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Redakcja 1 administraci;;; „t"Jow~go Kurjera Łt; -.'z•
Cdego" mieści się w lokalu przy ul. Zac!:iodn1eJ ·"" 37.
Interesowani do redakcji, łlgła<;zać się mogą od 1 1 pół
do 8 po poł. i od 5 do 7 wiecz.
Administracja otwarta od 8 rano d!:> 7 wlecz.
Adres telegraficzny „Łódź~Xull"jeru.
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Prenumerata w Lodzi wynosi rocl!nle rb. &, półrocznie
rb. 3, miesięczl1ie kop. 50.
Za odnoszenie do domu lu.b przesylkę poctJtoąrn doli_cza
..,
siię 20 kop miesięoznle.

Ca aa o 1ł .::asza lin I ·s11a str i ·1 i 53 ;'<op. za wiers~
lub ie.i;o mle;sce oadestane 50 :licDl)., ne!l:rologi i reida.my
15 kop., o~łosz.enia zwyciiaine ;J .llto,,. Drobne ogloszenia. I i pół kop. za wyraz.
•
• .
Ogłoszenia 2a11ue1s-oowe1 I-3Z9. strona 50 kop.,
Za przesy:łk.ę za~ranicę dolicza się 50 !top. mieanęczme.
reklamy pe. :20 bp„ :lwy:ozajue 12. kop. z11. wius21 lub jego
Zmiana a·"iresa 20 kop.
Telefan Nr. sua.
mie1sce, VI te!l:śoie 75 kop.
Rękopisów nadesłanych redakcja nie zwraca, za artyk:o.11 v nieJ.; neHne z g;·'>r ~ 1.H11 \ a 1·1 na.r)•hv !l.dni'listra<J!'ł. '9\fY?ł acać aie
b~dzie•
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Agentury: w Łodzi-Biuro ogł. „Promień", Piotrkowska 81; w Pabja11ieac.b. -A. Wadzyński, Zamkowa
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iiiosk Aleks. Lacha.
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WYŁ,ąCZl'dE !?RA\'lfO przyjmowani a cgłoszeil! w Rosji, zagranh;ą i w Król. IPe>lskiem, oprócz Ładzi i okolicy, dane jesf llJomawi
Ham.U. L. i E. Metzl i S·ka.

tej, tak niezwykle drażliwej kwestji
w chwili obecne;.
Rozporząozenie.
Na zebraniu w Sekcji prawnej
I. Dla obwodu miasta Łodzi
przedstawicie li Stow. właścicieli nieustanawiam na węgle, koks i bryruchomości i Stowarzyszen ia „Lokakiety następujące najwyższe ce.
tor"',
dr. Kaufman zaproponował, aby
1fł1 dla handlu drobnego:
na zebraniu wybrać komis'~ z lokai to
torów i właścicieli nieruchomości dla
1) Dla drobnych handla- ·
ostateczne:.;o dojścia do pewnego po:rzy, których miejsce sprzeda
rozumienia.
Lecz wniosek ten nie
ży nie ma połączenia kolemógł być przyjęty, wobec oświad
jowego i którzy w poszczególnym przypadku nie wię-.
czenia sekretarza Stow. właść. nieruoe,j Jak dwa centnary sprze;.
chomości, że delegaci; przybyli na
dawać mogą,
dzisiejsze zebranie, nie mają do tego
2 140, marek zm ce1m1l:muEal!"m
upoważnienia od swego zarządu, lecz
obiecują na najbliższem posiedzeniu
2) Dla drobnych handlarzy,· którym w poszrzególzarządu sprawę tt} omówić i
odponym przypadką sprzedaż aż
wiedź
zakomunikować
prezesowi
do dzjsięciu ce\itnarów jest
Stow. lokatorów. dr. KuufmanowL
dozwoloną,
Odpowiedż ta brzmiała jak na;~
· 2,30 me1r«~~ 2~ centnar„
st~puje:
3. Dla handlarzy, którym
„Mamy zaszczyt zawiadomić S.z
w poszczugóiny m w.rpadku
'.barząd, że na
sprzedaż ponad dziesięć eenposiedzeniu Zarządu
tnarów jest dozwoloną,
naszego Stowarz_yszen ia dnia 22 b. m.
2 1120 m0:l'l"ek .l!l!:a Gent11aar.
odnośnie do propozycji Sekcji prawnej przy K. O. utworzenia .komisji
1 eent. · 50 kilogram. - 120 f. po!.
kompromisow ej mięszanej, złożonej
II Ofiarować i sprzedawania
z reprezentantó w lokatorów i vdaści
pod I wymionionyc h mater ałó\Y
cieli domów, celem zobooólnej ugoiy
opałowych, za cenę, któraby wyże-i wyznaC'zone ceny najwyższe j w sprawach o komorne zapadta.
przekraczała, ninieJszem zaka- ~ uchwała odmowna z następujących
ZUJę.
Ktokolwiek pomimo tef.!o
powodów:
zakazu wyższe ceny żądać albo
1) aczkolwiek:
je sobie płac: 6 kaz:i ć bttdzie, ka·
St.owarz,yszenig
rami pieniężnemi aź do tysiąca
właścicieli nieruchomoś0i m. Łodzi
marek karany będzie. Również i .,, pragnie zawsze w sprawaeb.
ogólnezamknięcie interesu może być
go
dobra
pozostawać w ścisłym konzarzadzone. ·
takcie ze St:nvarzyszen iem „Lnlrntnr"',
III: Zmiany najwyższych cen
będą ogJoszune.
' te jednak w ,Janym wy!)'ldi{u wobec~
l V. Ninieisze rozporządzenie
przedstawieni a z otJU strun memorilli
obowiązuje z dniem dzisieiszem.
łów na r~ce Sekcji pruwnei z ia-:ncm
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komornian~m
Na

zakońeze~~~:

