro:iumiem, jak można tej samei scenie, na której ongi gralo życie
wymyślać na kinemafogra.f, ·Sk\JTO ni-e ulega i dziejowe. i nadawszy ·wizji pTzeszloRci k'OJ.O- .
wątpliwości, że,jest on jednym z najcncfowniej. ryt prawdy archafoznej dzięki rekwizytom i
szy·ch wynalat.k6w geniuszu ludzkieg·O.
Jmstjumom, zapoży•czonym z narod-oweg·o MuMon.ofo·nny st.mer kinemafografiemego 'ko- 7.eum w K.ralwvtie.
ła jest dla mnie objawieni er~ wiel:tmgci czloPrzesunęla się przed oczyma naszemi
wieka, ho jest zwy:eięs.tw.em nad znikomością .pMsła fabula o spisku szlachty, przysięgają- ,
zjawisk!
ieej wierność -ojczyźnie na pa1aszach w pi-wniey
,
Kiedy moi koledzy prns·owi boj'kofowali żyda Abrahama, i <i tragicznym wstawienniI -0ngi kinematmrraf. ja pisywalvm o nim z ek- ctw-ie przed satrapą córki gr'nerała SosnowI stazą to, co fest prawdą Istotną:
skiego, Katarzyny, za tych, których zdra.da
!
że to jest za,d•o:knmentowana teraźniej- wyidala na -wygna-nie, a wydać chdala na
(jakkolwiek zechcą mnie
określać w nagr·ooę za powyższy komplement)
-- jestem wielbicielem kinemat<0grafu i bodaj
pod tym względem mam wspólnika w fifozofie Bergs·o·nie, poslugującym się w „Erstution
Creatrice" porównania.mi jaźui do obrotów

oo

I

śmierć.„
·O pry·mityiwną fabułę, która
p-owiązać jeno wskrzeszenie ni-

Ale mniejsza

! :miała na celu

! by

we śnie czarodziejskim sceny powitalnego

J

A gdy odkład alem już pióro, ujrzałem
redaktora na ścianie, kiwająry glową
surow·o:
- Czy Pan nie przeceni! kinematogrnfu?
- .Jafoo ;vynalazku - nie! Czary fotogmfowanja ruchu gDdne są czarów bajki arab-skiej i legend świętych. średni.owiecze spaIHoby na stosie kinofotograiów.
- Ale czy nie przecenił Pan kino-teatru
z krzywdą dla St'eny ży;wej?

I .eieii.

Co d-0 mnie -

J

K"VT"lłr<

wieczorem~

holdu przy wjeździe Kościuszki, modlów ko-~ynierów przed bitwą pod niebem polskJ.em
l t. d.
Pierwsze lep:>7.e wiązadło pcwieściow~
starczyfo d'O up:rzytomnienia widowni na tle
zręc.zni.e wplecfonych zdjąć z bojów wspók.zesnych o Przemyśl, że - jak mówi Mickiewicz
w ,,Giaurze" - „walka o wolność, gdy :się
raz wczyna, z -ojca dziedzictwem krwi spada
na syna«. A dwa ostatnie obrazy symbolicZr
ne - jeden, naśladowany z mę-czeńskiej wi„
zji Grottgera: „Ojczyzny w kajdanach", drugi1
dźwigający echem dni dzisiejszych P-0lski
:vyzwo::oneł, godnie wieńczą pelne rharnkteru
r poezJI dzieła. Prnsa w~rsza.wska ty~ razem
oddala zg-0·dn~ hold :v1~-0w1sku .. Krno-teatr
uderzy! w naJserdec.zmeJsze struny„.

I

Nie uważano takie, oo moie rezyserja w !I ~zośt~ k~óra pói<l-zie ": glęhsz:ą d~l pn:yszfości,
wielkim styln u_c·zyn.ić na szerszej. widown
.. i_·, Jako m1~uczr1ws.ze św1adectw'l'.J hlstoryc:me_....
gdzie dają si~ organizować tyEdąe:me tłumy
że .Jest to ~rzeszfość, która powt;irrn ~ię
, staty:stów, których .zaledwie drobn~ cząstkę dowolnie fil!. .każdy nasz rozJJ;az... rueh eoi'aią·

Wielka

d-onosi 22 lutego

nie

250

t.o jest

1 wa-n.o, ~e dzięki tej. ~miejętn-0śc~ uda się re n de z-v o u .s ':szyst~ic~ ezas~:V!;„.
I wskrzesić dla Qka dzie1e pochodow Cezara
Są to odwiedziny p1ęcm częsc1 sw1ata na
1
Juljusza i Augusta, imponujące widoki," Sa- plótnie w budzie najmizerniejszego miasteczlambo Flauberta, a ·obecnie _,.. mch wo1no- i ka - świat, przychodzą-cy -z wizytą d-0 biedści-owy p·od sztandarami K-0śduszki na tle munych i ·przykut~ich dQ pracy, którzy nie mają
:rów starego Wa•welu i na tiola-ch pod Racla- 1 czasu i monety n.a podróże I To są góry na
wfoamil
• 1 pfaszczyźnie przed Qc..zyma ludzi plaskich. I
Wresz,cie nie d'°myślan'O się, że ldno-teatr sucha woda, rozpryskująca się na płótnie, jak
przy poparciu wielkich artystów może być u- w naturze.
~zelnią gry mimicznej, może zaświadczyć, jak
Tł() wooospad Niagary, igrają-cy pianą
Iębaka kultura psychiczna ur·obiła cudo-winie- , swoich fa~ w Będzinie i Sara Bernhal'd grająsubtelną wymowę twarzy ludzkiej„.
ca w Kiernozi, i operator Nowo-Jorski, dokoTak jest! _ kin.o-teatr ma swoje p.rzyiwi- nywujący •cu~ów c~irur~i w Rycz~~leI.
leje. Nie zabije on n1gdy teatru, który panuTu są dZl'cy, ;-1c1ekalą'CY >; gląb dz.1ewi-c~eje nad jego niemotą przez sfow-o, w którym ·?G lasu ~a. plotm~ dwuwymierne~; 1 armJa,
tkwi myśl określona r przez subtelne drganie :dąca ~r1ąz na. ';1dza ~ P;rz~padaJą~ca p·~ze.d
żywego głosu. Ale może byil
p-ewnych
Jeg-o o•k1em gdz:es, w mew1d~ia~nYU:· Płotno
lach jego uzupelnieniem i wartości-Owym do-. d-0 obrotu na nim ~ryl olbrz~ mich 1 ruchoma
datkiem. W:alczyć należy nie z niemowną fil- głąb perspektywy, frksowan.a w punktach pla·
mą, lecz 'Z jej zboczeniami w treści i :t be,z.. I szczrz.nyt To ."~udowne dz1ela, ry:Olw,ane" z!><Jmyślnością tych, którzy chcą zaiwsze gapić się, l temi str.załami slepegiQ artysty - bfonca! a nigdy słuchać. Filma nie jest temu winna. 1 w. tych siowach. <Jddawalem ZlTrh:v~;e hold
że ktoś jest baranem, lub te gdzieś pl:odzą sJę 1nne~~t·ografowi w „Wolnem t Słowie.' cho~ z
stada baranów. A cho~by jej nie bylo, nie drugie! st~ony ~arzucalem s.~z~}~mi sat~~ry
pójdą niektórzy na sztukę powazną, bo nie- bezz;;y~lnosć pewny·ch ,,okropmc 1 "h-0psa::.a:rozumiejący<ch taka zawsze znudzi...
uek filmy..„

na

Główna

tera

~~-..-.~.,A~-~~:p;J~łcl zw

Nfo o-dgady-.

wśród

chaosu,

I

XVIII. Kinemato-graf.

no-teatr.
A ten nic sobie z teg-0 nie

Chaos 1 ftleksvku.

Haga, 22 lutego. (T. wl.). - Biuro kore:ipo·ndencyjne <łonosi, ii królowa przyjęła dymisję ministra skarbu, von Cijna i na miejsce
jego mianowała Treuba.

w Horweuii.

I można wcisnąć w ramy kulisów,

0

Nfomeami. ·Pr.a-

et

kę.

._,,.,._pift•:,;..fw-.,.,.,-,....,,........~-~'!!~
o

usunięcia. nieporozumień 1

I

cji z Assari, ze w c.alej Sardynji panuje brak
zboża. Wedlug „Avanti" prefokt Bari zaprowadzi! w calej pr-owineji karty na chleb i mą

22 lutego. (T. wl.). -„Lolrnlanzeiger" donosi z Chrystjanji, że wslmtek ·reakcji,
jaka nastąpila z przyczyny wojny podwodnej,
dzi-ka spekulacja. walorami żeglugi zniszczyła
cały szereg istnień. Po ponownym <>twarciu
giełdy okazało się, że wielu maklerów -0krę

Uolnndczyci o Anglii.

I' ·t , li·
JBfU
OJB ODOHJB

Donie-

BerliłlJ

Haga, 22 lutego. (T. wl.). - W sprawie
tat-Opienia dwóch okrętów holenderskich, bę~

t
fI

Brak

wpływ

sueknli!Ełn

ki

pokoiowr.

na dowóz artykulów iywności-Owyc.h dio naszego kraju. W pewnej mierze
wszelako wplynęla na handel narodów neutralny'i!h. .Ośwfadczenie niemieckie ~ie jest
istatnie bluffem. Na to jest nazbyt morderczym. Okropności iego nie polegają jednak na
ogólnym zniszczeniu. gdy·ż ist'l1tna U!''Lba okrę-
tów zatopiony stanoWi nf.ewielką część okrę
tćw, które przechodzą bez szwanku, lecz tkwią
właśnie w niepewności odosobnionych jej
ciosów.

miesiąc.

Londyn, 22 111tego. (T. wt). - „Times•ł
donosi z Noweg~Yorku: Pras.a zapewnia, ił
rząd zaczyna żywić nadzieję, że istnieją wiil4l·

sa opiera swe zdani-e po części na przypuszcze:prrzesadnym dOiili&Sienfom komunikatów n.ie.- niu, że prezydent być :może przed rozej~clem
mieeikieh, Od 18 dni w -ciągu lutego zatopiono się .kongresu nie zażąda odeń pe1nomoenietw
194 okręty angielskie, sp:zymierwne, ~raz f ~1:1. oc~rnmy. inte~es~w amery~ań-?1rlch. Pacy:
neutralne wszelki·ego rodza1u. Car&0n oow1ad~ f1sc1 meU3taJą rówmeż w liWC:J ruestrudz.oneJ
·czy!, iż -posiada raporty o 40 walkach z I<>dzia~ akcji.
mi podwodne.mi~ które otrzymał w ciągu· lute,
go; nastAp-nle nadmienił o wtiędu do illiewoli
l-odti podwodnej przez kontrtor:pedowi-ee anPrądr
gielski i zW!rócił się do narodu i prośbą o doAmsterdam, 22 lutego. (T. wt). - „Nieu.;
pomaganie flocie przez ograniczenie wwozu. ve Courant" pisze, it wlaśllie biura Reutera j
Havasa najwięcej podawały i'ałseywych wiadomości, wynika t-0 stąd, te biura te płynąć
iJWDDf WB. Włoszecb.
muszą :prz.eeiwiko prądowi. Sytuacja Niemiet'
Be:rn) 22 lutego. (T. wt), - Doniesienie
Biura Wolffa: Pewien wpływowy deputowa·ny sprawia od pewnego .eza.su, te Niemcy skłon
ne są ku pokoj<Jwł, a dlatego biuro Wolffa nie
omawia w „Messagero" koniewność wprowama potrzeby klamae, ze w Nfomezeeh istnieje
dzenia racji przy r.ozdziale artykułów żywno-.
bardzo silne stronnictwo pokojowe. Nato.miast
śclowyc~ jednakie pO<lzial na ra-cje natrafi
przywódcy koalfoji muszą pobudzać· swe ludy,
we Wloszech na wielkie trudności, ponieważ
ażeby zburzyć prądy pokojowe, pobudzone
Włoch jcest najwię:kszym anarchistą wśród konprzez Wilsona; dlatego też chwytają się wszelsumentów świata. Zaradzić 'ile.mu moglaby
kich pozorów, by wzbudzić mniemanie, że natylko nieogranicz.omt dyktatura. Nie należy trarody koalicji oświadczają się jecJ..noglośnie za
cić eza.su. Dalsze zwlekani·e mote sta6 się kadalszą walką. Coraz trudniej wsre1ako podsytastrofą moraiJ.ną i materjalną. We Wlosz.ech
cać zapal wojenny. Agenci prasy klamliwej
brak przedewszystkiem zboża i tluswu.
„Po.polo Romano" donosi w koresponden- nie zdołają n.as wszelako otu.manie.

p.

ł.

Nowy Jork, 22 lutego. (T. wt). -

żywnościowYch zarząd'Zil, ażeby spoźyeie ~hleba nie przenosiło 4 ft., mąki S ft.,

na

p1eczeństwie l<>dzi podwodnyell. Straty angielskie są poważne, lecz nie odpowiadają

.sienie Biura Wolffa: Poezas rozmoowy z korespondentem liondyńskim „Associated Press"
w s.prawie działania nowej wojny podwodnej,
minister blokady, lord R'(}bert Ce·cil, powiedzia: Dotychczas wojna podwodna wywiera1a

do spraw

tvwnoścł

Lord Curzon o 1vtnacn w Penn.
Londyn, 22 1utego. (T. w?.). - Lord Curwn mówił w Izbie gmin o marszu angielsikfoh

Robert CHU o wo

terp-retowano mylnie. Gdy angielski minister

Anglia nos1nda

Londyn, 22 lutego. (T. wl.). - Donies~
·nie Biura Wolffa: Przy rozwaumiu etatu ma~
ry.narki Carson mówił szczegółowo o niebez·

sil zbrojnych z Ispahanu d-0 T-eheranu. W Te-heram e ui.pewniono iS'tnienie rządu sympaty•
:zująoogo z mocarstwami ltioalieji. Rosja i Wiel.;
ka Brył.an.ja ustawiomie wspierały finans.owo
rząd perski. Anglja rozporządza w danej cllwi·
li pięcioma tysiącami 1udzi, oraz ośmiuset wlnierzami indyjskimi. Obeooie iandarmarja
rekrutuje się z C'L!onków szczepów baahtjar-skicll. We wscllodniej części Persji inna siła
zbrojna uspokoHa ealy rozlegly obszar. Emir
Afganistanu dotnyroal lojalnie obowiązków
swycli ·~lędem Wielkief Brytanii. Odrzucił:
!>n zaehęeającą propozy.cję w Pendł.abie.. Be7J-.
ip-ieczeństwo na polach oliwnym jest niemal
upewuion-e. Curzon wyraził nadzieję, ie w:iel~
ki lańeucll wyniosły-eh -planówt udzielający®
się Azji przez Europę, uni-cestwiooo,

wia-IS O!krętom ządania wzamian za węgiel lub
wy-qanie prowjantu, OO.bywania pod.róży przymusowych dla Anglji, gdy okręt nie ma ani
prawa, ani mom-0ści do odmowy. Zatamuje t<>
riupe1nie żeglugę, poniewd o-boonie za strony
obu grup woj.ujący@. -grozi. okrętom ~

me..

lffoiHwoic poroznmiHla.

:rodów.

-

zrozumie, ie

jest mędrsza i szlnrhetniejszą, niż w kino-tentrze. Tego pnesądu nie podzieli żaden w1el·
ki nldor.
- A te ,,125 lat niewoli" idą-i. w poró-

wnaniu z

największemi

dzJClami filmy zagra-

nicznej.
- Wzg}f.?dnie. Tam rzutnno milinny. Tam
odbijr:mo niepowtarzalną grozę dzieiów :;taru·
żytnych i niepowtarzalny przepych Rr.ymu
Cezarów.
Tam brano iabulę z myśli Szekspira, Sienkiewicza, Fla.uberta.
- A ~-0 d<J gry arlj•stów?
- Wezwano v.··ybitne siły teatrów Lwflwa i Krakowa. Lecz. nie by!o tam Asty Nil·
sen, Jenny Porten, Marji Carmi, lub Lm:
Beck, Wegnera, Psylandra, czy Harissona. Tc.
są wyjątkowe zjawiska. Kinematograf posiada wymogi specjalnego artyzmu, którym
odp.owiadają pewne szrześliwe organizacje.
p,ojawią się one i u nas, skoro zrobiliśmy krok
naprzód. A fo jest wainem. Prawem wiel·
kości żvcia ies.t nie nisz~z.yć, ale podn-osil
wszystko t To wypada czasom naszym przy..