Caawianej

przez

~

tak szeroko
nas, interesuią~8j

tlały nlemal ogół mieszk:ańcew, kw•·
•tli mieszkaniowe j, mmm1ty za.stan@,
'Wić się nad stosunkiem,S tow. wfaśsi

eieli nieruclrnmości do Stowarzyszo• ia
, .Lokator".
'
Niech&j sami czyteb]cy e5ti/iz~
.ktiira ze stron .:u1.chowała. iilifł DH·
Stronnie i .która rzeczy wUeJe iątyła.

do wvnalezienia „złote~o mostu zgo-

, dy"t czyli innemi słowy sprawiedli~

· "8!!0 i }J-Oiubown•g• . \"".1"Yl<lli<!<ll•

ściciele nieruc!lomości

przestają być

pra wdz; wy mi obywatelami.

czonym :przez komendanturę termi
nie.
Seminarium rzymsko-kato lickie
i szkoły polskie funkcjonuj!\ bez
przerwy.
(t)

ronik a
=

(m)

irensja

kolejarzy.

Onegdaj w Komitecie obywatelskim
wypłacono pożyczkę w .stosunku l:iO
proc. od pobieranej pensji pracowniirnm kolei fabryczno-łódzkiej, za grudzień u. r., wysokość wydanych pożyczek wynosi 10,000 rubli miesięcz
nie. Wypłata pożyczek za m. styczeń
uslmtemrnion a zostanie jeszcze przed
świętami wiel.kanocnem i.
- (m) Ze z:weązku z:awodo•
weDo robotników przemysłu
włóknii!!łłego.

Zapowiedzian e na
wczuraJ nadzwyczajne ogólne zebra·

nie

członków

związku

zawodolilegc.

robotnil!ÓW przemysłu włóknistego
2i powodu przy bycia z byt małej licz·

by

członl{ÓW

Następne

nie

odbyło się.

zebranie odbędzie się
w niedzielę 21 b. m. o godz. 9 ran11
przy ul. Pustej N'2 ·§ i będzie prawomocne bez wzgl~du na ilość przyby.

łych członków.

=

.(KorespondPneja. wiasna „No w. KnrJera

Łódzkit·gu").

(s) Ze związku zawod.
pluszoweg o. W dniu
10 o. m. o godz. 2 po pot, we włas
nym lolrnlu przy ul. 'fargowej nr.
!;'lJ!!"Zemll'słu

Zycie we Włocłąwku zaezyna.ju:t Mi, odbQdzie si12 walne zebranie
d„rnnvm tryoem.
członi{ÓW związlrn zawodowego prze·
.Prez11s Kom1tdu obywnta!!llidego rnysłu pluszowego .
p. BoJ1dau .Kowal@wslri dokhid<'l. wszelU pro.sza się o liczne przybycia
płynąć

kich

starań

ah,r

pozosfai~cy

cy robotnicy 1 w ,rrol.l1bt\y
p eii uędzy. W tvm oetu
pumoc do okol!czn.vd1

btz pra-

członh:ów.

- (m) Ze !§_tow. komiwoja•
nie cierW sobotę odbyło się nad.
?idał 1111ę o żerów.

Ot•yw~tf'JI

ziem

zwyczame ogólne zebranie

członków

s.ldd1, którzr ~azrnteresvwni1i zaopa- Stow. korniwoiażerów łódzkiego okrf}
trzyli Komitet roz jz1eJc3y w :rnr1of10 gu .handlowo przemysłowego.
i zboti-. lłozległe o:rnlicznc lasy do~
Wouec przeżywanej . awieruchy
~tarez~u~

cirzew1t µ d do4atld111m.
itrtylrniów pjtrwszei pf#·
wa była. by zuptlłnie zbyteczna, tym- trzeby są sto11u11k..,wo dosyć nizkit.
bardziej, ·ti\
!Hntoile de 2 :rub. za korz~(„
2) Stkcja pnwua przy K. O. chleb p.vtlowy "f kop. funt, razowy I
i Uti)? Na1ta 40 1rnp. loiarta, ruk;1·r
został:\ iuż rrzez obie str rnv wyrw~
H .kt.1p, funt. JJruwo o pułow~ tań
J!ie uznana :a.ko in.st,rtucja światła t
H(\
pud od li do 2i .k:op. zależde
tiecyduiąca D!łzstronme na podłożu od gntunirn.
prawa i wymiq;ań cnwili obeeuej.
Dzięłn 8Wem"!l p(lłutea 1u ~eogr11.
ticznemu„ to 1ut bii~k&ici państwa
SZ.!IC'Unlri~m
niem 1ee!oeg•, io wóz węgla JHt bar
m. p. Pr&zeg L. Zenw."
d:i;o liuty, a e&JUl jak nn &beel'!e czaA wl~c właściciele nieruohomo- sy zupełnie
niska. K@rzeo w~1n loco
lilill Rio mog~ si~ zg-odzie na łl:ompro· W koł: w0lc kosztu ie rb 2.
.1nisow2i .kmnisj, z tego wzgl~du, t•
W1ęksu cz~śĆ fabr;y1' swłanc:i:a
postulaty ob yd wu stron zostały juź większ:vc:.h fmikcionujo lub :umiun
w1ratni~ wyłu11:llc:liono. A j&kież zą v.znow:t praeł
.
Od kilim t.rgodłli funkcjo1rn)l\ •·
włdciwi• tądania. Twa. „Latra.tor",
bydwa k:nematogr&f y „Nowoi!ci" i
1.-tór@ tak: odstraszaj~ .p.p. guspo da· "8ttnl{:'i 5 eciągająe iiczną publiczuy"i
llOŚĆ Zwła,.,zcza Hluz1"1n "Nowo~0i",
Oto T-wo 11 Lokator" tąda: bez- którege zarzł\d sp ro wadził obrazy z
terenu walki eb•cmij, 1;bicra. ebfite
Hll!iwzgl~drH11Jo srnesienia pr-zymusu
wań 1

I

Oppe~.

ó marta 1915.

,~

wyo;zczególn; eniem swyc!1 za.pntry·
b,dai1 -- .k:omis1a k:oprom;~,)

robotnycn i żon rozerwistów; utworzenia sądu komorniunego , składającego
si~ z gv;:;podarzy i lokatorów oraz
adwolrta-arbi tra, wreszcie założenia
biura informacyine go o zdolności pła
niczej lokatora.
Zdawałoby się, !!e na tak skromne żądania Stow. właścicieli nieruchom<Jści, pragnące zawsze w sprawach ogólnego dobra pozostawać w
„koatakcie z Tow. Lokator", zgodzi
si~ bez wahania, tembardziej, że reprezentanci właścicieli ··na zebraniu
w Sekcji prawnej wygłaszali dezyderaty prawie pokrewne i bezustannie
powoływali się na obowiązki obywatelskie i sprawiedliwość bezwzględ
ną a na propozycje utworzenia komi!3ji irnmprom;sow ej nie zgodzili sif;l
na zelwaPiu, ze względów ;akoby tylko formalnych t. j. z braku odno~ne
go mandatu.
Wjdommie, gdy chodzi o konkretne fall:ty, n•e tyllrn o słowa, wła

Cen.v

wojennej

więl{sza

część

członków.

i:t.k .i:ówniez i członków zarządu
nieobecną

iest

w Łodzi; zwołane nadzwy-

ezn:ne zebran1e
zebranie walne

zastąpić ma. doro~zn•
członków.

Członek zarządu
nzytał 5prawozdanie

p. J .Kłecki od.
o stanie kaisy
towarzystwa, ~ j{tórego widać, że W
tnrnku na raebunku bieżącym znai·
<iuJe si1~ M7 rb. 4~ kop., również w
b:inl\U na rachun.k:u „separa.to" je31
iO()i rb. i l kop. i w .kasie towa.rzy.
stwn - 1445 rb. 51:1 kop. razem 70tH
r§. ó2 Jrnp. Suma ta obt'iążoua. jes
dlUgarni w ilośc1 8189 rb. 8 kop„
0'.li)' li w rozporządzenm towarzystwa
:irnajduje si~ nadwyżka w ilości 872
rb. 44 ·kop., z tej sumy jest do zapłacenia za produkty 317 rb. 81 kop.
i za ,;apła~one lecz nie wydane je.
szcze obiady 12 rb. 20·.kop. Op:róca"
tego w kuoimi stowarzyszen ia znaj·
duie się produktów na. sumę 5ł2 rb.
29 kop. i w !'lkiepie spożywczym ni
żniwo.
4!H~ rb. 16 kop., kapitał więc obroto·
oso~istego za niepłacenie komornego;
O godz. IO wieczorem .ruch u- wy towarzystwa wynosi 1351 rb. fil
?1h~st1sowania eksmisji w stosunku liczny zamiera, nawet milicja nie .kop. Kapitał zapasowy sto\var?Jysza~ n};:3zamożn1ch. z.właszc21& do bez• ma prawa ·długo chodzić po ozna- nia wynosi 9,168 rk a kop •• z k:tóro·
;

z
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cj_antów. wyzywają.ce.stano.w_
= (s)_. GM:~·1a·3w §ekret~r]at ror,1hwanie zapomóg biednym nsk_u-·
, il
t·_,,.1•_ -.:1fra·ne ·_:est

1

Rozporządzenie
Opłaty

stemplowe przez tutejszych kupców, instytucje . i
firmy handlowe, po obsadzenm
Łodzl i okolicy przez wojska
niemieckie , na korzyść państwa
:rosyjskiego śc1ąg&.ne, w ~rzen
ciągu

nai!lldźniej

~
~

-1
~

1·

tygo1r.~„

nie do kasy Cesarsko Niemieckie::;o Prezydyu::m Policyjneg o w
Łodzi przy ulicy Ewangielie. kie.j
M 15, oddane być winny.
Ktokolwiek przeciwko po~
wyt.szElmU rczporz~~dzeniu wykroczy, .karany bęizi_, karą fJienięż
~ ną. równa)qcr, się dziesiędora
ra Idei kwode !ej suu:.y, która przez
~ jego nielegalne po stępo w anie Rze
~ szy Niemieckie i ubyła, a przy-

"0

I
r.
·i

q

~~
i,

"

ll&.jmniej 100 mar.Kami.