I
l

Chyba knzdy czytelnik

źyw~·eh aktorów są tylko surogatem pel~
ni życia. Chmlzilo mi jeno o zdruzgotanie
przesądu, iż kul.da godzina w teatrze 7.wyldym

rie11ie

pomnieć ..•

, ··

Loo Belmont. ,
V

;)

POiiSK):.

GODZINA
r

t~

r

wstaną im nadesłane w ty.eh dniach,
do dyspozycji osób z.amierzająeych budować.

OD· Z.

Z Tow. krajozna:werego. ·

Kał endarzvk.

W niedzielę. d. 25 b. m., o g-0dz. 5 po pol., w
lokalu Tow. (Piotrkowska 91, lewa oficyna) p. Jadwiga Pętkowska, członek Tow„ wygłosi pogadan-'
kę na temat: „Kraków i jego pamiątki", dla uezeunie i uezniów 1 - 4 kfas średnieh zakladów nauko-wych. uroz.maiooną licznymi barwnymi obrazami.
sobotę, d, 24 b. m., o godz. 8 wiee2., odbę
dzie się . ogólne dwocz.ne zgromadzenie ezfonków
Towarzystwa.

)1;1"""'*•111#•"1"~111'···············

D zi

ś:

Fforentego.

Jutr o: Macieja.
Wschód. slońca o godz. 7 m. OO.
Zachód o godz. 5 m. 25.

. w.

Rocznice.

.Dnia 23 r. 1837. Na moey ukazu Mikolaja l województwa w Królestwie Polskiem przemianowooo na gubernje.

1859. · ZmarI w

Paryżu

Zygmwt Kra-

W niedzielę, dcia 25 b. m., o godzinie 8-ej
"\vi-eczorc;n, w lokalu Stowa.rzyszenia ''wojażerów
odbędzie się wieczór muzyczno- wokalny dla
ezl-0nków, ich rodzin i wprowadzonycil gości.

1863. Bitwa pod Nową Wsią, po której generał Mierosla.wski; :pokommy uszedl do Prus.

Wystawa pO'kwzów rymmkowych.
Z pcnvodu naglego zaslabnięcia p. St. Rudzkiej
'w czasie pogadanki, poprzedającej wystawę ..,_ za"
· rząd polskich kursów pedagngicznyeh Zillluszony jest
oillożyć otwarcie poka.Ww rysunkowych na jutro.

łóDzka.

/

„Rozmaitości"

w

Łodzi.

Wobec tego, że większość biletów została już
na widowiska rozsprzedana i że gośctn.ne występy
mają zapewnione powodzenie. :urzeszenie artystów
teatru ,,Rozmajtości" niez.ależnie od 10 proc. p0<<latku dla ehrześdańskiego i żydowskiego .Tow.
dobroezynności, zadeklarowało, . jako rekompensatę na rzecz łódzkiego teatru Polskiego 10 proc. z
czystego zysku, oraz 5 p:roc •. zysku brutto na ·rzecz
P-0Iskiej l\ifacierzy Szko1nej.
Sprzedaż .poz.ostałych hiietów w sklepie p. Prą
dzyńskiego {hotel Vfotoria), a -0.d niedzieli w kasie
teatru Wielkiego.

Teatr Wielki.

Ze Stowarzyszenia naucz. chrześc.

Dzisiaj premiera „Otello", z dyr. Adlerem IW
tytułowej. Desdemonę od-twarza p. Adlerowa.

Zebranie zgromadzenia felczerów.

Kradzieże.

przyjęfo

W lokalu chrześcijańskiej resursy rzemieślni"
czej przy uHcy Widzewskiej 117, onegdaj wi~zo·
rem odbyło się po <lluższej przerwie zebranie zgromadzenia felczerów. Przewodniezyl starszy :tJgromadzenia, p. Ferdynand Zajączkowski w fu.J'Sten"
eji p;odstarszego p. Karola Konieczmigo, sekreta~
rzował p. Adolf Helle:r.
Przewodnicząey odczytuje sprawozdanie z dzialalności za czas od 7 listopada 1915 roh-u do cliwili obecnej. LiC71ba starszych felczerów w o.kresie
powyższym zmniejszyla się z 84 na 76, a liczba
młodszych felczerów z 31 na 28, ponieważ wielu
felczerów opuśdło nasze miasto, przeriosząe ·się do
miast prowincjonalnych. Dla wspólnej ~k-eji w
sprawach społecznych, ·zgromadzenie przylączylo
się do Kola starszych ·i podstarszych. W ezasie
wyborów do rady miejskiej zgra.mad.zenie felczerów weszlo do polskiego komitetu mieszezańskie
go, który na liście kandydatów umie§eil kilku
ezlonków zgromadzenia. W kasie pozostało 586 rb.
Sprawozdanie po krótkiej dyskusji zatwierdz0no.
Ożywioną dyskusję wywoluje sprawa otwa:rda sz.koly fekzerskiej i obecne położenie fefo:zerów. Po ·wyczerpującej dyskusji zebrani posfanow
wili zwrócić się do warszawskiego związku felcze-rów, by wspólne mi silami poczyniono kroki w· Radzie Stanu w sprawie otwarcia szkoly fekzerskiej
a także w sprawie zwołania krajowego zjazdu fel.czerów, który zająłby się przedewszystkiem unormowaniem warunków bytu felczerów w przyszlym
:państwie polskim.
Dokonane wybory dal~ wynik na~tępujący: na
starszego obrano p. Wadawa Ostrowskiego, a na
podstarszego ip. Adolfa Hellera, do komisji rewizyjnej weszli pp.: H. Suszkiewicz, Teofil Golaehowski i· Karol Zajączkowski, zaś do rady „ fach.owej
pp.: Józef Szulc, Sfanislaw Gabrysiewicz, Franciszek Jarkiewicz, Teofil Golac.howski i F~ L. Steinberg.

Z mieszkania Jankla Friedmana., przy ulicy
Zachodniej 20, skradziono brylantowe kolczyki,
broszkę dja:mentową, srebra i r6żne przedmioty
wa:rtoocio,.we, na ogólną sumę rb. 2,200.
Z nłieszkania Benjamina Rubi:na, przy ulicy
Ogrodowej 8, skradziono odzież i inne rzeczy, wartości rb. 400.
Z mieszkania Sury Hanower, przy ulicy Marysińskiej 33, skradziono bieliznę,
odziei. i xóż:n,e
;przedmfoty, wa·rtośc.i rb. 300.
Z mieszkania Amalii Babirowsklej, przy ulicy
Płockiej 38, skradziouo bieliznę i różne rz~y,
wartości rb. 227.

twierdzeniu sprawozdania

Po zabudiet w

4920 rb., oxaz dokonano podziału
zysków i skompletowauo zarząd. Ucllwalono
utworzyć bibliotekę własną, oraz kasę p.ożycz
kowo ą 13s.zczędnoścfową dla czl001k6w, jak
również postanowi:ono upamiętnić upływający
z mkiem bieżącym jubileusz 10-lecia istnienia
~,Sily"
wybiciem żetonów jubileus?'!mvych,
srehrnye.h dla członków, ·oraz ztoty dla prezesa.

Wyniki o.beho.c111 na weteran:Ow 63 roku.
OhchÓd powstania sfyczniowego rw dn. 22
:r. b. w teatrze Wielkim dal dlQchodu
rb. 4:58, z -czego wydat~owano na urządzenie
-0hchodu rb. 346, czysty zysk wyniósł rb. 112.
Zaznaczyć należy, że komitet obchodowy, aby
dać możność wzięcia udzialu w obchodzie jak
najszerszym warstwom społeczeństwa, ustań-0wil minimalne ceny wejścia, począwszy od 10
groszy. Balkony I i II piętra były przeznac:wne bezpłatnie dla legjonistów, zaś kilka
lóż parterowych zarezel'lwowano dla weteranów 63 roku.
Zgodnie z zapowiedzią komitet ohcllodowy
stycznia

dzieli czysty zysk· między najbardziej potrz17-

po.mory weteranów 63-go

wku.

Samopo.mo.e weteranów 63 roku.
Z inicjatywy prezesa Kora stairszych i pod.str-szych rzemieślniczych w Łodzi> p. Ma.rjana

Bawarskiego, podnieskmy ~ostał projekt zrzeszenia sie weteranów 63 :rioku, zamieszkałych
w łrodzi,- w St·OW. „Samopomoc". Weterani,
pochodzący przewafuie ze sfery drobnomiesz-.
f!zańskiej, wskutek latwyc.h <lo zrozumienia
wodów, znajdują się w niezadawalni.ającej

posytuacji materjalnej. W spirarwie zorganizowania
.się w nadehodzącą sobotę o godz. 6 po pot w
lokalu resursy odbędzie ·się ZBhranie. Pro'Jekt statutu Stow. „Samopomoe" przewiduje
t.rzeszenie się weteranów za.równo pod wzglę
dem materjalnym w chwili bieżą·cej, ja:k i upezpiee.zenie na przy·szlość. Fundusze osiąga

.p.e

Dziś ostatni. pożegnalny występ p. St. Knake •
Zawadzkiego w ,,Urjelu Akośeie". Jutro premjera
.10-ciu z Pawiaka" w której bierne czynny uaziat
~aly personel teałtu Polskiego. Również jutro, o
godz. 4 po po1. po cenach. najniższych, bo od 10
do 50 kop. pełna humoru k-0medjfl M. Gogola p. t.
„Rewiz-0r z Petersburga".

Włodarczyka.

wysokości

bująeych doraźnej

Z Konsłanfvnowa„
Teatr Polski.

:p.rzy uJ. średniej 113, t;.padl · re schodów i zabił
się na mfofscu.

Ze Stow. „Sila".

pod przewodnictwem p.

tydzień.

·Prezydjum sekcji naucz. el em. przypomina, że
jutro, o godz. 6 wiecz., odbędzfo się doroczne sprawozdawcze posiedzenie Sekoeji wedlug następu.ią
eego porządku dżiennego: 1) <Jdczytanie p.rotokólu
z di!l. 11 kwietnia r. z., 2) sprawozdanie prezy~
djum, 3) wybory do prezydjum, 4) sprawa własne
go czasopisma pedagogicznego, 5) wolne wni-Oskt

Onegdaj o godz. 8 rano i G wieez. w lokalu
wtasnym p.rzy ul. DzielMj 46, Q.dbylo się dwukrotne, d:la dwu zmian pracowników tramwajowych, ogólne zebranie Stow. spoż. ,,Sila",

będą drogą urządzania

koncertów, wid<>-

Ze
.

związku

·

pra.cow.

pi~karskfoh

niczyth.

.i cukier-

Związek prae.owników piekarskich i eukierniczyeh postanowil w p.rzyszlym tygodniu o.two:rzyć
w lokalu swym przy ul. Brzezińskiej 25 kuehnię,
która będzie wydawala tanie k<JJlacje gotowane.

wfak teatralnych, -0tlczyiów i ;f;. p.

Z gminy matjawickiej.

Sfow. właścfoieli handlów win, spirytualji
i towarów kofonjalnych.
Grono właścicieli handlów win, spirytua-.
1ji i towarów kolonjalhyeh uzyskało zatwierdzenie ustawy wlasnego stowarzyszenia za·
wod<0wego.

Wzory mfoszika:ń wlościjańskich i r-0 botn.
W -0s.tatnin1 n-rz.e „Dzi€nnika rozporzą
dz.eń" znajduje się obwieszczenie nas.tępująee:
Pan szef administracji przy generał - gubernatorstwie warszawski em wypracował za
pośrednictwem swego wyc1'zialu budowlanego
.·kilka projektów, jako wzory masywnych mi&
s.zkań wlościańskfoh i robotniczych dla Polski,
a mianowie:ie:
1. Dom dla jednej rodziny (kuchnia, pokój, 2 komórki).
2. Dom dla jednej rodziny ('kuehnia, p.okóJ~ komó:rJn1, przybudowana stajnia).
.B. Dom dla dwóch rodzin (po jednej kuchni, pokoju i.. komórce); budynek stajenny i
plan sytuacyjny na osobnym arkuszu.
4. Zabu~·owanie stajenne dla podwójnej
zagrody (z domem ·dla 2 rodzin) ; dom mieszkalny na Gsobnym arkusm.
Plany te 'Znajdują się w cesarsko- niemierikj em prezydjum polieji, wydziale I 1 w urzędach powfo.towyeh i w kancelarjach magistratów. burmistrzów i wójtów dla obejrzenia
na żve~En ie osób zamierzających budować.
·
Urzędy powiatowe, magistra.ty, burmistrzów i wójtów upraszam, by trzymali plan~...

Isfoiejące w Łodzi 3 tanie kuchnie marjawfo·
w ciągu roku 1916 wydały 7M,036 .nbfadów, w
tej liczbie 75,128 bezplatnie, oraz. 42,289 dla dzieci,
ki~

również bezpłatnie.

Da trzeeh przytulków dziecięcych, istniejących
przy k-0śeiolach majawickich w ł.©dzi, uczęszcza 291
dzieei; wszystkie dzieci otrzymują eo dziennie bez.
platne obiady. Przytulki znajduje się pod kierunkiem Zgromadzenia sióstr marjuwitek. Personel
składa się z 6 osób: 3 ochroni§:rek i 3 pomoenie.
Na utrzymanie powyiszych przytułków gmina marjawicka otrzymała w roku zeszłym od magistratu
zapomogę w wysok(}ści 3.00-0 marek.
Do istniejąeych w Lodzi trzeeh szkól marja;vickfoh uczęsz~za 276 dzieci. Szkoły znajdują się pod
kierunkiem polskiej delegacji szkolnej.

Z

żyd.

Tow. ochro-ny kobiet.

Nadesłano

nam oświadczenie następują·ee:
„Ponieważ. artykul, zamieszczony w ,,Nowym
)fol'Je:rze Łódzkim" Nr. 49 z ,dnia ~ b. m. _pod tytułem . "Dobroczynny wyzysk' zawiera świadomie
fa~szywe, kompromitujące nasze T~wi:rzystwo wia~
do-mości, uważamy przeto "\\-"Ystąpieme · „Nowego
Kurjera ł.ódzkiego" z.a os~z~rshv~, i. ni~ wdająo
się w żadne korespondenqe i "'.'YJasmema wystę:
pujemy na drogę sądową przooiwko redaktoroWl
,.Nowego Kurjera Łódzkiego".
żydO'Wskie

w

mieście

kuehnie ludowe w. Lodzi.

na.s:zem obecnie zriajduie się
4b tanich kuchni ludowych żydowskich. Na
liczbę 100 tysięcy obiadów ".1ziennie, wy.cfawa11yich przez tanie kuchnie w Łodzi; 35 proc.
prz.r:/adn :na żydowskie.

Ziemie polskie.

Następna wyplata zapomóg dla rezerwistek
rozpocznie się 12 marea i tr.wać będzie przez ealy

Ze Stowanyszenia wojażerów•

; .1

siński.

Xronika

Wypl~ta zapomóg dla rezerwistek.

które

ł"Oli

śmiertelny

Jóvef

Łuszkiewi<cz,

.Z

upadek.

lat 51.

tka~

Mmieszkaly

sądów.

. Napad bandycki.
P.rzed sądem okręgowym staną! niejaki Ainfoni
Bieliea, lat 21, już dwukr-0tnie karany za kradzież.
Akt oskarżenia zarzuca mu, że w styczniu 1913 roku, lącznie z kilkoma nieznanymi osobnikami. między którymi 2lllajdowaó, się miał 2lmarly już Woźniak i ul-Orywający się' dotychczas .Janiszewski, o
godz. S-ej wieczorem wtargnęli do sklepu kolonjalnego Cyporji Szafarzowej w Tomaszowie przy ul.
Warszawskiej i zażądali pieniędzy, gr-0żąc zmartwialej wlaścj.cielce nożem i rewolwerem, które
trzymali w ;rękach. Bandyci przetrząsnęli caly sklep
i, zabrawszy parę funtów kawy, herbaty, kilkadziesiąt paczek papierosów i kilka rupli gotówką,
umknęli. Bieliea znajduje się od 1 marca 1913 roku w więzieniu śledczem.
Oskarżony do wi)ly się nie przyznaje. Zeznaje •
o.n, że wspomnianego dnia przechodził ulicą Warszawską w Tomaszowie i ehcial sobie .kupić paczkę papierosów. Wszedl w tym celu do sklepu
Szafarzowej i spostrżegl trzech bandytów, którzy
rabowali sklep. W tej sam€j chwiii wpadła policja
i zaaresztowała go pod zarzutem wspóludzialu w

Madze zatwierdzily
r:z;ystwa gimnastyeznegC>.

usta.w~

polsh.iego To-wa- ·

Z Koluszek
Koluszkowskie Towarzystwo muzyezno •dra~
matyeme p-0 dlugiej przerwie wznowilo ~
działaln-0ść sceniczną, która się ooraz więcej ~
ja, dzięki usilnej pracy sekcji dramatycznej,
crele której stoi p. Czyżewski

m

W niedzielę, dnia 18 b. m. odbyl-0 się amator.
skie przedstawienie w sali koluszkowskiej straty
ogniowej. Odegrano dwa obrazki ludowe „Wesele
na Prądniku", ,,We}i'bel domowy", <>raz fraszkę
estradową · „Doradcy". W grze zwróeily na siebie
uwagę panny: Kucharska, Tomaszewska. Adamska,
Borkowska "i Wożntcka •. Z panów wyroi.nili ~
Czyżewski, Dreeki, Rosiak. i Swierkowski.
Do śpiewów akompaniowala orkiesm To-w~
umiejętnie prowadzona przez p. Lachowielrlegc.
Dzięki pilnej pracy amato.rów i d'(}hrej reżyserj!
odbywają się dość często podobne przedstawienia
amatorskie,

cieszące się

wielkim

powodzeniem

się powtórzenie;
niedzielnego przedstawienia. Publiczoość ·wypehijla

We wforek, dnia 20 b. m. o<lby?o
znów

salę

po brzegi

Z

Łęczvcv.

(Korespondencja wlasoo „Godz: Polski").

Na wn~osek burmistrza m. Łęczycy i komisarza wyborcze.go, p. N-0wakowskieg-0 wyborami do Rady miejSlkiej zajęla się tutejsza
'fada opiekuńcza, tworząc nar-0d0Wji komitet
rwyborczy. Dnia 26 grudni.a 1916 r. odbyl~r·
się jedyne zebranie o eh.arakterze uświada
miającym; kandydarci z,o.stali już .Praedtem o...
gtosze11i. Z pierwszej kurji kom. wybor.czy
zrezygnował; wyszfo z niej c1o rady miejskie!
6 żydów. W Jmrji 2 i 3 wybra,n-0 12 ehrześcian, samy«'Jh .ezlonków .komitetu wyboreoogo.
Względnie pomyślny rezultat wybo.r~w_.prze

:nrowadzenie 12 wlasny·ch kandydatów - jes:.ł
.t'
wylączną zaslugą
opielnmów dzielnicowycll
miej.soowej rady opiekuńczej.
W dn;· 8 b. m. odbylo się pierwsze posi&
<lzenie nowowybranej rady miejskiej. otw0<
rzyl je burmistrz p. Nowakowski, oznajmiaj~
że władza nadzorcza mianowala na przewod":
.
niczące.go rady miejskiej d-ra M. Ziemnicki-ego, a :na zastępcę .J>·rzewodniezącego dra Stanisława żólfoowskie·go. Radni przyjęli to .gorą•
cemi o-klaskami.

Przewodniczą'Cy

~

dr. Ziemni:dk:i w pr2iemó-

Wioeniu swem wyikazal donioslośc rady mie}
ksiej z wyboru W przeciwstawieniu do d<r
tyichczasowych rad z n-0mhlacji; wy:razil glęhc)..
ką nadzieję, że wfadze {)kupaeyj-ne irmszerq
mpag~~rja Szafarzowa, zawezwana w charakterze zakres kompetencji rad. miejskieh.
świadka, zeznaje pod przys~ęgą: ż,e Bielica b~l jed•;. Gr-0no radnych wnioslo p.rojekt adresu·®
nym z bandytów. Mimo osLrzezen przewodmc.zące- tymczasowej Rady Stanu następującej treści~

go, że może ona unieszczęśliwili niewinnego ezl:owieka, Szafarz.owa poz-0staj~ przy swoim zeznaniu.·
„Pierwsza z wyborów Rada mi-ejska nL
Wtedy przewod.nicząey wszelkimi środkami
Łączycy
w dniu swego -0twareia 'wita calem..
stara się nakłonić Bielicę do przyznania się <lo wisercem tymczasową Radę Stanu Królestwa
ny. Ostatecznie Bielica oświadcza., ie przyzna się
do wszystkiego. gdyż i tak sądzonem mu jest skoń·
Po1s:kiego, uznająe w niej je-dyną wladię .Pol·~
ezyć. swój żywot w więzienia
· ską i wyraża gorące ży1czenia owoenej. pracy
Zez.naje on, ie napadającymi byli: Bielica,
na pożytek odua-9.zając-ej się Ojczyzny".
~arczmarski i Janiszewski. Karczmarski trzymal w
ręku rewolwer, Janiszewski nóż, a on tylko
P·odeza~, czytania adresu <0beehi wstali i
stal na straży, aby ich niespodziewanie nie zaprzyjęli pr.ojekt żyiwymi oklaskami i i0krzyka•
skoezyla policja.
..
mL
Prokurator, po dluiszym przemówieniu, wnosi o 8 lat domu karnego. Komi.san prawny p.
Na sekretarza :rady miejskiej ipow&an-0
Ahammer, obronea Bielicy, mówi. ze Bielica jest
:p.
Franciszka
Obrębskiego.
jeszcze młodym i nie. zepsutym chlopem, a dlugoletnie więzienie i stosunki tam z najgorszymi
Tutejsza Liga kobiet oraz 'Tu.w. mi~ośni•
elementami mogą go zupełnie zdeprawować. Wobec tego prosi o złagodzenie kary. Sąd p.rzychyla ·czek nauk wnfosly do rady miejskiej protest
z powodu nieprzymania kobiet.om pTaw WY:
się do wniosku obrony i skazuje Bielicę na. 4 lata
domu karnego.
hnrczych.
KL

Organizacya paserska.
Przed są.dem stanęli: Mila Bednarek, lat 23,
Stanislawa Stawska. lat 23, Anna Szczypkowska,
lat 52, i Piotr Cybuchowski. lat 57, wszyscy ze Zgie-

rza, oskarżeni, że 29 listopada r. ub. przyjęli na
przechowanie 15 sztuk ·.towaru, wartości p-rzeszlo
1.500 rubH, pochodzących. z kradzieży. dokona,11ej
w skladzie Józefa Go1dbarda, Spacerowa Nr. 40.
Kradzież tę· wykona} niejaki Schumer, który się
dotychczas ukrywa. Wszyscy oskarżeni, a i zlodziej,
mieszkają w jednym domu; który ma ba.r<l.z-0 nad-

szarpana opinję.
Oskarżone tlomaczą. że towar przyjęły, ale :nie
mialy pojęcia. że .pochodzi on z kradzieży.
Cybuchowski zeznaje. że Schumer obudzU go
w nooy i kazal mu schować kawałek towaru. {)..
skarżony zrobił to. gdyż przedewszystkiem był zaspany. a po drugie kiedyś w mlodośei upad1 na
głowę i wobei: tego ~zęsto nie zdaje wbie sp.rawy
z tego. {;O robi.
Jedynie Szc.zypkowska twierdzi, że o niezem

Z Brzezin.
W tym tygodniu otrzymało kilh tute} ·
szych mieszkańców za pośrednictwem konsula
hiszpańtSkieg;o w Berlinie większe sumy ,ple-'
niędzy od swych krewnych z Rosji.
·
Tutejsże szkoly elementarne, które z po<
wodu wielkich mrozów były zamknięte, otwarto w tym ty;g-0dniu. _
2a:cięto tutaj kontr-010<
dla zbadania .czy się znajdn,
ją w należytym. stanie sanitarnym. Nieezy·
ste mieszkania są dezy'llfekowane, a wlaścł:
ciele oosylani do zakladu dezy'Ilf.ekeyjnego:

W .ostatnich dniaeh

wać mieszkania~

nie wie.

Pro~u:ator -w:no~i ~la Bednarkowej i ątawskiej
po 8 m1es1ę,cy. w1.ęz1em~. jlla Cybuchowsk1ego o 6
miesięcy w!ęz1ema. Co ~1ę t~c.zy Szczypkowskiej.
to proponuje sprawę odraezyc dla szczególowerro
śledztwa.
"'
Oskarfona Stawska dostaje napadu histerji i
musi być z sali wyprowadzona. Sąd. po naradzie.
wychodząc z założenia. że oskarżeni stanowia · zorganizowaną bandę paserów. których trzeba "tępić
bezwzględnie. gdyż są oni ojcami. złodziei i rze.,
zimieszków, podwyższa kary wniesione· przez· prokuratora i skazuje Beanark.owa. Stawska i Cybuchowskiego na 9 miesięcy wię,zienia.
•

Z

Będzina.

(KorespoTidencya własna _.Godz. Po1ski-,.
Sprawy oświatowe. - Z klubu obywatelskiego. „Wieczór legionowy".

Miejscowe .Kolo Macierzy szkolnej, z inicyaty\'\J' ·dyrektora szkoły realnej, p. Winklera, otwiera w najbliższym czasie tmjwersyte~

lridovt'J?. P.rogfam wykładów obejmuje: reEg1ę!
jęz~ k •polski, histoł·y~ i literaturę polsk~ i>r~

I

samarytański. Wykłady odbywać się bi:z- eu Biuro Oddziału ,,Komisyi Szacunkowej ! śród krakowian mr-0zy. Przy ka~dem. spotka~
dą w lokalu szkoły realnej, w godzimrnh od 6 Przemysłowej Głównej", dla regestra.cyi strat, I! niu_:ua ulicy, ezy w kawiarni, mia.st utartego:
do 9 wieczorem, zaś w niedzielę od 5 do 7-eł. poThiesinnych wskutek wojny przez zaklady J ,,co słychać", znajomi \Yit.ają się rozpowszechKierownikiell1 Kursów dla dorosfy.ch ~ przetny:slowe, fabryki wszelkiego rodzajut Jrn„ nfone'ID-0d kilku tygodni: „a to zimno". Jest to
Będzinie jest inżynier K. Szo.kalski, prof. szko- palnie, huty i t. p. W interesie poszkooowa~ ' więc przerwszy ,.,przewrót", -wy.w.olany obni·
ly realnej. Współudział w pracy obejmuje dr. nych leży, by straty swe zaregestrowaii jak teniem się temperatury. Zresztą, .prz.ypusz.„
Wierzbowski i dyrektor szkoły realnej, p. :najprędzej, a to ze względu na nieodzoiwnoś6 >Czamy, przej&~i'Owy, jak wszystk'O na tym pa·
kurs