· · „ ,· '"'·

.n&

ll;--ll!;war!l:i&

run~
!Ul~

sa.<SlliU~j
- •

- (m)
e
kuc~u111~ p1rrd e~h·:'.ą ciłt~ześc„
1
· •
tvw„ do~llrocz„ '"',·\ t:zoraJ• oau.v10

Celem stwierdzen ia mo!tebnych wykroczeń osobni rewizorzy stemplowi ustanowien i będą.
c~sank@-J(if!mfrecki

r. om. o~..>;_;-;:Y. zaw1a.„amia, że nn.
skutek })O wziętej p·rze_z_ rriówny Ko'-'
mitet obvwate-lsk i uchwały
wszyst~
· h czakie fabryki, które w ostatmc
"ł
·
sac h wznowi y pracę, wmny
n 1•ezwłóczuie komunikować Komitetow i
. ·
niesjenia pomoey b 1ednym
wyKazy
- ·
ro b otntlrów, którzy o\rzyma 1l. z~1ęc1_e
1
I
·1
· zarolek1 a to w <.'e1u wy.ues ema
l
,.
r;ych robotników , li:tćrzy o rzyn:;an
zajęcie i zarobek, a to w celu w.r„ ó
r t
kreslenia tyr,h ro b ot n11r
w z 1Is
·
h
· oct• ~
osób, pobieralącycu wsparcie.
n..omitetu niesienia pomocy l)Je d nym.
w ruzie nie7Jastoso
wama SH~ d o t ego
I
T
·
1
-jo rzez 1; tora ro. wie1c z i:.l ::n:.,y l'- i W"
.- .1„
'
'
•
•
~ TT 0 ·o.r D
pm.cewa
w:::,_.arcrn
prv;„
. .i.'<. „.
°R C!lf'f'ł'"'~ \1/~p}~p()n~
l-·efłn.i„.\)pv,~;,·~c-lę., • po brane
- · ' o d :ta ';il'Y.--ln,
-. ' l'>'t'ura ~lHe
·
a· nie
k
dostarczyła K. o. N~ P. B. wy razu
zatrudnion ych robotnik.Sw.

się otwarcie III taniei kuchni pod
egidą łódzkitgo d1rześcia:ńsldego To. ·
warzustwa.
dobrotZJ'LilDSCl
rrz;r
"
·
"'l'l>"l"'"'O"",,.
m
•f::l'l"';"'l"''~··e
Przytułku
.
.u·'-' <·is. n,,
,v •;;,•.c- ,_,,.,,„ ~
ioa::. Pośvliięcem· a d ok ona ł 1re. uz1e\all
_, · 1
Przp.źrJ3jpi:•.ki, w ober>nośr>i Komitetu
ktw,hni orfl?i 7'~Dr0"'70ffvf'h f"nś0i obir10,
składai:;1cy si~ ' ~zupy i cnleba, ko·
sztme 5 lrnp.
Ch~ący lrnrzysfać z kuchni, winQ
ni zgłosić si12 do niej dr;ia poprzed~
'niego po hon, po okaznniu kLrego
na drugi dz~eń otrzyma;~, obiad, B•e·
dni, kor7ystaiąc z bezpłatuJch o\Jia~
dów w Komitecie obywatelsl dm również lllUs~ą zgłaszać 'sit;l 7.i bonami te·
go Komitetu w oniu poprzedzaiącym
obhid, a to w tym celu, aby oyłn
wrn.domo, ile mianowicie obiadów
trzeba prz;vgotować w ćlanym dniu.
_ - (s) to.Uli"S!f ;r,;w-fars01 fo. Przy
ul. Piotrkowsk ie/ M 17, .jak juź wiadomo naszym czyteinilrnm , · ]stn.eją
od dłuższego czasu kursy nauld ry~
sunu.ów i malarsnva, 11oiostające pod
kieruukiem artysty malarza _p. Piotra

prezyaent policji

von Gppen.
ł Ł6dź, '1 marca 1915 r.
go zgo dni. 6 Z ..."",stawą Zap o·zycZO no
ju~ 50 proc.-4,58 4 rb. 1 i pół kop.,
tal{ że pozostało .3 tego kapitału tył~
ko 84: rb.
Następnie porządek
dzienny
obejmował sprawozda nie o stanie fa.,.
nie_j kuchni przy Stowarzysz eniu. Za
ezas sprawozda wczy sprzedano 25,669
obiarlów w eenie od 15 rlo 20 kop.
i \lydano bezpłatnych obiadów 1204.
Uchwalono wstrzymaó wydawa.llie zapomóg z kasy sarnoopodatlro~
wania się na wypadek śmierci ktć·

rego z członków.

- (r) Nekrolog . w· dniu 21
lutego zmarł nagle w Wrocławiu
Franciszek Mfiller, właściciel apteki
w Łodzi, przeż.y wszy lat 72.
Pochowani e zwłok odbyło się w
dniu 25 lutego r. b. na cmentarzu
Salvator we Wrocławiu.
Zmarły bsł
wychowańcem b.
Szkoły Głównej, któr~ ukończył w
roku 1868 zo stopniem prowizora
tarma.eji.
W roku 1869 nabył aptekę w
Lodzi od A. Kasprzycki ego, którą
prowadził wraz z za.kładem W< d mineralnych do końca łi{rudnia 190a r.
Aptekę pod tą samą firmą prowadzi

tylko w r..z·.varfai_. Il1_.1ęv
,_,_
t
w
d;oy 0O'Odz. 8 rano a 5 po po ., 1
n1'ntk 1 n'I"""dzy
godz. g a 12 w noł.. w_·
r ·~
"'
r
g·machu • nrzy
zb1'egu uli"v ZachodmeJ
..- Og•·odo"ifi·ei.
•
- (r) Z kooperałlnMy epo„
i!;w'"''-· ....
~-e;; ,,....,,.,,,..., ""tow. nauczv...
~,,,""' =- " l'ł"'·--.:w ""
z
,,..;...,~= ~il'il""""'eściiii:H'ł.
Zarza.d ko·
....
..,_.._ - „-.....
onu-ret·_','"'''
· „,,, z~-""-iarl<>m1·
-" ,_.~ a c.złonków, że
O~•)rÓCZ. wymienion ych W zeszły_ f i ty1
- 1 ł
.
godniu art_y_rn
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'rzcti~ Z~i.Vi~arne ro~~~n~cze.