grafii P-01skiej. Przedmiotem nbrad są wni'°"'
ski komisyi językow!"J Akademii umiejętn°"
ąci, oraz referat prof. Jana Czubka e nowe!
p.olskiej pisowni. Przewodniczy prezes St hr.
Tarnowski. W obrada.eh biorą udz.ial: wieemars.zatek Rady Stany MikulrJwski • Pomor.ski, prot Adam Kryński i pro.f. Szober z WarWinkler. Dr. Wierzbowski wykładać be<lzie zakonczenia regestracyi w en.tym krnJn. ·
dole ... kartek na chleb i mąkę.
hygienę, a P· Winkler literaturę. Pozostałe
Na karty legitymacyjne Ifomisyi w skle-Znaczne -0 żyw1enie w monotnnji tycia krakD- szawy, przedsta wieiele Rady szkolnej kraj<rpr.zedmioty obefmują nauczyciele szkoły real- pa{}h Komisyi Ży\YUoseiowej można nabywać wian wywolal tu zapow. pr:z.yjaz.<l. dr. Ru- wej, wiceprezydent dr. Zoll, insp. Rzepiński,
:nej. Sluchaczami Kursów mogą być mężczyźni kaszę jaglaną i jęc.zmienną w ilośd funta na towskiego oraz Zjazd Ligi Kobiet. Ten osta~ dyr. Zav.ilil'iski, dyr. Stein, prof. dr. Passen„
1 kobiety od lat 15-u. Od kandydatów wymaga- glowę.
·
tni był bardzo liczny, przyczem pena szere- dorfer, wreszcie miejsc-0wi ezlonkowie Akana jest znajomość czytania i pisania, oraz poKomisya żywnościowa R. M. O. w So- giem uchwal związanych z działalnością Ligi demii umiejętności: prof. Chrzanowski., Czu·
czątki arytmetyki. Oplata wynosi 1 rb. mie- snoweu i>odala do wiadomości, źe poczynają:i. postanmviono przeslać Rudzie Stanu mem-0- bek, dr. Kahhmbach, dr, Mnrawski, dr. Roz..
wadowski, dr. Smolka, dr. Tretiak, dr. Winsięcznie za ealość, lub 5 kop. za godzinQ lekcyi. od dnia 11 lutego mięso monopolowe, sprz.e- ryal treści następującej:
Sluchacz obowiązany jest jednakże zapisać się dawane będzie w jej j.ai1rnch tylko po okaza~Zjazd przedstawicielek Kól Ligi kiJbiet <lakiewicz, dir. I.oś i dr. Rostafiński.
Zmad tu ś. p. Leon Piccard. Zmady ar-.
na 12 godzin lekcyj.
niu odpowie<lniej legitymacyi, wobec czego- j' polskich, obradujący w Krakowie . w dniu 1 t
Z infoyatywy zarządów Tow. pomocy edu- pracownky wlększyr.h 1..akiadów przemyslo- lutego 1917 r. wyra7..a Radzie Stanu, jako pier- , tysta by} jednym z pierwszych ucr.niów szkoły
bcyjn;ij i będzińskiej szkoly handlowej, od- wych, nie posfadający legitymacyi wydawa- 1 wszemu rządowi niei>odleglego państwa pal- 1 Jana Matejki, .a wśród plejady artystów star„
ibyło się w zeszlym roku posiedzenie. delega- nv·ch przez Komisyę, winni się do tego ter- 1· sldego uczucia najglębszej radości i czci. Wie- szej generacyi zaimowal wybitne i poczesne
tów Towarzystwa pom-0cy w Zagłębiu, na ld:ó- minu zaopatrzyć w karty legitymacyjne w 1 rzymy, ie rząd polski, oparty. o~ silną . ar~ię miejsce. Glównem jego dziełem był obraz.
trem międily innemi, zapadła uchwała: wnbec swoich zarzadach.
I1 polską, wyrosłą. z bohaterskich Leg10now, pod tytułem; „Zbo!'owski przed Zamojskim",
tego, że istnienie w każdej poszczególnej miejObec:nie' powstafo już kilka sklepów ko- 1 siwt>rzy wspanialy i trwafy gmach państwa I obraz o żywym kolorycie, siln~m :ysunku i
seowoścl killru oddzielnych Tow. pomocy wno.: misyi żywnościowej z mJf;;em monopolowem, I polsklego. ślubujmy w pracy tej być wieme- doskonalej charakterystyce treśc1. Piccard byl
&id-o samej akcyi pomocy pierwiastek konku- sprzedawanem po znacznie niższych eenach7 j :mi i karnemi pracownicami.
takie Powszechnie znanym i oonionym rysorencyjny, akcyę samą osłabia, rozdrabia, a. tem niż u rzeźników prywatnych.
I
Niech żyje niepodlegla Polska! Niech ży~ , wnikiern.
samem i utrudnia, uchwala się, że w każdej
Niewątpliwie wplynie to dodatnio na u- 1 je rząd i woj:;ko polskie!H
Od soboty stary Kraków wszedł w znak oh
miejscowości ma być jedno dla wszystkich krócenie spekuJacy'.i mięsnej, lrtó.ra, bogacąc
z poc.zątkiem b. r. namiestnfotwo przy- ehod6w ku czci dr. R., który przybył tu na -zes:zkól polskich, wspólne Tow. pomocy wpisów. jednostki, odbijała się szkodliwie na kieszeini I stąpilo do .zorganiwwania „Urzędu :iywnośdo branie demokr. postów sejmowych i parlaMinęl{l kilk.a ·miesięcy i o posunięciu tej spra- i z<lrowiti konsumentów.
1 wego c. k. namiestnictwa", który ująć ma o-mentarm-ch. Olóź na zebraniu tern w imierwy w Zaglębiu nic jakoś nie słychać. WprawDziecr, uczęszczające do szkól poozątko~ j góluy ste.r spraw a:Prowizacyjnych w swoje
niu zebr~nych przemawia! poseł dr. Jahl, poo·
(izie w Sosnowcu tworzy się Tow. wpisów dla \\>ych miejski.eh. pozbawione są zupelnie ką~ ręce, celem ułatwienia ludności przetrwania noszac w serdecżnych i gorących sfov.-ach oby„
eztereeJh miejscowych szkól śred111ich, ale, o pieli, -00 ujemnie wplywa na ich stan ztlro- ciężkich cz.asów i wspóldziafania w wielkiem
watei.~ką i patryotyczną dzialalnfiść prezydenile wiadomo, infoyatorzy tego lokaln{'.Jgo pr-0- wotny. Komitet szkolny wimoo zająć się tą dziele gos:podn.rczej odbudowy kraju. Rząd
ta Rut'<:rwskieg•o, dając wyraz szC'lerej radości
ljektu ·oel.e pomocy s2'ikolnej w calem Za" wa:imą sprawą i choeiaź dwa razy na miesiąc żywnościowy jest już otwarty. Składa się z strnnnictwn. demnkratycznegn ie tak wybitny
glębiu w projekcie swvim zignorowali. A zarządzić kąpiele dla dziahvy, jak fo miało . dwóch dzia1ów: administracyjnego i organiz11- Jego członek odzyskał woln-ość1 i powrócił naeyjnego i organizacyjno - handlowego. Do zn.szkoda, bo dziś, kiedy społeczeństwo powoła- miejsee przed wojną.
reszcie do kraju, by podjąć na n1.1\VO przerwame z.ostało do v..rznoszenia bud'°wy państw·owoKąpiele te mogłyby być tymczasowo pro- j <lań Urzędu ;\y1wnościowego należy: 1) ujęcie
ną rnsyjską nimvnJą dzinJaino~ć na tylu f>°:
8ci wlasnej, nie należy zasklepiać się w ra:m- , wadwne w Jrtórym z miejsco\\'Y.Ch zakładów . statystyezne zasobów kraju i prowadzenie ich
la~h publkznej pracy.
Prezydent Rutowski
ka-eh egoizmu zaściankowego.
kąpiefo\.'\1-yc:h.
! ewklencyi z pmnocą wladz polityezny.ch, kodziękuj::tc zgromadzonym zaznaczył, że pi?k·
W dniu 4 b. m„ w lokalu Klubu obywaSf.taranieni Sosnowieckiego oddziału Ligi mend rejono:wy0h i k-0misyj powiatowych i
folskiego, na Górze Zamkowej, w gronie cz.:ton- kobiet urządzony tu zostal wyją1kowo inte- l gminny.eh; 2) przyjmowanie zg:toszeń zapo- nym tradye.ynm i zasa<lom stronnictwa, ktore.
rnu zttwsze były najpiękniejszą wskazówką w
lk6w i zaproszonych gości~ p. Kaczyński wygfo- resujący 00.ezyt -p. Medarda Downarowicza :na 11 trzebowania z Galicyi i innych prowincyj mo~
sil ieferat o sytna-cyi .obecnej. Zebranie miato
temat: „Rada Stanu Królestwa Polskiego".
narchii (ze strony ludn.ośd kraju pr:tez władze j<>go dziala1nni!1ri publicznej, zawdzięeza glów~
cli:arakter informacyjno - dyskusyjny.
Duża sala „Teatru Zimowego" v.1ypelniła j yolityeznG i magistraty, a z poza krnjll tylko nie, ze powio.dfo mu się spełnić wlofone nan
Miejscowy J>OSterunek legionowy, pragną-c się publicznością, pragnącą nareszcie usłyszeć przez urząd dla \\')'Żywienia ludn:ości w W~e <0bowiazki ·w ci~ź1dch czasarh inwazyi rosy}'
mnocnić uczucie zrozumienia ;i przyjaźni po- w tej niezmiernie ważnej sprawie sllYW-O praw~ dniu); B) równomierny rozdzial zapasów mię. skiej. "Zarazem - wyraz.il nadzieję, ii otworzy
między polskim mundurem wojskowym a spo- dziwe i bezstronne. Temat u na:s swzegól nie dzy -centra konsumcyi w.edlug usta1oneg-0 na się wkrótce szer.ok.ie p'Ole dla wspólnej pracy
łeczeństwem będzińskiem, urząd'Zil w niedziew by! bardz-0 .ciekawy ze WZ'ględu na wareh.Q.l~ dłuższą metę planu aprowicyjnego; 4) ula- cbywatelskiej.
Następnie udali się wszysey zebrani d-0
łę, d. 11t b. m., „Wieczór legionowy". Na pro.- ską agitacyę miejscowej kłild endeków i wy- twfenie pokry·cia :zapotrzebowania kons11meng:ram „wieczoru" zl-ożyl .się cały szereg koncer- slugujących się wpływowym patr-0nom licz.. tów, bądź przez udzielenie upoważnień d-0 za- biura N. K. N., by ur,zestniczyć w akcie wręcze
towo-rautowyeh atrakcyj <> wybitnie wojsko- !llych Jch k1ije11tów.
kupu śro·dków żywności pewnym organiza- · nia medalu prezydentowi Hutowskiemu. Tu
:wym charakterze. Wykonawcami byli przeP. Downarowi.cz w odczycie, wypowie- cy.am handlowym, bądź przez zakupy, doko- przemówil dr. Tadeusz Starzewski, poczem
iwaźnie legioniści. Ponadto odegrana Ztostala dzianym spoko·jnie i rzecwwo, przek-0<nal słu- nywane przez. wlasne organa urzędu i kierc- wreezvl dr. Rutows·kiemu zloty medal, na jed.·
1
a:wuaktowa sztuka na tie powstarua listopad°'" I Cha.czy, że posłuszeństwo :n<Y,vemu rządowi . wanie tych zapasów do miejsc zapotrzebowa- nef st~onie które.go wybity jest {l'ortret prezy~
rwego, p. t. ,,Matka żyje". Wie~ór „naszyeh polskiemu jest obow::iązkiem kaMego obywa- 1 nia; 5) przeciwdziałanie. lich'\\ie zapotrzeho- dent.a. i napis: „Tadeuszowi Rutowskiemu'\
clilopców", którzy tyle już życia wnieśli do na- te-la polskiego; tych zaś, którzy ·pragną osła- 1 wania; 6) no.rmowanie cen bieżących; 7) po- na drugiej lew m. Lwowa r-0zrywają:y pęta
szego miasta, dal możność miejscowemu spo~ j bić autorytet tego rządu i którzy kopią pod pierania hodowli i pmdukcyi rolniczej, orga- data 3. IX 1914-22. VI. 1915 i napis: „O.
łeezeństwu spędzić kilka ehwili podniosłych I' nim dolld, nazwal iZupelnie :słusznie xewolu- ~izowanie producentów i konsumentów, wza- brońcy i opiekunowi Lwowa - N. K. N." Po.w atmosferze mlodzieńcz.ego zapału i wojsko- eyonistamd.
jemn e foh zbliżanie i t. d.
.
se! Rutowski dziękowal do glębi wzruszony.
wej dzielinośei.
Za~czytne to za mo:skieW'Skfoh irządów
Jak z powyższego wynika, dzialalnośc U·
W odświętnie udekorowanej sali Rady
Będzinianin.
mfano obecnie stal-O ~ę s!uo~1mem sz~odli~ irzędu żyw~ościowego nie o.granic.za :się do .°: mieiskiei odbvło się l)'Odobne posiedzenie ku
~
J'
•
• 1
w ego warcholstwa; nic tez dziwnego, ze na kresu w-01ennego, lecz sięga w przyszlosc, czci dostojnego
gościa, którego powita! p1ęi{~
sali nie widzieliśmy prawie przedstawicieli 1 wspóldzialająe w wietlkiej akcyi .odbudowy nem przemówieniem dr. Leo, oświadczając~ ii
Z Sosnowca.
miejscowej kliki.
•
kraju.
.
. .
.
za zgodą plenum Rady nadano mu obywatel„
{l:Gresp<>ndencya własna „Go<h. Pel.").
Ludzie ei, bojkotując Radę Stanu, czymą
Centrala dla odbud.owy Gahcyl oglos11a stw-0 honorowe.
to zupełnie na ślepo ~ i za żadne skarby nie komuini1mt, że w ostatnim czasie przystąPo slowaeh podziękowanfa 2e strony dr
Wybory. - Komisya szaennkowa.. ..,.... Sprawy
.chcą być przekonani, że ile czylhią. Wolą pila do przeprnwadzenia sana.cyi stosunków
Rutowskiego,
na salę w.eszla delegacya m.
iywll.ościowe. - O kąpiele. - Odczyt.
przeto nie illaraiać się na publiczną krytykę leśnych w kraju. Dla ułatwienia uprzątnięcia
Tarnowa
z
burmistrzem
dr. Tertilem na ezeKomisarz wyborczy podał do wiadomo- I swojej ant)'narotlowej działalności.
sp~lonyc}l mlody_ch? drzewostanów, ?_:az pr~yści publicznej oo następuje:
j
.A:nto.ehto·n.
spieszenia zalesien obszarów znfozczonyoo le, któta' zlożyla dr. R. hold w imieniu tegoż
Jak wiadomo, obywatelsh''.o hon:orow-e
„Jednogl~śną uchwalą, powziętą na <hd·
~~~adkami woj~nnymi Jldzielać b~zie wla~ grodu.
Tarnów
na<lal d-rowi Rutowskiemu 1eszcze
siejszem posiedzeniu, postanowi! Główny
9crn1elom _odpowiedni-O do .dany?h warunków
przed
przybyciem
tegoż d-0 kraju.
Wydziial Wyborczy terminu zapisów do list
su?wencyJ w sadw~kach l nas10,na~~ drzew
Obchód zakońezono ucztą w salonach
wyborezv·ch nie przedlużać. Zapisanych jest -0lesny~h, oraz w g-0towce. <l:o wysorl:osc1 100 k.
golem 4:100 wyborców. Obecnie każdy okręg
(Korespondeneya własna „God 7... Pol.").
za .~azdy h€~ar u~rzą_tm~tego spalonego _m.lo- Grand Hotelu, pod.czas której wygłoszono wieprzeprowadza rewizyę list wyborczych, po- Mrozy. - Zjazd Ligi kobiet. - l}rzt!d ~oścfo- dmka lub tez za.les1ema dokonanego do konea le mów 1 toastów.
ezem będzie można ustalić d{)kladną cyfrę zawy. - Z leśnictwa. - Kn czci Rutowskiego.
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Długo pertraktowano z p. 'G.rossmanem, pra- niebezpieczną dla siebie fednostkę usunąć.· rabiać. iako r zlo wi~1i: P~Wa ~.Y·l·tór"' posto.no·.r.