. Na wczoraj komisja :między
związkowa zwołała ~rzecie z~bra~ie.
robotn~~,ze, które ,m.'::szy~o SI!} memoiejs';'.~ popularnoscną, mz poprzedrne. l'ia porząa.!rn ~ziennym znalazła

pieniądze i·osyiskie. U::;łużny F. w_y- mę sprawa zn.acz~mi: samor~ąriu dla
za ko- kl~sy . r?botmcze; l kwestJa Rady:
ronę.
m1e1skie1.
.
. ..
.Niesumien nego spekulanta aresz.t'.reie~ent. pierws.zy w treściwe.} I
towano i osadzono w wlozieuiu.
wyczerpuJąceJ mowie zapoznał ze·.

mienił, płacąc aż.„ 84 kop.

--·
- (x) Krwawa war[a z rabusiami lasu„ Onegdaj zawiado·
miano mUicję zgierską, że w maj.
Rudonki, w gminie Ła{',iewnikl, tłum
wyrębuje las~ Przybyły niebawem
do Rudonków liczny oddział milicji
zastał w lesie mnóstwo kobiet i wy·
rostków oraz trzech mężczyzn braci
Józefa, Jana i Franciszka Borowskic.h, mieszkańców wsi Jesionka,

branych z ustrojem samorządnym:
miast i gmin na zachodzie, poruwnał:
w uczęs?Jcrian1u
je z istnieiącymj pod tym względem
na -pomienione kursy wzrasta z dniam
warunirnm i w ,R-0sji i Polsce.
.każdym, tembardzie 1 że nauK~ upr.zyZdaniem 'mówcy instytue.je sa„
stępilia bardzu nizka oplata.
niorządne usunąć mogą .kl~ski~ zwa-,
Szczególnie j młodzież, garnąca
lió się mogące na klasę robotniczą.s1ę z zamiłow~niem do sztuki, chęt:Mówca podkreśla, że pod wzgió12dem
nie zapisuje się na pomienione kursy.
rządzsnia snrawami miejsiriemi POI·
Nie pozostaje życzyó nic innego
ska stała niŻej od Rosji. Tam istnia·
jak tylko aby reszta pozostałych
ły i istnieją ziemstwa, które, aczkol·
miejsc wolnych zajętą została przez gminy Lućmierz.
wiek, wybierane są przez klasy po·,
syn zmarłego.
miłośników sztuki malarskiej.
Na wezwanie milicji większość siadające, dbaią jedn1kże o potrzebyi
Fr. MD.Her cieszył si~ uznaniem
(r) 9 dziidnica Kom„ kobiet i wyrostków las
i sympa~ją w szerokich sferach na- ~byw. nies. pomocy biednym po- reszta zaś, a w tej liczbie opuś0iło, oo-6łu, podczas gdy u nas kwitła sa~
wszyscy n~owola biurokracj i i czynowników.'
szego społeczeństwa.
da.je do publiczne] wiadomości, ze trzeJ Borowscy, zaięii wouec miliO całe niebo wyżej stoi spraw~
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degrano z powodzeni em kilka jego
kompozyci i orkiestrow ych.
Powodzeni e to zacheciło Goldmarka bardzo do dalsze.j pracy w
tym kierunku - a wykonana w następstwie uwertura jego do dramatu
indyjskiego „Sakuntala " zwróciła już
na młodego kompozyto ra uwag~ sfer
muzykaluy ch Wiedma.
W te1 to epoce mistrz Verdi na:pisał i wystawi! operę „Aida«, której
akcja rozgrywa się w Egipcie (Theby i Memphis) za czasów panowania
faraonów.
\\i ielkie powodzeni e z jakiem
ogół i krytyka operę tę przyjęly
natchnęły Goldmarlrn myślą, napJSania podobnej opery.
W tym celu udaje się on do jadnego z na1ee1n1e1szyc.h ówczesnyc h
dramaturgó w niemieckic h Salomona
Hermana Mo::0entllaia• .który uaówczas
by l urzędmldem VI ychowania puulf.
cznego w łYiedniu i przedstawi a mu
swói phrn napisania opery we wschodnim egzotyczny m stylu. Mosenthal
Egadza się na napisauie odpowied
niego tekstu i już w roi;:u 1875 wystawia Goldmark w \Viedniu pierw~
szą swą wspaniałą 4-o aktową opert
.P· t „Królowa Saba"·
A.Keja tej opery rozgrywa si~ w
Jerozolimie w pałacu króla Salomonu-ostatn i zaś akt na pustyni. Ope:ra ta, .która pod względem orlriestrowym, głosowym i dekoratyw nym
dostępną 1est do wystawien ia tylko
dla wjeHdej sceny...,-spiewaną była
przeszła 150 razy w W ieciniu i Pesz·
cie, jak również w pierwszorzędnsch
teatrach Drezna, Humturga, w War~
szawie, New-Yorku i wielu miastach
włos~1Jc.h-wsz~dzię . w:vwolująo za·

t$tl

.

( Stlctc bioqraficzny ).
W dniach wie1.kie1 burzy dziejo-

wei, szalejącej .huraganem nad całą
Europą-dnia 2 stycznia r. b. zmarł
w Wiedniu człowiek niepospolit ego
talentu, wybitny kompozyto r-Karol
Go1dmark, uroazony drna 18 maja

1

~880 r., w mfaster>zku
\ivęgrzecll.