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- Ale już go, prosz~ pana, ~i?1;1a. Przy- trzyma odpowiednie odszkodowanie za skra- wil przyłapać pana X na iapownidwie i tą upr~wa zen,u ~iesJ!i~ r.· ·
jecbała platforma z Cze.rmakows~IeJ i zabrała.
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Pod nr. 15 pan X stróża nie zastał. Zaczezwieruhmka, ze ten wkrotce v,rydahl pana X blachv antyźebrr.cze wydawane przez TowaPechowy portc:H~ar.
pil wiQC jecro pomocnika:
ze slui.by, jako „nieblagonadiożnego". Ale na
rzyst;„ 0 do.mów zar~bk~wych, kalendar?:e pow ja.kiś rok, ho w 1399 r .. po objędu przei
""."- Do kogo przywieziono fort~pian?
.
- A do inżyniera, syna naszeJ gosr,odyru, ez~~ pole~ala fa~dyć~na wi~a pana ~ tegó li;yjne, broszury i inne wydawnic~wa. R.ewi~ Grilna sianowiska kierownika agenturą lnpa„
am Jemu me pow1;;d,zrnno, am w rnpor,.....ch do rowi wydawnietw tych ot.rzymywah za. kilka- czy, wydiarzyl się budw przykr!, a uirazem
na drugie pi\:tro. Strói pomagał wnos1c.
Niewiele myśląc, pan X. poszedł -do brafa wyiszych wlnd!. me zaznaczono.
set rnbli, które musieli wno~ić zgóry, a potem komie.z.ny wypadek, l~tórego . oiui~ą padl ~'"
agenta i wyle'gity,rnowaw.szy się, v.1yJm:zczyl
Wydalony ze służby po~tanowil zwróe.ić dopiero po malu ściągali nali!żność od wlaści„ czelnf;k wydziału ~1edcxego w Lodzi, Kowaltk;
się do Lichaezewa. Snać Grun przewidywał cieli domów.
a w którym niemałą rólę od€gral na~ bohater.
eel swojej wizyty.
Kle<l:v wybuch!a rewo1ucya nikt nie ehrial
w roku tym przyjechał dl> Lnd~l generatPa!l inżynier przyjął go nie . bardz.o g~· to i postaral ~ię .o to, że pan X w źade~1 sposób audyeney1 me (}trzyma~. Zmęczony znunab"nvać • t;;eh poiytecznTch wydawnictw i gubernator, ks. Imeretyń~ki. B::i. wiąc ~ewnegG
~cinnie i dał do zrozumienia, że mrnszame enę
WTI,Y bezcelowem chod.zemem, zate1cf?nował
wielm:ość rewirowy eh miała ~kuhriwe za1e- wie.tzOTU. w klubie oficerskim, zauwazył brak
do tej sp1mvy może dla pana X pociągnąć bar·
w koncu do ge~erala, p.rosz~·c ~~ o .cb~i~ę. r 0
srloŚci. Do liczby dluiników nalefal pan X, oardz.o kosztownego, wysadzanego drogimi ka•
dz.o przykre komekwencye.
mowy w sprawie nader waznel i nrncieipiąceJ - nad którvm niezmordowanie ex.uwal Griln i
mieniami, a zarazem mająeego wrsoką war-Nie ul~imiony urzędnik . obejrza~ forlezwłoki.
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P O D S K

GOVZ. INB.

ARSZAWA.
Ziaz~ llołunatów K k rolniczych
~. T. B.
{Dzień

Na zakończenie obrad przedporuiini<>wyich,
zebrani uchwalili a.by zwrócić się do prezydjum Wydziału Kółeik rolniczyf-h C. T. R. w
sprawie podjęcia starań, by na ·przysztoM kw-estję rekwizyicji nregul.owan-0 dla ealego kraju, na. wzfu powiatów grójeckiego i nieszaw-

ezy organi:za~cji sjonistów, nń~ezitey się w
Berlinie, z odezwą o dostarczenle listy strat
wojennyoo, bezpośrednfoh, poniesd·onycll przez

skiego.
•
Na tem przedpoludnlow e <tbrady

30,000,000 dola.rów. Termin przyjmowania. tych

zamknięfo. Po ·poludniu, o
rozpoczęły się Qb:rady referatem

(o)

Po wygfoszeniu referatu prof. Biedrzyckiego o działalności gospodarczej Kółek
:rolniczych, na oneg.dajsz;;m wieczorowym posiedzeniu, wywiązala się '°zywfona dyskttsja,
:w której gfos zabierali między in. pp.: Biernacki, Wróblewski, Zawistowski, Kxzy.wk<>Ww
ski i Zawadzki.
. Następnie p. Wilk'Oński mówił poląeze
!lliu w okupacji austrjaekiej Kólek ·Słaszicow
skich z Kółkami rolniczemi C. T. R.
Na wcz orajszym rannym {)(}Siedzeniu, kt<)..
re rozpoczęło sję po godz. 10-ej mno, wystą
p1l z doskonale opracowanym referatem fachowym p. Chaniewski, traktującym Q r-OZWQ·
ju hodOłwli w kraju naszym. Przeszedłszy
szczególtOwo his.tmję rozwoju hodowli w Polsce, przytoczył następnie, jako przykłady raejonalne hodowlę w innych krajach, zatrzymu·
jąe się najdłużej w OJ>isach ho<lO'Wli w Niemczech, Holandji, Francji i t. d. Przy k{}ńcu
!l'eferatu p. Ch. rozpatrywal szczególoWlO wyjątkowe warunki w jakich się kraj na:sz obec-nie zn.ajduje, a które ogromnie szlmdliwie oobijają się na rozwoju hodowli. Jednakie
dzięki energji rolników i ·pomocy .różnych fachowych towarzystw, sprawa nietylfoo·, że nie
przedstawia się rmpaczliwie, ale na wet posunęla się naprzód.
Po ukońezeniu referatu, :pieTwszy zabral
glcos p. St. Hemp.e1, dyskutując na temat facho~
wy z rełerentem. Następnie przemówił p~
Czekanowski, oznajmiając, że pomimo wojny,
p·omimo koniecznych rekwizycji inwentarza,
w Grójeckiem sprawa ho<l'Owli stoi zna-cznia
lepiej, niż było t<l przed wojną. Dzięki zap'O*
biegliwośei i energii tamtejszych gospodarzy,.
utworzono specjalne stacje knurów i huhai zarodowych, 3000 mk. przeznacZ1ono na szczepienia ochronne dla trzody, na niezwykle dQ·
godnyeh warunkach sprzedawane są mniejszym gospodarstwom importowane szt1l'ki rasowe, zarodowe i t. d; Równiez sprawa .r&kwizycji wstała tam bardzo pomyślnie zalaę
twfona ku obopólnemu zadoiw-0leniu.
Następnie zabrał gfo.s p. BismQeher, in:łor
mująe zehranych, że i na Kujawach sprawa reikwizycji zostala pomyślnie załatwiona. A miaii:owfoie: miejseowi rólnicy, za zgodą władz,
p·odjęli sję dostarc.zać rncznie po 25 funt. mię-
sa, bez różnicy jak10ści, rocznie z morgi. Wszyscy są zadowoleni, a sprawa ro7!Woju hod<Jwłi
też na tern nie eierpi.
W tejże sprawie mówił p. Wilkoński, o·bjaśniając, że w okupacji austrjackiej rekwi·
2ycyę, p-0 por.oznmieniu z władzami pl"owadzą
tak zw. lromitety ratunkowe, które szerok-0
uwzględniają konieczne potrzeby rolnictwa.

weroraj~
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Od:r<H~',?:;enie

K.

Przesyłki dla jencó-w.
'(o) Knmi<tet opieki nad ohozami jeńców
Pola k6w w Niemczech (Marszalkowska 53) -0trzy:mal pozwolenie od wla<lz -0kupa·cyjny.ch w
spraiwie przesyłania do wszystkich obozów w

O szpital lub o~hronkę.
(o) Wobec urządzenia centralnego domu
izolacyjnego miej·skiego dla przedmieść przy
ul. Lubelskiej na Pi"adze, opieka sanitarna w
Groehowie wystąpila do zarządu miasta i
wnioskiem,· aby w skasowanym tam domu Ito

wyborów.

1

!

Upośled~ni

prac1rw:nfoy.

szemi, na wagę srebra eenionemi amerykanami '

(o) Jedna z ·naj·bard:i::iej :zasobnyeh in.sfytueji finansowych - Towąrzystwo Kredytowe m. WarszaZa.ka.z ką.pielowy.
1 wy - nie uv.7.ględnia pokrżenia materjalnego swo(o} Wladze okupacyjne zarządzily, aby do
i:eh urzędników. . któryie.11 uposażenie jest bardzo
nej kabiny kapielowej w tuf.ejszyeh zakładach lj;askromne. Od $zeregu lat urzędrnicy ci nie otrzymują . pielowych nie" wpuszczano więcej nad jedną osobę,
weafo „gratyfikacji'.,'.., będącej zwyaajilwym wyna· 1 Dawniej, z jednej wanny mogły korzystać dwie k~
•
grodzeniem :w najmniejszy~h naw.et .przedsięwzię- . biety, oboonie jest to wzbronfo.ne.

jed

i

ciach. a „drilżyźniane" dodatki. udzielanG' w każ
dym niemal biurze, zupelnie nie :z.nalazły uwzględ
ruenia u wladz Tqwarzystwa. Od pól roku pracownicy rzec.zo.nej instytu~ji wykonywują praee popołudniowe, zabierające kilka godzin c-z;asu, a za które dy:rekeja również nie plaei a.ni grosza. Walczący
z niedostatkiem urzędnfoy, wyzyskiwani w ten spos-ób przez powaimą instytue.ję, ~laszają ro jakiś czas
podania o przyznanie koniecznych zapomóg. ezy też ,
doda.tkowy.ch wy.nagrodzeń za praeę po za godzinafywnoścfowe, maz tzęści ubrania".
Szczegól()CWszych informacji chę.tnie udzi·e- mi biurowymi i dyrekcja każdo.razowo przyrzeka
la biuro Komitetu (MarszaJilrowska Nr. 53) od · pełento-m 'polepsy;enie stanu rzeczy, stale jednak
koń.ezy się na obfoeankaeh, a tymczasem liC2'Jny pogodz. 10 dro 12 w ·południe.
czet mizernie uposaionyeh urzędn.ików znosi ciężki

,,,Wolne" ec,eh'y~
(o) Onegdaj
nego

odbyło się

llliedostatek.

11 ....

zebranie oonifrał~
zydowskicli w

Halfa rybna.

Zwią2iku rzemieś1ni·ków

·cio)' Z polecenia . wydziału handlowego
przy magistracie wybudowano kosztem 10,800
dów instytucji cechów wolnych, skoneentro- , .rb. hallę rybną pl"Zy ul. Chłodnej, tuż p·rzy b.
wanych w centra1nej Izbie rzemieślnfoooj. Po- i koszaraeh mirowski·c:h. Halla t~ ukońewna
stainowiono wybrać komisję do o:pracowania j•UŻ przed kilku miesiącami, do tej pory niB
ustawy „wolnyeh cechów" w Warszawie.
zostala jeszcze oddaną do użytku•

Warszawie, na którym rozważa!Ilo sprawę wzorowania się na Berlinie i ·utworzenia dla ży

I
!
I

!'

Straty wojenne a Ameryka..
(ro) Do komHetów sjonistycznyeh rw Królestwie Polskim zwróeU się Wydział wyikonaw~

Kursy dla. Sió-str Milo-sierdzia.
'(o) W eelu za.zn.aj-omienia Sióstr Milosier-

dzia w

szpitałaeh

z

pi-elęgnowaniem

,,Latający Holender" R. Wagnera.
Nie tutaj miejsce na rozbiór krytyczny
wznowionej we wforek opery Wagnera, „La.tający Holender", ani na wykazywanie, ezem
ona jest w twórczości Wagnera i w r·ozwoju
muzyki. Wiele sumiennej drobiazgowej praey
wlożono w ealą działalność mistrza z Beyreuth
:i. w dzieJach, po·święc-onych muzy«~e wykazan·o
wyczerpująco
wszystkie słabe i znamienne
strony „Holendra". Na scena.eh zagranicznych
opera ta należy do stałego repertuaru i n.ietylko wielkie, lecz i prowincjonalne teatry
wykonują ją w każdym sezonie. Bo „Holender"
to jeszcze nie ,,dramat muzyczny", będący
. muzyczną ilustracją wewnętrznych stanów duszy, dostosowaną śc,iśle do nastrojów i czynów,
· lecz produkt umysłu, który szuka dopiero 110wyrh dróg i widzi rozwiązanie problemu muzyki na scenie w motywach, stanowiących nie..
jako słownik, na podstawie którego słuchacz,
slys.ząe dany motyw wie, oo dzieje się w duszy
danego bohatera. świadomość takiego rozwią. .zania nie przeniknęła jeszcze do głęhi duszy
Wagnera i wstrzymała go od zastosowania tej
zasady w całej operze. Przytym należało poczynić pewne koncesje na rzecz utartych szlaków, jakimi postępowała dotychczas muzyka
ąperowa. Mieszanina tych dwóch czynników, motywów przewodnich i oderwanych pieśni na
sposób włoski, sprawia, że „Holender" przy·
stępny jest także dla publi~nośei, nie umie-jącej, ezy nie chcącej wgłębiać się w to, oo wi·
dz.ii i słyszy ze sceny..
Niemniej już w tej opene widać pamiry
lwa, które ujawniły się w trylogii i d-0e.zly do
ostatecznych granic w ,,Parsifalu". Objawiają
. się one przedewszystki em w instrumentacrjł i
w tym poczudu efektów dynamiczny.eh, stan-0-wiących wybitną wla:5ciwość Wagnera. Wdzię
czne też pole nastręcza się tutaj kapelmistrzowi, 1."ióry w parlyeii ,nienajeżonej jeszcze t_ak
skomplikowane mi trudnościami, jaki·e widzimy w późniejszych dramatach wagnerowskich ,
"W)'dobyć może cienie i pólcienie w myśl indywidualnego swego poczucia. Ml-Ody kapel·
.mistrz opery warszawskiej, p. Mazurkiewicz,

który, w. de"Uucie „,Wa.Uwii" w;x~ że ~Q-

siada warunki dla odtwarzania dzieł wielikieg-0 styl'll, tym razem miał zadanie o tyie ulatwi'One, ,it nie potrzebował prowadzi~ utworu,
w y u e z o n e g o przez kog-0ś iilm.ego, a zatem .
nie potrzebował dawać się powodować orltiestrą, lecz mógł wy u ezy ć ją według
własnego rozumienia. Naogól biorąc wykazał
p. Mazurkiewicz, że wglębial się w muzykę, intencje i tradycje Wagnera. Tempa były I>rz&ważnie dobre, chociaż braki>Walo im teg-0, co:
Niemcy określają wyrazem ,,Schwung". Gd~
by pale·czka p. Mazurkiewicza znaczyła takt <>
jedną ideę wcześniej, ani~eli brZllld ton, gdyby zbyt szerokie ruchy rąk nie zabierały za
wiele czasu, wówczas niezawodnie osiągnąłby
:p. Mazurkiewicz lep.sze reroltafy. Nie panuje
on jeszcze całkowicie nad siko.mplikowanym

t11paratem operowym, posizezególne instrumen-

ty, eza.sami chóry i soliści, wymykają mu filę
.z rąk, cieni-Owania w {)rkiestr.ze są nie.raz 7Jbyt
jaskrawe, a dost<lsowanie dy111amiki instrw:nent6w do sily głosu śpiewaków nie zawsze liczy
się z prawidłami akustyki - są to iednak bra·
ki, które sumienna praca, kierowanie s.ię ra·
ejonalnymi i rzeczowymi wskazówkami, oraz
praktyka, będą w stanie usunąć.
Popularność
śeisłym związku

„Holendra" zagrank.ą stoi w
z wykonaniem. Zmusza -0na

dyrekej·e teatrów do angażowania śpiewaków,
wymaganiom, jakie stawia
Wagner, z drugiej znów strony skłania śpie...
waków do wtai·em'll.iezania się w sfyl Wagu(lra.
Nie kawy barytonista m-0że być Feirrillalsem,
nie każda 21!0pra.nistka - Destinne. Ale kaź~
dy śpiewak lub śpiewaeDka, m-0te niezależnie
od braków glosowycih poznać, na. ez.em polega
muzyka Wagnera i st.a.rac się .t mniejszym lub
vdęksiym rezultatem oddawać wie·rnie to, ezeg<> wymaga Wagner. A pierwszym warunkiem
jest u niego ścisle, do najdrobniejs.zych s11cre„
g616w wypełnianie wskazań partycji. Wagner
nie :z.nosi, aby na sposób wt.oski - to znaczy
w momentaeih, kiedy to wywalać m·ote tani
efekt, dowol:nie pnedlużać nuty~ przyśpiesMć
lub zwalniać tempo. Or.n.a.czyt .on. tak doldad·
nie nutami, pauzami i przyp:i;sami swe inttett·
cje, że indywidualizow anie przez ~piewaka
poszczególnych zwrotów nmzyeznyt'...h, w olbrzymiej większości wn:iadków. osiąga nega-:OO.powiadających
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(o) Wydzial

pszenna dla

żydów.

gospdarczy gen.-gubernatorstwa

warszawskiego zawiadomil onegdaj

gminę żydoW·

ska. że maka pszenna dla żydów na 9 dni wię-lkiejo
nooy mielona będzie w młynie p. Mfohlera od 1-go
marca. W Łodzi wy:imaczono po 3 f. 12 łutów .,ma.
cy" na osobę. Rabiilli i gminy żydowskie na prowin,.
eji otrzymali już zawiadomienia naczelników powilj.·
tów o udzie-lanie żydom ,;macy" z mąki pszennej m ·
9 dni wielkiej-nocy.

Teatr i muzyka.
Teatr Wielki„ Dziś „Madame Butterfly'\
Teatr Polski. Dziś i jutro „Czaple pióro" Ni~
demiego, w niedzielę po pot „Bialy kaptur" Ko.
z!owskiego.
.
Teatr Maly. Dz:iś ·i dni następnych wesoła. koi ·
medja Sachy Guitrye'go p. t. „Strażnik oooty".
Teatr Letni. Dziś po raz ostatni „Sybir" Ga- ·
bryeli Zapolski-ej.
Teatr Nowości. Dziś „Targ na dziewczęta":
Teatr .Nowociesny. Dziś, z powodu generalne!
:próby, przedstawienia zawieszone, jutro „Rasputin.".
Teatr Praski. Dziś „Wicek i Waeek" Prżybyl
skiego, jutro „Wesele F<Ml.Si.a".

clioryc.h,
'~-

Opera .

1

.

!
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Niemczech, gdzie się znajdują jeńcy Polacy,
;phesylek żywnościowych. Tekst pozw-0Ienia
w przekładzie polskim brzmi jak następuje:
„Od dnia dzisiejszego d-ozwofonym jest wszystkim oddziałom .pocztowym generał - gubernatorstwa warszawskiego przyjmowanie zwyklyeh prze·syek poeztowyehl wagi d-o 5 'kilo
dla jeńców woj-ennY'eh•P.o1ak6w w 'l'lboziteh.niemie'Okich bez podania wartości i bez zaliezenia ·po·eztmvegio. Przesyłki i d-owody przesyl:kowe nie mogą zawforać żadnych kartek pi5anyeh (wia:diom,ośei pisanyeh). Wysy!ająey
winien. za>0·painyć przesył'kę i tfowód prz;esylkcnvy 'W ·n:as.fępują;ey napis: Kr ie g s g ef a ng en ens end un g, wraz z adn·otaeją w niemi·eekim lub polskim języih"ll: „Przesyłka nie
zawi·era fadny.ch wiadomości pisanych", następn~e należy podać nacz;wę obozu; oraz imię
i n.azwi!i'k!o jeńca. Op1ata za iwysy?anie nie
jest :po-bie.raną.
no pxzesylki ma ·być dolącz-0ny szaro-niebieski zagraniezny blankiet przesyłkowy, bez
de:kłara·cji celnej oo dro zawartości. Zarząd
:poczty nie przyjmuje odpiowiedz.ialn·ości 7.:a
przesy:tki. Przesylki mogą zawierać śl"ódki

z drów Ryicihlińskiego, Leśnowskiego

Sawickiego
i Zofji &lankerówny.
I

(o) Grupa żydowska wlaśc.foieli domów w
Warszawie zwirócila się do władz Tow. kredytowego miejskie.go z podaniem o zwołanie
nadzwy~z,ajnego 2ie'brania reprezentantów , w
laeyjnym .urząd.zotllo szpital dla mieszkań-ców
celu powzięcia uchwaly, ażeby przy obeooycb
Grochowa. Mieszka:µcy Nowego Bródna rów;
wyborach nie stooowano rygoru utraty praw :ni·eiź wYStosowali p-0danie o urządrenie w ska.
wyborczy.eh przez stowarzyszonych, zalegają
sowanym domu i•rolacyj·nym ochronki dla dziecych w opłacaniu rat. Ta sama girupa ozynjła ci .tego priedmieścia.
·
starania, .aZeiby sami xeprezenitanei wystąpili
Tanie obnwie.
z żądaniem zwolainia nad;z,wyozajnego rebra·
nia w tej sp.rawie. JaJk się dowiadujemy,
(o) Jakie kolosalne zapasy goto#eg.a OllU\'\>W · ··
i wszelkie zabie.gi w tym kierunku są bezslm- 1 byly w Warszawie, świadczy o tem fakt, że obec. ..
! t·eczne. Prawo . bowiem nie przewiduje odro- j nie wielu szewców sprzedaje wy!ą·eznie prawie 9! ezenia wyborów, urzędownie już oglosronych. 1 buwie t. zw. dawnych fasonów, .które musiało bit
1j Wszelkie też żądania zmiany ustawy w ehwili robione przed
7 - 9 laty. Obuwie to, -Oaill.sKi~l' 1
, obecnej są już spóźnione, tymbard·ziej, że wy- 1 męskfo, sprz.edawane jest nieraz w stosunku do celi ·
bory uchwalono przeprowad'Li-ć jeszcze na ze- j obeenyc~, (l ~0% taniej •. a aez~o·lwie~ wy~ląde~
braniu w .czerwcu i do tej pory ·nikt nie ządaf , swym me nęe1 oczu, gdyz <>be!'lme długie,szp1czast(
zmiany. R-ola zaś dawnyc1h reprezentantów jest 1 zakończenie bucików" razi nas, to jednak bezwat.
już w chwm obeenej ukończona.
pienia te wydobyte z... kurzu zapomnienia Q~uw/e;
trwalością swą śmiało może konkurowa~ 'L dzisief

ronika ,,warszawska.

o

komisyę

list oznaez.ono na d. 28 b. m.

godz. 3 i pół
pani Heldel'Egerowej, na temat „Zadania gosp'°dttrstwa
k{')biecego", który zys.kal 5'0bie wyjątkowe uznanie zebranych i wywolal dług§. i wielce
dekawą dyskusję.

Ile

oraz dla wYkonyw~ przee nieb. na~ za ·
pielęgnifilzamł, wydział szpitalny uchwal.il tł
rządzić dla Sióstr specjalne kursy pielęgnia!'
stwa. Dla wykonania tego projektu utwo~ll{) 1.

żydów. Listy zostaną wysfane do Ameryki na
mają;cy się tam odbyć kongres żydowski, który
ma zaciągnąć „pożyczkę ·narodową" w sumie

sze

flrngi).

Nr. 12.

t..

Uwydatnia się to jaskrawo w naszym Zie.spofo, wyehowanym, a raczej zmanierowanym
p.rzez holdowanie wyląezni·e prawie wzorom
wloskim, przy kaZidym przedstawieniu wagne~r-0wskim. Tak samo byl-0 i na „Holendrze".
śpiewacy robili fermaty, aeceleranda, .ritenuta, tam gdzie im się :>offobalo, przez co jeszcze bardziej podkreślali pewną „wfoskość" tej
opery, zamiast tuszowa~ ją. Stwierdzili oni, ze
nie .:rozumieją d11:ic.ha Wagnera. Nie dziwimy
się p. Męczarskiemu, bo wogóle śpiewak ten
nie nadaje się do oper Wagnerowskich , a w
szezególn-ości do „Holendra". Niesłychanie tragiczna postać żeglarza-tulaoza, którego ściga
Przeznaerenie, jest jakt> eharalder tak ·skarnplikowan:'l, źa odwaźyć się na jej odtwM"Zenie
.może tylko artysta dużej. miary. Postać fo _
skamieniała w bólu, pelna' :r.ezyganeji; tragiezd
· •
•
na ·o ttaJwyzs.zego stoprua przez zawodzące ją
~awsze nadzieje. Wymaga zatem i dużej fa.teUgenc:ji i zdelnośei plastyeznego przedstawi&nia wewnętrznych wiruszeń i gfosu, m·ogącego
brzmie6 spizem i pieścić łagodnym uczuciem,
a ·p:rzytem mającego skalę bardzo rozl.-eglą. P.
Mączewsk.i żadneg-0 z tyeh warunków nie po.
siada. Ani jed.en. szczegół nie zdradzał, by
śpiewak zdolal wżyć się w to, jakie znaczenie
mają wYPO'Wiadane przez niego wyrazy. Nie
byto ani odrobiny tragizmu w eh.wili, gdy H"lender, wyrzucony po siedmiu latach tutac 7..';
n:a ląd, opiewa swe bóle. Ani siły w·wyp·owiedzeniu walki wzburzonym falom, ani bez..
brz·eżnej wprost rad-0śei w r;hwili z.ap.rzysiężema mu przez Sentę wierności aż do gr.obu.
Pnez ealy czas nie drgnął w twarzy ani je·den
ruuskiut, oko poiosfafo bez najmniejsi.ego wyb
razu, posta~, z.amia$t skamienialośeJ, byfa
.przeciwieństwem tego, eo stanowi. prymityw„
ue zasady estetyki. A p.rzytem gt.os nie odpowinda . zupe'lnie wymaganiom partji .. Slaby i
nikły w średnfoy, na której -0parta jest rola,
nie potrafił oddać wszystkich zmian nastr-0ju,
!f jakie ~folende;r obfituje. Zupełny brak dol·
nyoh tonow ~mus.zal do próbek, niedOP'USteza.1nych w. stylowym -Odtwarzaniu Wagnera, przy„
tern nie wyrównana skala i nie obsadzony pra· widlow-0 ton, wyWolująey przykre dla uriba

„tremolando„, sta-nowUy przykrą niespodzian•
kę dla. amatorów Wagnera. Kilka. tonów gór~dlł iillł1;:00 i~ pe.tąoo w ·~iu.. ;pj,e re-.

~.pufta·•~µ"?ttalwJt~~'W

I kompensowalo

tych braków tembardziej,

ze

1 p. Mączewski, dostawszy się na nieJ prżepę
dzal tam zbyt dlugie chwile wbrew wymaga„
niom stylu.
·
Charakt~a partja Dalanda daje
wiele pola d-0 popisu inwencyjnym i artystycz,.
nie umiarkowanym basistom. P. Ostrowski
niestety, nie wyzyskał wszystkich atutów, da· ····
nych przez Wagnera. Przedewszystki em nie
byl starym żeglarzem, który, szukając: na stat•
ku stale równowagi, przyzwyemja się tak d:ll
tego, że i w życiu codziennym kołysze się clą-.
gle. Tego momentu p. Ostrowski nie podkreślil. Nie za:miaezyl też chciwości marynarza,
który pierwszemu lenszemu obieżyświatowi
r

gotów j-es.t oddać własną, ukoohaną eórkę TA
klejnoty. Nie roulal też wy·pelnie odpowiednio
umotywowaną grą lieznyeh pauz,. jakie dla
ilustraeJ"i muzyki sa k.onieezine. Natomiast gro.
<t
sow·o byl Daland bez zarzutu.
Trudną nies!yehanie, bo zarazem liry.ezną -

i dramatyezną partję Senty <>dtwQ:rzyła P· Ka- ;~:
szowska. W interpretacji jej widać dobre ~()'> }'
ry, ohociaz naletaloby poezynić pewne Ul..sme. żenia co do niektóryeh 5rezegółów, jak napl'ZY"'
ldad niees.tetyezna poza w stosunkn do Eeyb·
1 w akcie drugim, jak brak wszelkiego ~a:I»,
I w grze po jego wyjściu, gdy w orkiestrze~··~:
zywają się silne i nader charaktecysty.ezne .at :
ikordy. Calośc.i. jednak nie zbywa na sile, n~
wyrazie, a interpretacji na poezuciu muzY.J?
wagnerowskiej , nie mówiąc o glosie, który CIFL_:
siaj ju.ź nie odpowiada, zwlaszeza w gófD1DJ . ,.
regestrze, wymagani.om partjt.
.
M.niej.s.ze partje wykonane byly rDU'P~e: '"\
poprawnie. Osobne słowa po.chwały :naleZą $1f .'
chórom, zwlaszeza teńskim, które ~pełniły b~.
zarzutu swe zadanie i C'Lystołcią inti>nM)!. ·
sprawily milą nies.pp&iankę. Natomiast rełf· .
serja popełniła .cały sooreg blędów, po.cząwszyi
od dekoracji nieba w p.i.erwsxym akcie, któr,e .· ....
"' st~owił-0 czterośeia:n, a skończywszy na ·keyn" ~
eowej scenie, w której wpływający stateik
lendra z trzaskiem powinien zat&nąć, a"na m~~'>'
·. bo.skloni e ukazać &ię zbawi<my Holender WJtJjt ~,
ze zbaw'.z.ielką~Sentą.
·· ·· ·.·
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6.o·s···n·.u·d·.ars·.tw·.OS„W-J"atowo·· po·. WBJ·n·10..
~ książki D-ra Rogera Battaglii p. t
Zoll~ un<l Wittschaftshiiutinis
zwLSCben Oestenreicli - U.ngami und
Deutsehland".
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I.
Gwałtowne reronny a nawet potężne
przewroty- są w nowoczesnem życiu ludzkości
taką samą koniecznością, jaką byly w ealym
111przednim ie:i rozwoju. Jeżeli jednak -0woeem
ifoh · nie mają być kat~rofy, nie powinny te
przewroty zwracać się p.rzeeiw prądom faktyieznego roa;woju, l~ez iść po wypadkowej róż..
nych linji kierrnnlwwych, skladająey.ch ·się· na
naturalną ewolucję.
Rewolucje nie byly
iwszakże njgdy niozem illillem, jak poiężnemi
,;wybuchami" ewolucji. Otóż samostarcza1ność
gospodarcza (autarkja) jest wprawdzie sama
w.se>bie nie tylko pięknem haslem, lecz nawet
.celem, do którego w ·umiarikowanej mierze
.ciągle. dążyć· należy - o ile nie klóoi się to z
rozwojem· naturalnym. Na ogól jednak trzeba
stwierdzić, że wszelkie programy „samosta:rczalnośei" p.rzeważnie są skazane na anemję,
jeśli nie na śmierć, właśnie przez ten rozwój

illaturalny, który nie da się już oofnąć wstecz,

w szczególności przez niedający się zgwakić
,,światowy podzia! praey", przez nłezmiernie
szybko rozrastające się, a coraz bardziej pogmatwane splątanie nader :różnorodnych, wzajemnie ·na siebie oddziałujący.eh wspólnyc.h i
wzajemnych interesów.
Tak więc ni:etylko z punJrm widzenia &on.w
kretnyeh interesów importu i e}\SipOriu, ale
także w uw~lędnieniu dopiero .co scharaktezyoowanego ogóln:ego prawa rozw.ojoweg-0, powinny po obecnej wojnie przeciwieństwa in.-~eresów gospodarczych, istniejące między
dwoma w.rogiemi obozami m-0earstw, z czasem
wyczerpać się w „stamiach'' straży tylnych
pod haslem „made in Germany", (które to
haslo zresztą prawd·opodobnie będzie i I>(} wojnie tak malo skutecznem, jak byle> prred w-0jną); następnie zaś i to niebawem, powinny
przec.iwieństwa te ustąpić przed pelną świa