Kesztkely na

Od wczesnej młodości okazywał
bn wie1kie zdolności do muzyln, a
lako
młodzieniec
kHlrnnasto letni,
wstąpił rlo Jrnnserwat or)um w \Niedniu, gdzie pobie:rał naukę barmonji
i gry na skrzypcac.b. Jego żywyteruperame nt, natura, .która nie daia.
.się przystosować do systematyc znej
pracy-spowodowały„ że po niespeł11a pięciu miesiącach pobytu w kon@erwatorjum - porzuoH _je, kształcąc
s1~ sam nadal na wzorach innych
kompozyto rów.
WJaśc1we swe wykształcenie mu~
~yezne-zawdzięcza Goldmark li tyl·
!w sobie samen1u, swej idywidualMści, niezwykłemu talentowi, oraz
1,'liezmiernej pracy. Był on samoukiem w całem tego słowa znaczeniu
j9
jakkolwiek w pierwszych jego
~o:mpozycjnch, przsbjjają pewne bra~
k1 j Jednostronność w opracowan iu
szczsgółów-powoH jednak pokonał
je;-resztę zaś dok{)nała pr'lktyka j
wrodzona inteligencJ a, które go w
kuńcu doprowadziły do mistrzow~twa i s:tuwy.
_ bko sJo:zypek grywał Goldmark
M. L i850-~7 w różnych orkies1'rac.h
\V!@\ii;ua. Rnzl.l JH:wnegt wystąpił oa
1L wiasiqm. k@.aeertems 12a kt(}rym. a.-·
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publiczności i krytyki, wszę
dzie ziednywaiąc Goldmarko wi, iako
kompozyto rowi, sławę wszechświa
towa
liozmach talentu, pobudzony roz~
głosem, przysporzył literaturze mu·
.zyczne1 d11lsze dzieła Goldmarka , a
:mianowicie: operę „Merlin" (1886);
Operę-baś:ń „Swierszcz yk z za komina" \Das He1mcllen am Herd") (1sg6).
Opera ta na scenach polskich wystawianą nie była-ustalonego przeto
tytułu polskiego niema. Ddej
idą:
„Briseis" (1899) „Gotz z Berlichingen" (190~) ostatnio zaś op. „Jeńcy"
(„Die Kriegsgefa ngene")
Z dzieł specjalnie orkiestrnw ych:
2 symfonje: „Wesele wieiskie" i N2U
w Es-dur, Scherza i Uwertury: „Wfo~
sną"', „Pentesi1ea", „Prometeu sz" i

chwyt

ioSapho„.
Dla muzyki kameralne j

napisał

Gold mark mufę skrzyvcową, hv;ntet far·
tepianowy, kwintet smyczkowy, kwartet i
2 Tria oraz koncert skrzypcowy A-moll~
l'rucz tego kilka piesm i chórów ura~
J:Ja„„duży chór „Hymn Wiosny" i ,_..Fsalm
11u .
.
'vVe wszy?tkich . dziełaeh przebi~

Ja u Go!dmar1rn wy1ątkowa umie 1 ętp
:ność. w przeprgwa dzeniu
tematu
spryt i dGwcip w na.d11.niu fM"~1 mu:
zycznej danemu dziełu, .]esi o.n 9;:-yginamym lee.z nietyHw Jako kolorysta.,
l'ladto wspamały pod w~ględem instrumentac ji.
Niektóra moestury jego ~ą pra\vdziwie genjalnym i utworitm1.. Co na; bardziej jednak ~ast.a
na~ 1.a !1. Goldmarl{a
to1 && w}ęk
sz0sc azieł Jego była, bądź so badź.
pisaną pod wpływem innych mistr-i.sw
i _ma duż? z . nimi &ech wspólnych .

.Nie

mów1ą-e>: Jnż.

e

.Krofowęj

pisanej pod wpływem Verdiego-w~
docznym Jest wpływ Yv&gnera „Tri·
stana"; "Y operze
„Merlin"' Gold·
marka.
W jego „Heimchan. 1s1.m Herd11
przebija
wpiyw Humperdi_ ncka li
„Jasia i Małgosi" wystawion ei
po
raz pierwszy w W ei marze 1894 r. &:_-więc na 2 iata p1•zed ukaznniem sil}:
na scenie „Heimchen am Herd". Nie
mogąc współznwodalczyó z polifoniczną formą opery-ba/k i Humperdin cka - starał się Goldmark naślado·
wać go i w;yzyskuć w ::iwej
operzt
przynaimn iaj ludowo 0 dz.iecięcy ton-'i1
prowad·za;ąc melodj~ piosen!d dllłi&!\
eięcej (Wiesz ty He gwfrz1iek na nia."{
bie l~ni...1) le.cz w zupełnie niewła·.
śdwem miejscu -- i ,jako chór. ·
l
Już na schyłku swej działalno·
ści kompozytor ::;kiej nie mógł•
jeszcze Goldmark opanown.6 i prze·
zwyciężyć swego dziwnego 11'sposo-·
bienia w szukaniu prnrwoznaw cóW 1
~Ja swych oper - i kiedy Bunger~i
August w;rstawił w Dreznie swóJ.
dramat muzyczny z czasów starożyt·r
nej Hellady pod tł tułem „Powrót ·
Odysseusz a" -· nieb~w-em obdarzył
Gołdmark świat muzyczny nową o~.
]'&ł'ą „BrJseis" (1893) kt6Yt1 vowodzenia zbytniego nie minia.
Umarł
:pr:aeżywszy lat' 85.
.
Jedno z piękniejszych _ dz1~ł
Goldmarirn . symtonj~ „ Wesele "\Yrni·
ski%" uslvsz-vmy na koncercie Łódt•
'kiej orl:ie;tr.,_/ symfa-mezne; pod. dyr.
pruf. Mazur.Kiewicza dn. 10 o. ro..,
która "'!! ten spusóo choe uczo1ó pa·
mięć zmarłego ko;npuzytor a., któr:f
:muzy lcę kor.h~ł i do i<>sta.tnkh dru,
ływ11ta. 2w@gG był jej catkowicia ed·

,„

Sc b.ia<> ehl.n_y.

la:n. W"mtem'

W dniu 21 lutego

przeąwszy

. vator

111

1r111

b. zmarł nagle w Wroda wlu

wla!l clcie l apte ki w
lat 72.