domością przeważającej w znacznej
mierze
wspólności interesów.
Wszy;stko to jednak
mówimy tylko w przypuszczeniu, że p.rzy zawarciu pok'°ju zrozumienie prawdziwych wla:myeh potrzeb i interesów, . oraz . praktyc.zny
rozsądek odniosą zwycięstwo nad negatywne.mi uczuciami z.a\Viści i nienawiści, lub też, źe
taki praktyczny kąt widzenia zostanie zwycię
:Łonyni · przez zwycięzców narzucony.
W rZjeczywistości bowiem .wspólność gospodarczych int.eresów Europy ni.gdy jesz~e w
tym stopniu i tak wyraziście nie wystąpila na
jaw, jak się t-0 stanie w czasach, które .bez..
pośrednio po wojnie nastąpią. W szczególności, odn-0śnie d-0 wszystkiC.h państw, prowadzących wojnę, przewidzieć da ~ę ~pe.cyficz
na identyczność w uksztaltowanm s:i.ę mtere.sów gos.podar.czyc'h po wojnie. Na pierwszy
· plan wystąpią tu olbrzymie ciężary finanso. we których pokrycie poehlonie tak znaczną
no.:V.ą część dochodów społecznycll, źe wyniknie stad nieodzownie osłabienie siły kupna
ludności we wszystkich państwach, uez.esini·
· czącyeh w woj·nie, a. to tem bardziej, _że x6wnocześnie wyschnie źródło zysków WOJennyeh.
Por. Schumacher (w zbiorowym dziele Herknera I ezęść str. 71).
.
To ogólne osł:ab.ienie sily kupn<3. w naJ~
lepszym wypadku prz.emijająco, przez stosu?~
zrównoważQlle będzrn
Jroniecznościa wypełnienia wielkich luk w bu~

·kow<> krótki tylko czas,
·

O.owlach urz~ądzeniach, przedmiotach u.żytko
. wych, ~pasów towarów, luk, kt~re powstaly
·'[)od.czas wojny zarówn'° w zakresie gospodar. Sitwa· publicznego, jak i w handlu, o!az w pry·
· watnych gospodarstwa-eh konsm3:1cyJnyc~. \~y
datkli na zaopatrzenie powraca3ąeych zolme-

'irzy w
·

odzież cywilną, wzm-o:~ony

popyt ~a

a.rządzenia mieszkań z -0kazJ1 wYró~nama
medob-0ru w bilansie małżeństw, obmzonym

przez wojnę, wystąpią poozątkowo silną falą;
·ta jednak szybko opaść musi wobe.e ~rorn1:1e

.go obciążenia dochodu społecznego.' ~ ;v1ęc
J dochodów indywidualnycih nowem1 ruęzara·
mi publicznymi. ;
Wiele galęzi przemysłu urządzifo si~ podezas wojny niemal wyląc.zni.e. ~a p-o~rycie potrzeb wojennych. · Uzupełn;aill.e zmszcz.onego
. materjalu woiennego w wielkich rozmiara~h
po wojnie nie potrwa jednak zbyt dl~go. Norma1na produkcja natomiast, prod~ke1a pok:o-

io:wa środków produkcji i artykulow konsumcji, będzie musiała s~ybko dź~i.gać ·się na .Po-.ziom .na kiórym znaJdowala. się przed w.03ną,
· ateb; zatrudnić powracającyeh ż.ol;iierz~, jakoteż nowe ·siły robocz.e z tych rodzm, ktorye~
. fywiciele zginęli, lub ulegli kalectw:,u na W~Jnie, a ~tórych renty sfale z .ka~ panst:V?~:~
będą mżsi.e

oo obecnych

zas1lkow mob~hza „~ ~

:riyeh. Przypuszczeni~, które tu i ówdzie zn~J
duje wyraz (między innemi Kabatseh w dz1~

Teatr•
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I1.e~zbi-0r.owem

c·,zęść,

..dyrektor
erknera n.
str. 13.3,
d.ageneralny H
Benkenberg
w ,.,N.
:U'r. Presse" z 23 kwi~tnia ;1916), ze apowod·o--

. lei

wojnę

wanena.
przez
w ludziach
wywołują
rynku pracystraty
niepomyślne
ks:?.IaHowa~
nie się stosunku podaży do fFopytu, okaże si~
prawdopodebnie bh~dnem odnośnie do nieukwaliiilrnwanyeh sil rohoe.zych. Jeżeli podaż
pracy mężczyzn zn.pewne się zmniejszy, to natomiast w państwach przemyslowyeh wystąpi
prawdopodobnie ze :unaezną nadwyżką z.Więk
szenie podaży pracy .k-0biet i dzieci. Będzie
to naturalnym· wynikiem uirud'Ilfonych w porównaniu z e.zasmn przedwojennym warunków
bytu, albowiem mimo niewątpli\vego· po woj~
nie potanienia środków żywności i innych artykułów użytk1nvych (w porównaniu z cenami
wojennymi) .ogólny poziom ton wskutek v.ryookich podatków i :zmnieiszonej na cz.as długi·
wau:tośe;i pienią-dza papierowego, :nied-0sita~
tecznie h"1·usu..em pCJikrytego, powoli tylko bę
dzie się obniża! i nigdy jui nie spadnie do

stanu ·z przed wojny ś\Viatowej. Płace mbotnie:ze zaś1 aez w porównaniu z czasem przed:wojennym wyF:okie, będą nadążały za zwięk~

szonemi kosztami utrzymania sił Nbotniczyeh
tylko z wielkiemitrudnościami, które to trud-

ności będą spowodQwane zacieklejszą, ni'Ż
walką !konkurencyjną 9 zbyt

kiedykolwiek,

światowy.
Liczne sily k.o-biece i mtooooiane, za.trud-

ni-One podczas wojny coraz wydatniej nawet
w przemyśle metalurgicznym, Iliie ustąpią z
rynku pracy po zawarciu pok-0ju; prz3~będą
zaś sHy nowe, powracające z rowów strzelookich. Także Naumann (w „Miłteleuropa", str.

152) obawia się klęski bQzroboeia p.o wojnie
Kautsky („Die v.ereinigt-en Staaten MitteleuirOpas" Shlttgart 1916 str. 23} przewitj.uje nie-tylko wstrząśnienia w :proceS!ie produkcji,
brak kapitału, ogromne ciężary podatkowe i,

sr.cz.enie majątku spofocznego, które u moearifw, prowadzących wojnę, wyn-0si dotąd
w--20% i u zwydęzców będzie mogło być zaledwie w ezeEiri wvrównane ewentualnem
odszl~o~nwar.iem . woJenn~m,. podczas gdy. dla
zwyw;:zrm~·ch zwiększy i;nę Jeszeze wfaśme o
wysokość te.go odszkodówania w·ojenneg<i),
·wymagać będzie kategorycznie
przez czas
dluiszy daleko intensywniejszej nit dawniej
pr-Oduuyji i Iatwiejszego, nit dawniej, dla niej
zbytu - ai rany zostaną zagojoną!
Od podniesienia pr-0d,ukcJi na moż1hvie
\v-ysoki poziom zależy zn::sztą takie podniesienie 5iły podatkowej, której potrzebowat5
będą pmistwa, prowadzące wojnę, w mierze
nierównie więk3zej po wojnie. Sarto:rius v.
Walf erlmusen .(§ 11 frankfurskiego traktatu po. jowego str. 43) również ni.a wierzy w nieustanną wojnę gospodarczą, właśnie

do :pokojmrngo. W wielkiej liczbie przemysl:ów
wszystkit.h państw woiujący;ch pokojowy. kierunek pr-0dukcji został podczas wojny ograniczony <lo jak najmniejszych rozmfarów;
Po zawarciu pokoju otwQrzy się wprawdzie dla przemysłu. doraźnie i .czasowo ogranicz.one pole pracy przy odbud·O\vie zniszczonycih krajów, maz prz;t wypełnianiu 1uk, o
których w:,..Zej była mowa. Wi e1ik~e jednak pytanie, e,zy ta komp•ensata zashwi w zupelności olbrzymie zamówienia dla wojska, które
w częśei zupelnie usfaną, w części zaś zmniejszą się i wejdą w znacznie powolniej9;Ze_ ier:ipo. Najlepiej będzie mogło wtedy wiesć się
tym grupom i)rzemyslu, Jdóre już przedte~
pracowały dla eksportu, byly w tym w'llględzre
wyspecyaliwwane, miały markę światową, o-.
partą na pierwszorzędnej jakośd, ~·po_ nastaniu p'Okoju będą mogły szybko naw1ązac.p_rz.~r
wane stosunki. Stanie się to tein latwieJ, im
łatwiej
ści w

uda im

się pok-0nać

pierwsze trudno-

89.50

4

~.-

010

„

•

•

-,-

o taki sam a

proce·nt podmos!y &1ę ceny
wszędzie, d-0 pewnego stopnia już na stale ...,.
a wartość p.ieniądza spadła. ·
Lecz właśnie to zmniejszenie dochodu

sp-0teczneg'(l, l!:tóre prawdopodobni~ b~dzie
znacznie większe, nJi zmniejszenie się hez.by
uezestnic~acych

w tyeh dochodach (z powodu

strat woje'Ilnych w ludziach), dalej zaś z.ni-

„ 41.075
21'.>.SO

49 20

"
„

Sztokholm
Nowv York

„

Paryż

63.0:?5
73. I O
24.5.7'i
11.Hł'i

Londyn

Nowy York.
na Berlin (a ""·)
„ Paryi (a v.)

„

"

.

-.-.-

Notowania kursów depłac.
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Nowy-York
Holandya

Dania
Szwecva

Norwegia

203.40

5.02

5.02

23.92

23.95.

„

Medyolan

Szwaicarya
Austro-Węgry
Bułgarya

Turc:a

Hiszpania

2L05

125.fiO

126.50

"
"
"„

64.20
79.~18

'I>

„
"

•
•
•
•

155.75
B1'l.13
185.75
258,25
126. 8.64.
312.-

15:1.75
373.75
185.75
258.2.ó
126.""""

8.6'

312.16/2

ll!/2
27.79
5,8350

loB.50

Włochv

.•
Szwajearyę •

Madrvt.
Amsterd<1.m •
Danię .

•

Norwegię

•

80.116.50
614.50
237.óO

160.-

Szwecyę

103,50
171.50

27.79

5.81:150
163.fiO

an.so

116.50

tH9.237.160,ltl4-

17:l.-

l3 I~
ll.'175
11.905
lt.H5 11.115
28.11
28.17
1~1.:n · 27.81
1512

Londyn.

Czeki na Amsterdam, 3 mies.
krót.lda
„

" Paryż: 3 mies.

krótl\.ie

"

69.201~

•

na Londyn
Now\ York ,
„ Petersburg •

„

s~toa

86.0l>
68.90

•

Peleraburg, krótkie tu.i.-

Io!.-

163.172.25
165,75
118.11 8
64.30
80.%
2 i. l~)

105.~5

ł.7134:&

Nowy York •

„

239.25

17t75

„.

ł

„

ń.94

5.92
238.75
162.50

5.85
4.72

52.-

Wiedeń.

Pa ryt.

Berlin, 22 1utego.-Tranzakcje gieldowe utrzy~
dzisiaj w granicach umiarkowanych.
Ujawniła się tendencja mocna. Prawo <> podatku
węglowym illie wy'''ar!o w dalszym eiągu znaczniejszego W'plywu na sfan kursów, walorów, objętyeh
tym prawem. Na rynku pożyczek ku:rsy nie ulegly
zmianie przy tranzakcjach spokojnych. Pieniądz na
każde żądanie 4%- Dyskonto prywatne 45/s% i ni- ł
żej.
I
wiz za wypłaty telegrafimme:

.SS.'lł

5.85
!1..12

20:1.35

Giełda berlińslui

Fer1in, 22 Luteito.

19ł2

Amsterdam. •

Ban!moty rublowe •

.mywaly się

11 .TSS

„
„

Sofia
•
" Nowy York

€zeki

215.łl()

20fl
88.4<l
52.-

„

:

41.15
25.6'•
49.17a
68. H.•1)

2op

S.~.45

nu

do 43,65.

1912

70.-

2111.

•

Banknotv markowe •
Amsterdam.
Czeki
Szwajcaryfl
•
„ „ pruistwa Skandyw.

Korony 26,00.

12'1.3.2

42.2 75

Wiedeń.

-.-

,

10/2

42.:~o

Londyn (60 dJ?-.) .
„ teleg:raficz. 4.76:15

.,, Londvn.
P....--yi .

-.-,-

117 r/s

Redaktor odpow.: Aleksander Bieliński.
1
I ~1~ HJ'{I
ilrll'.\ I n~kłatl: \.1J1tla1!JniGtWl 131Hi3
a~. :111,
. 1~
Au ...1

i G.

Zl.11h~'JłSK1.

Z giełdy petenburxkiaj •
12/2

19.•1,

4"/0 renta panstw. ,

5% poźvczkn

89 i/Il

• . • ~ .•

10;2
8!ł.5/q

1ł70.-

R70.-

81l5 -

9011.-

2590.- 2600.730.- 730.650.- 611.777.- 770.1)25.- 6:!4.7CO.- 6!15.1020.16fl0.320.325.828.--

1025.-

21f2 -> Konsole • • , • •
5% pot. ros. z r, 1906 • •
4 1/ 2 poż. ros.
r. 1909

~ T~ R~zrnH~
"'QT

~.-

teatrze Wielkim.

W poniedziałek 27 lutego r. b.

WILKI

C

Rei. Wt l'aiiński.

rradcusza Rittnera.

lfiS0.323.320.331.82!.- 3:?2.159.- 158.-

Wtorek, 27 lutego r. b.

Zmartwienia ~ana ijamelbehta
-.- Stef.
Krzywosze.wskiego, z
w

790.- 795.800.- svo.-

6iełda londyńska

L o ND y N,

Nadeslane•

79.8/1

lf 40.- 104.:'i.--

ezęś~i-0wo ~awet -0

wYźszy

•
•

Szwajcaryę

„

-.-

5'li.-

2fil2.

„ Kopenhag~

„

82.20

„
„

znacznfe

Wiedeń

„

WaT~

-.-.-.-

okresie d-0raillie 2większoneg-0 popytu, którePoż. prem,i. 1 em.
• • • • •
n em. • • • • •
mu p:rzec.iwstawiają S!ię jednak z miejsca zna"dr. żel. Kij6w-Woroniet
czne trudności w uzyskaniu sur-0wca i kredy- Akeye
„
„ „ Władykaukaskiej
tu prze.mysl spotka się niebawem z dłuższym
b•ku Azowsko-Dońsldego •
okresiem ograniczenia konsumcji i :l)IDniejszo"
Ros. dla handlu zewn..
:
:
Svberyjskieg:o • • •
nej sily kupna zarówno w kraju, jak i zagra·
„ Ił Pet. Międ~ynar.. • •
nicą. Dochód społeczny bowiem państw wo- ·
„ „ Pet. Dyskontowego •
jujących. jak również wielu państw neutralTwa Baku . . •
• ••
nych (naturalnie z wyjątkiem Unii .Póln-0eno •
„ R-ci Nobel • • • •
„ Zakł. P.rimiskich • • •
Amerykańskiej i może jes·zcz.e tego lub ~we
• . Hartmanna
• • •
go państwa), ,dochód społeczny p.r?wtlz1wy,
Malcewa • • ••
11
spadł w wojnie d.otą<l o 20-50 p·roc. r w prze„ Nikopol-Mnriupol •
ważnej liczhie tych państw będzie potrze~o
„ Putiłowskich . •
„ Ros.-Haltyckich •
wal .prawdopodobnie dtU:żsiego czasu, zamm
" '!u'skie.\ fabr. naboi
wróci do dawnego poziomu. Tymczasem· zaś
; Leńsk. przem. zt

oonajmniej

Czeki na Berlin

Czeki na Berlin

-.-

132i~.-

59--

•

Amsfardam.

~.-

Listy zast. m. Warszawy 5 % . •
82,15
Listy zast. m. Warsiawy 482 °10 • , 77,Renta. . • . •.
,
fi% m. ł'.odzi . •
Marki robiono po 43,55

sprowadzeniu sur·owca, oraz pod warunkiem, źo będą one w posiadaniu dostatee.z..
ny.c.h. środków obrotowych celem odrestaurowania swych przez .wojnę zniszczonych orga-

nizacji handlowych zagranicą.
W każdym razie po pierwszym krótkim

•

""

Zurych.

41;, % • . . .

--

10Ci gu.1<1. hołend. • • „ „ „ • UM. 1 dolar • • • • „ • „ „ •
3.2

TRANZA..t{CYE:

-.- -.-

132'1:-

-.-

.Czek

88.60

4/l~.-

5i3.4S'i.-

4'3.-

A

r

Listy zast. Ziemak.

•

„"

waniu.

Listv zast. Ziemsk.

•

10 f. szfol'l.
• • „
• •
14'i.- 144.100 fr1mków fr. • , „
„ 52.- 52.100 frnnków szwajc. • • • " .... St.- 61.10f> kor. szwedz. • • „ Ą
~.rno kor. dufisk. • • #
Si.- f:H.lOfl lirów , . . • 4 „ „
4ft.- 4).-

„

------.......,;...,..--.----------

•

455.-

1212

sza'\\-y i G% st1Jleeme. 4% % ziemsh.'i!} w zaofia:r°"

6% Oblig. m. War·
szawv z r. 19 l 5
6% Oblh~. m. Warszawy z r. 1910

•

-

Notowania z dnia 22 Lutei:i:o

da i, pomnożenie się proletarjatu z powodu
licznych dwbnych przedsiębiorstw
handlowyoo i przemysłowych. Gustaw Schmol~
ler (w artykule „N. Fr. Presse" z 16 ikwli·etnła
1916) przewiduje również zn&C2'1ną depiresję,
która obejmie także państwa neutralne:
Dotkliwem a nawet groźn€m "pendantu
tej dopiero oo stwierdzonej konieczn00ci zatrudnienia większej niż przedtem 1Jezby nieukwalifikowanych sil r-0boezyeh będzie z drugiej strony niedostatek mbotników kwalifikowanych, wysz;ko1onj:"ch, oraz ndediostatek
kierownfozych sH z pośród inteligencji, gdyż
właśnie w tych klasae.h wojna poczyni wiel-

kie szczerby, z czego między innemi wyniknie
dalsze utrudnienie i podrożenie produkcji.
Ta!k samo i zibyt wyrobów p.rzemysfowyeh
natrafi na szcz.e.gólne trudności - w nie<llugi
czas po przejśc.iu z gospodarstwa wojennego

573.-

„

Papiery procent. .

z:nisz~enia

1\fa1<'0W •

:

drożyznę, lecz nadto zwiększeThie się bezrol>o--

1nn.-

Kursy dewiz.

warszawska.
limy

-.-.-

Go1dfields • • " • •

czas na rok bieżący. Następnie odbędą się
"rybory do Rady, mrza,du i komisji rewizyjnej,

5%

87.75

~\)"),;.....

Lenn Gold.. • • • • •

(I z r. 1872) posiadające 1922 ctlonków ogfasza 0 ogóh1e111 r<>czn~m zehraniu na dz.ień 29
marca r. b. Przedmiotem obrad będzie za~
twierdzenie bilansu i $praw.oz.dania za r. 1916,
oraz wniosek przeniesienia zysków za ten

Moeną tenden'!lyę wykazały dziś

7.

Naft.-1 , • • • • • •
Tulska fabr. nabojów.

Warszawskie Tow. Wzaj. Kfcdytn

Giełda

•

I9t.2
6~.-

62.87.75
54.20

Raku • • • • • •
Briańskie • • • „ • • •
Li:tnozow • • ~ „ „ „ •

du na konieczne wyrównanie S'Z.kód wojen.w
nycli i uporządkowanje finansów państw-0wyeh.

(d)

20/·~

r. 1~'ł3 • „
M.l)fJ
f·Nn „
„ 7. r. 1900
t\3,90
83.00
Banąue de Pnris
1051). - 105?1,Credit Lyonrmis •
1197.- 1191.Union Parisienne • ~ „ • 635.- 6%.-

B0 Il! noż. ros.

wzglę

ze

-

l'A RY b
?. 01~ renfa frnnct1i:;k11
f5''1„ po~. froncnska

~ora

-.-.- -.z
-.Pierwsza ang. poi. woj. • • 65.-._.....,.
Druga
„ „ " • • -.V37
1.31
Goldfilds • • • • • • •

5

roli

tytułowe).

!~~al!;s

ostatnio

ESK

O. Trarieux'a.

Reż.

Frenk~em

A. BednarczyK

DOiBUD~l~B ąr~~~ł~tłWl8DlB

PA

Reż. Paweł Owcrło.

Początek
przedstawiefi o godz 7 m.
Sprzedaż pozosrnlych biletów . w sklepie
Prądzyńskiego thotei Victoria i.

80. .

W-go

1) Na Pawiaku. 2) Biu:...
ro C. K. R. H i 4) W
kartcelarji więziennej i u.a

,;irowactzenie wi;t11i6114

PODSKl.

tJ O D 'Z T. N X

Piątek, dn. ~lutego r. h: Sobota, 24 b. m.? ~· 4: P·P·
0 godz. s wiec.z. usłatn1 po cenach na1mtszych
wystrsp p. St. Knakeod 10 do oo k.

TEATR POLIKI ufjBidzAm
ta
os.

Łódź.
8941-80

Cegielniana

HoWlzor zPeMburaa

trag w 5 ak. K. outzkowa. kom. w 5 akt. tri. Uogola.

I

r1 1k Pbr1 1 tadzi •makai• kudr!tla
Bl.b !!s~fts~ ~~~~~.d~ kandy~aci. !~6:!!.łj~~.-k!~!~.'

..i11 •

••I

'hi?.&k

Cena:
8071-11

lfi
1/2

..

oryginalny flakon Marek 2.25.
„
flakon
llll
1.25.

.
· k'terunku. Oferty z podamem kwałlflkac11 1 wa.;
waI1 w· tymal .....,. skł'adaC
•
· •
tylko p1$m1enne
w ·1ok a1u B'bl'
1 10t ek'1
k6
run ~ n ~"'·, .
4266-2
"" PubhczneJ, Piotrkowska l 50. . .
.
. ··. .· ·.

-~- ...
Zeńskie Gimnaz yum Żydowekie

Zwraca się uwagę, ażeby do zamkniętych
pomieszczeń, jak: piwnice, sklepy i t p~, w
których z ·powodu mrozów mogłyby zdarzyć
się uszkodzenia gazociągów,

Towarzys t'dpli'a żydowskich szkół
średnich

w

Łodzi.

Na życzenie wielu rodziców, pragnących córki swoje oddać na przyszły rok szkolny do Gimnazyum

Izl~~!!!~~~~~uj~[§~~r~!]~~!~!~-1
Majera Nr. 7, codziennie od 10-2 przed
25-go lutego b. r.

poł. do
4268-1

}il!;

baj cit O aSZt zdrO itf

i

kąpcie się w kąpłeU Karola Wo:Ua, ul. Mikołajewska 9:
Głównej. Kąpiele

róg

czynne codziennie od godz. 8 rano. do. 9 w.
Rzymska pal'llUJi kąpi11l speCJalme dla

w
poniedziałki
2 do~
Dam Abonenci.od
otrzymuici
•

rabat.

4267-3

nie wchodzić, pod grozą
eksp lo zyi, z światłe·m.:

Wldze- wska Nr. 60

poleca
ze składu

4271>-3

suche drzewo sosnowe

szczapo'W "e po -40 kop. za pud d
„ 4!!1 „ loco skła •

rąbane

1

tun1, da prania

.

tylko u

·Oło'

.

~

miału)

najlepszego gatunku, nadający się doskonale
do pieców domowych, centralnego ogrzewania ,
motorów na gaz ssany i wszelkiego rodzaju
pieców fabrycznyc h.

wauono1a do wszystkich miast uro1incJL
Wiadomośe:

I
li

4218-2

wWarszawie 6. HRY6ER, Jasna 24.
w łodzi H. BODZflUOlJSKI, lJsGhodnia 76.

Wyihiał

Binro Ekspedycyjno - transport owe.
i prowizja. Pierwszeństwo maią obeznani z ekspedycją,
Oferty sub 11Ekspedycja" składać w „Godzinie Polski", Plotrkow·

Pensja

4274~1

W

sobotę,

..
Nowogrodz'k~ 21 ·

'""'11il!ll.lllll!lll
llll!ill!lllll'llllll!llllli.almlllllllllllllllllllll!llllll!lllllilllllllllllllllll!illl!l!llllil
11111111

•
dla han dlDJąGJG
• bi•
IWazno

'l!illlllBi!!lliillllll1llillll•-

hn~oit~ł:r~t, II pi~tro n~l{:w~o

·
·

ł!lllCZVCiolk!a11 f1:ancuskiego

ilu

ta~h.

cyi

.1

u:

365.8-10

.Sprz1dai l klPRO.
wyprzedam tanio

i

trzech pokoi. Łódź,
ska skromnych wypotrzebna zaraz. Oferty śpacei:owa 371 m. 5. · !253„l

. ·1orza·, , 85-50 włók poszuD
zu 11 ktJię, mote być bez
i11wentarza. Oferty

posady

•:1

godniowio. Oferty dla „AJ-· R." •
ł27l-1

POtr'obDD

zaru . zdolna panna
au u no ubierania. kapelu- - - - - - - - - - - szy. W1adomo$C! tódź. Widzew-

8tBHUUr8fii ~~:~k~~uc~ęa~~~~=~=

bielitniarkę,

1

Zgierzu. 11 łUHZBWSld1g11 1
~-Id: 1 kas~ ogniotrwałą,, 1 biur·
ko, 1 duże biur~~' U . sltlłl
sukna damski111go 1 mne priedm.
PHVIDllllil n.a UJYUldl 11~1

Mfłlll
•--·---· 11dzi11la
woJ1nny wydział
li
com (Kl'iB!lSHł'łtDlf
StBllll!) DlHł'll•
.ml11J.i
sen w Zgt11rz11.
·
4273-1
Papki,
Komisarz sądowy

w Łodzł

Mebla

Oferty
„Godziny"

w administrac yi
sprzedam z trzech polte .·
w Łodzi pod
u tanio. tódt, Spacero .
„Z. J'I& 100".
6221-7 wa 37, m. 5.
·
4183-„
l

ska 1. m•. 22.

4250.-2

nie..za .P. ół godzmy,., dykta1!da 11n.
11J·P. po.·s.ady, mog~ zlotyć
cocz;ienme, Nawrot 32, m. 24, full u u y kaucye.
Oferty w
Dd 7~e,i Wlecz.
4:ł44-:.! „<..iodz1mel< w t.odzi pod „N.".

t1znk

.. 4.222-:';"'.'°lO

uOhlO 'garniturek damski biały,
111 il • fotele

klubowe, otomanę,
Diieina 11-25.

sprzedąm, ł:'.ód.t.

4,2.a0-6

DODiBllBRłl fOllHill.

' Brk"'li
AkoIli

J?rzymał a przyjątu„ jewska 83, m. 3.

AkDli'lnrkll
u

F. Morawska zamie.;. i1azd H, m. 6• front 11

A

li szkała

z 4-ch pokoi sprzedam,
oraz- maszyn"' l'ódt P1·atr gi.·1a·
kowską 189
'li" 1,1
.. 42oa-3
lJ

9

.•

4263-:
Je. Łódt, Piotrkowska 223, m. 25.
3610-20 p· o"o.'1' umeblow.any do Wfllaj~.c:ia:. •.

Warszawska ""' 15,

IO

UH pokoj~ z.

l d~ ..·
O11!1 · wyna1ęc1a.przedookoie!J
tódt, Mikota<'

dJ

w tasku. ul.
3832-S

gospodarskie od 47 kop;;

Wiadomo~e: Łódt.

Prze.;.-

pią~~39-a

Zagubione ddk1un1n tf11

.

Łódt. Mik:otajew$ka 83, 1!1g"JD3J paszport niemiec.!\i. wy~.:
biblia Xs. Wujka
•
.
ma.111311.M•••••.•'11·2a1112111-111B
-'.alodmanoynaw
w j~zylrn poi kó
E k d f
.., ..,
skim z roku 1599 Łaskawe o- l!l'.IOD!lł bur a
w c en or - ·
ska\Vego znalazc~ uprasza s1~„! .·
•
1111 I skich na pudy do sprzeL 0 k JSe:_zwrócenie takowe~o. Łódt!
ferty .przyj~uje ,G9d~ina Pol- dania. .tódt. Dzielna
50, Kwa~adzka 7 hotel i0Pasat". 42a9-• ·
ski"' w Łodzi pod .Bibha'".
śniewskt
· 4248-3 Ml'ot1z
B w śródmieśeiu ume~
.· Ull
blowane z dwóch
.
gniadych klaczy do spr.ze- pokoi, z elekt i kuchni gazowe1 mg'tU1lł paszport nie.m..1eck:.i ;wy·.•. .
Z ii ę dany w gmnue · MtkOO' '
Do
~g~g~go~: r
dania w browarze Gusta- poszukuję o~ zaraz.
w ła1v..V, po .viatu. Brze~ii\skie~o
! n~·
imi~ :M:arjanny Am!}ro:&1ńsk1~J· .
wa Keil!clla,
. 4233-3
4201~1
426 2
4'.- 0ZdO"ł 2 . lampa gaz.o'w~. wiszą.ca
KUP.IP. pianino mało .u.. zywane.
U u do sprzedania tamo. J łr" wygoJnie urządzony dia '.~lilf'n. iłł' pasz;~ort me1~iecki,
!ł Oferty ped ,Pranmo" w Wiadomość: ł:.ódt. Rozwadowsk;ł
rOłlDJ inteligentnej osóby, tód.t, Uil) llą dany w ł;.odZl,
W ł;.odzi.
11 i..10dZtnie"
Wji;izeWSka 7~~ m. 1.
..
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~~~~;-Pgdre; ~oa~~~1stra~~~2G~o w1_e.!+.'~aganiad
b!lr~zo .s.~omoned. 9- 00.„'IłPr"BdBDl·a
! a min1straq1 " o ziny
i
Polskr w Łodzi pod „Praktykant".
4.264.---2

30 kep funt dosta~ mołna u Rotmana 1 Łódt,
Nowomiejska s, front.
4238 .....2

proszę skła-

praktykanta dae. w administracyi .Godziny
.u
dzieła . w kompie . IJ
y roln~go łub ogrodni- Polski" w Warszawie, Erywań·
lckcy1 gramatyki konw.ersa-_ czego, ewe· ntua1„1·e 1·A1.1·e1"kolwiek.- k 18 dl N N EO""
literatury za . a. rb. ~1es1~ bądź posady pisar~ na wsi. s a
a " • •„ „ .

lłnMulrn1'P. nauczycielki 1demieru111.1 n Y. ck1ego dwa razy ty„
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biurko, 1 szafi; kuchenną,, l sofę, I umywalkę;
_
·
1) o godz. 31f1 J)O ooł. w

Kroi. w 3. akt. ft. Ruszkowskiego.·
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Łódzka

.,, osolo fonsia"

pod .Gospodyni wiejska„. 4145-3

nauko i IVCb01HDIL

·

~ódł, Nawrot ts..
Choroby wewnętrzne
tirzyjmuje od 9-lQ i 41/3-6.

d . tylko nwodowa wiej· A.• .·MobłB

magań

o

jak równie:;!; chu~tk! zimow~, odna m~skte 1 damskie ubrania
okrycia, także róine
· · "'11<111d.11
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caJgt.
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„ · '"l""'•llska
w '8„„

Dr Chyle wski
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1 stół 1 biełitniarkę. 1
maszynk~ do' herbaty i inne
przedm.;
d . "
t
3) o godz. 9 prze po~„ u
Andr"eJ·a
4·. 2 półki sklepowe, 1
u
lustro·
·
4)
godz. 10 1/ 3 przed poł., ut
Luisy 15:. l futro damskie, 1 fu·
tro męs~1e, 1 lustro, 2 szafy, 1
zegar
1 mne przedm.
w nunł1dzlat111C.
d. Zł l11f11g11 r.
b. wAł1kn.mlrawl1:
I)"'o godz. H przed poł., uL

cinki

Teatrze 'raski
Ootuszonia drobno:
._._ililliilll!lllłl!li

R:iw~d~~:ka

szycia

Kol'ZJlfllJt:lll z akazył. z powodu Jikwidacyi interesu nabyć
.11.'
mo"'na
·b ar d z o ta n 1' o
· · ró~ne
"'
resztki
barchanów suro.wych
i kolorowych letnich i zimowych

24 b. m.

-,

Jl

•

Warszaw.a,
w sobotę d. 24 lutego r. b.
(5·minut od dworca Wiedeńskiego) sprzedam przez licytac1~ publi·
poleca kamfurfu'llPI po1nJJB ad czną, in plus:
.rubla da 10 dzlmntu.
1) 0 godz. s przed . poł.. 111.
Miesięemłe po ł o 'W a ceny. Zakątna 78: l obraz, 2 · dute o..
4oss-ó brazy, l regulator, .4, kriresła i
11111 inne przedm.;
d oł
81
1

•

w ka~dej wysokości na interesy przemysłowe,
·
handlowe~ rolnicze, leśne
dostarcza m pod dogodnJm l warunkam i.·
Zgłos7ienia pod „.A.. Z. ~'27", do admin. „Godziny
Polski".
3975-6
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Budowlan y.
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.

ska ·86.
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MAGIS TRAT

•
••••
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Akwizytorów. (ajentów)
z rozległemi stosunkami poszukuje

•

W celu sporządzema nowego ponnaru m. Ł.odzi poszukiwan ym jest inżynier, który uko:ńczyl: wydział budowlano„inżynierski w politechnice, Instytut
inżynierów dróg i komunikacy j, lub Instytut mierniczy. Oferty zeehc~ sldadać ~lko tac:v r~flektanci,
którzy obeznani są z określemem punktow sposobem trigonometr ycznym, ze zdjęciem poligonów i za~stosowaniem metody najmniejszy ch kwadratów . Wy· t row.
· m.· ez· .znaJom.osc
·
· • prec ezy·n·
magan_ą 1es
l e'l n1"we
.·. . •
lacy1, ce1em ob Jęc1a k ierowmct wa. nad t ego r odza1u
robotami. Pożądaną jest znajomość języków polskiego i niemieckieg o w słowie i piśmie.
Oferty z podaniem warunków przyjmuje Wy· Budo wlany· przy
· M ag1stra~e
·
· m. Ło•dz1· do dma
·
dział
15 Marca 1917 r.
4255-2
tódź, dn. 20 Lutego 1917.
•
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0 każdym, choćby w najlżejszym stopniu, za·
uwazonym ulatnianiu się gazu, należy bezzwłocznię
zawiadomić gazownię, Targowa Nr„ 34„
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