„

Łodzi

Poa.:IH'łw~nme zwłok odbyło sią

w dniu 25 mut~go r„ b. na cme~tarzu ,,Sal~
we W1reid awKu5 o aem zawiad amma krewn ych, przJj& d61 ii z~ajomyd1, w
głębokim
smutk~ pogrą:tona

ZIN
· na zachodzie . Istnie1ą tam bowiem
dy miejs.krn, dbające o szkolnict wo,
gienę, szpitalnic two, i t. p. Spe.Jalnem zadaniem . tych rad jest trosa o roboty publiczne .
W warunkac h normalny ch naet n.dy miejskie zwalezaó muszą
ieuni.lrnioną w wielkich miastach
roży.z;n~. Cóż dopiero w chwili 1rlęs
·1 W takich momenta ch rady mrnjkle przedsi~biorą wszelkie możliwe
oki, aby .klęskę od ogółu odwrócić,

sprawje rady miejskiej zaopatrzo nemi w podp1sy.
Zebrani wyrazili następne tyczenie, aby komisja międz_yzwiązko
wa zwo(} wała wiece robotuwz ne nieco częściej.
·
.
Uchwała o 1edności w ruchu robotniczym przyjęta została jednoruy slm e.
.
·
.
.
Dodać należy, że

w nadchodzący

wtorek od będzie się zebtau1e J.elt:gatów kas chorych i związków zawoyłaeAjt1,o walk~ drożyźnie pr0du- dowych· w sprawie przedstaw icieltów pierwszej potrzeby .
stwa robotnicz ego w Kondtem e uiesie·
W tym też kierunku rady miej- nia pomocy biednym.
ie doznają specialne go. poparcia
rganhiacj i robotnicz ych. Aby akcja.
kich instytucj i była naprawdę pozebrania~
eezną, potrzeba przedews zystkiem ,
y sit2 opierały one na przedsta.w ip11zedstaw~cieH zw~ązk6w
l&stwie mas.
~
Potrzeba tego .jest w danej chwi:itawcd „ i kas d1a1ite :h.
u nas bardziej, niż kiedyindz iej
Otrzymaliśmy odHwę na.Una, i :niezbędną. Ale ei, którzy zastępującą:
rn~li
w
swoie ręce
władz~
Jesteśmy w posiadan iu dolmad sprawam i mieiskiem i w Łodzi mentu, dosadnie charakteryzującego
pwodzą wciąt, że robotnik łódzki lekkomyślność, z jaką tak zwana
le dorósł .jeszcze do władzy. A któż Komisja Mi~dzyzwiązkowa trzech
:Zapytuje mówea.-jeśli nie ei sami Stowanyszeń chrześćja:ńskich" trakobywateJ e" uniemożliwiali robotni- tuje ruch robotnicz y.
~om korzystan ie z deb.rodzie,Jstwa.
W
śprawie
dokomple towania
wledzy i org-anizao.)i1
przedstaw icielstwa robotnicz ego w
Tylko :rada mieiska, przez całą dzielnica ch K. O. N. P. B. nasza Koludnośó wybrana. i eiesząca się jeJ misja Mi~dzyzw1ązkowa zwołała, jak
eałkowitem zaufaniem wykonać· zdo· wiadomo , zebranie
delegatów od
ła zadania, jakie w tej historycz nej wszystkic h związków zawodow ych
wili znalazły BiQ . na porządku i kas chorych. ~ądziliśmy bowiem
ennym.
że zebrauie takie na;lepje.j może wy. Drugi mówca zaznacza , ~e wszyst- rażać wolę i opinJ~ całej łódzkiej
'e klasy dążą obecnie do przetrwa - klasy robotnicz ej. O zebraniu tam
·a kryzysu. Tembard ziej winni do ogłosiliśmy zawczasu w gazetach;
ge dążyć robotnfoy . Niestety, pew- wszyscy więc, i owe trzy stowarzy sfery, którym rozwój ruchu szkol- szenia również, o inicjatyw ie naszej
go nie jest bynajmni ej na rękę, wiedziały. Na . zebranie zapraszal ira7ą si~ ruch ten możliwe zreor- tmy wszystkic h delegatów , b.e~ rGż
·zowa6 osłabić i rozbić. Najja- nicy przekonań i. przy naletnosc 1 pa.rawszym tego dowodem jest dzia- tyjnej. Pomimo· to, wspomni ane sto
nośó demokra cji chrześcjańskie1, warzysze nia w taj em n i cy, nie
ra, zbudzona ze śpiączki przez ogłusza;ąc tego w gazetach> uznał,,
rgan1z owany
ruch
robotnicz y, za możliwe zviołać dr1.1~ie takie same
.stępuje na drggę, swej pracy z ro- zebranie, jak gdy by dla konkuren cji
1905 i następnyc.ll.
tego samet{o dnia, o tej samej co
· Po szeregu
mówców robotni- nasze godzinie.
yc.h głos ZP,biera 16 letni młodzieOświadczamy, że tego rodza1u
.ee, któ!Y :rozpoczął. od tego, ~e w „konlrnre ncja"' jest nową próbą roz·
lsce ~me powinno się do zebran do: oicia ruchu robotnicz ego. Widziells.zczać żydow.
Powstał na s~H śmy już, jal{ panowie ci boją się
łas i nie pozwolon o mu dokon- otwartej dyskusji J gdzie mogą zatyó. Drugi mówca cbrześcjansJdej kaJą u::ita opozycji. Ale wszystko
okracji próbował obalić zarzuty rua swo~ą granicę. Zwoływanie zab:.
?wszego prelegen ta co
rozbija- rania konlmren cyjnego, które ma.
ia przez „dom ludowy" ruchu ro- wybierać ]nnych
przeds~awlcieli,
niczego, ale wypowie dziawszy kH~ ma jedynie na celu odebrame wszelsłów, zapomniał reszty i zebrani kie/ powagi reprezent acji robotni~zej.
dowiedzie li się, ·co ów mówca· Sądzimy, że nietylko wszy~oy ro1:>otł na myśli. Gdy głos zabrał w nicy, aie sami c~ł~n.~rn~ie ·. trzech
.yku !Zydowsk im jeden z robotni- stowarzyszeń chrzesćJanskrnh surowo
w-żydów - na sali powsta ł nieo- potępją t~ lekkomyślność, ~h1b o z ł_ą
sany tumult, wskutek czego robot- wolę Hwych niefortun nych kx.e~owmk ten mowy swej nie doko:ńczył.
.ków i nauczą ich poważmeJszego
Następnie jeden z członków pr~- traktowa nia spraw.
djum za1rnmuntkował, iż zgodnte s
Prz 1 pominam y wszystki m robot=
oprzednie mi ucilw&łami zgromadzeń nikom łódzkim. iż jutro we vttorek
obotuiczyc.h przedstaw ioiele robotni· d. 9 b. m. o godz. S po poł. ?dbęzy zbierają podpISJ' pud odezwą do 1jzie si~ w ~m1l Bmra pośredmct~a
o~. obyw. w spruwie Rady miej· prat:.y (ul. Bp~ce.rowa Zl). z~brame
Ie), Odezwa fa zuetała 1ednogfoś- ,;e 1· 8 , „t·'"' ''u"' LWl"liikÓW zawoo.u·wych
'
18
.
„
,.._
•
v„
~
, przez zebranyc h przy1ęta.
lfozo- 1· !"'~' a 1·1ior;1;_·I1,
zv,oływane i oq.la2zn·
...
„
~
v
Cl~
tę podamy \V najb!i?.sz ei prz;v- ne od tygodnia przez .lrnmisj~ .ltlfQ0

W sprcn.-vie

no

Publicznoś6 po brzegi wypełnia
jeica widown112 wdzięczna za chwlZe Stow. pracow nikow hain:„ lfl darzyła
w.v1rnnawoów sztuki,
dfowycil ll.
rzęsistymi oklaskam i z których naj-'
W dniu wczorajsz ym zwołało większa część przypadła w udzia.lo
Stow. wzajemne j pomocy pr•1cowni- be11afisantoe za doskonałe wykonaków handlowy ch (Spacerow a 21) o- nie tytułowej roli.
Basia w kreaQji 1>· Liny Snia·
gólne narjzwyc za'ne zebranie swych
tyńskiej to typ iście polskiej biacz!ouków w celu wyjasnien ia obecnego p(lłożenia ekonomicznego. pra:- łogłowy, w którym walczą o l@psze:
szczerość, poczciwość, szlachetnoś6 1
cowników bandlowy ch w Łodzi.
Przedysk utowano wyczerpująco serca z beztroską, o i w agą i za wady-'.
zgłoszone "pt'Zez zarząd sekcję pra~ jactwem; wiernośą i stałość uczucia
dla bohatersk ich rodaków z niena-1
ną i grono J1racowni1rów rezó!UeJę.
W związku z zawartym i w niej pun- wiśnią i pogardą dla rycer~y .obcektami i nawiązując do znanego już go autarame utu". Dla takiej BaśkJ,j
czyteJnil wm ·naszym post~powania nic dziwnego , że stracił głowę na..~
wet Zagłoba, który nie w,e<Ul&,C 1'
obywutel sJriego" szefów.
Zebrani bark swych
strząsnąć br~emreu.~ "lt'o~chwalili jednogłośnie odpowiednią
PY
lat,
by
w
konkury do Haj.lfnt>?''.:,;\
rezolucję. Na zebraniu odczytano · też
sprawozd anie 2i działalności sekcji uderzyć, afekt swój dla Baś.In n.,:il::i·'
prawnei, istniejącej przy Stow. od wał przelać w Michałka, budząc w
początku lutego; sekcJa ta udziela nim równocześnie odraz~ de Krzysi;
pracowni kom handlowy m porad praiy- sentymen talnej jak Groetche n. '*
r.ych, interwen iuje przy zatargach ,
Swoboda, temperam ent niedają
staraj a o się załatwiać je w drodze cy slę okiełznać, wybuchy żywioł?",
polubown ej · i na żądania petenta we uczuć Ha}duczk a w wykona.m a
wnosi sprawy do sądów milicyjny ch. p. Liny Sniatyńskiej d8:wały !tom-·
Ogółem rozpatrywała sekcja dotąd pletne złudzenie prawdy realn~J. A ·
59 spraw, przyczem udzieliła 7 po- to właśnie jest cechą prawdziw ego
rad prawnych , 8 zatargóvy zalatwion o artyzmu.
polubown ie, .18 spraw skierowa no na
Benefisantk~ uczczono
owa.~}ą
żądanie petentów do sądu, 26 spraw kwiatową.
jest w toku. Na ogół sek~ja dąży
Reszta wykonaw ców dostraja.f a
d0 polubown ego załatwiania wszel- si~ do całości, dodatnie czyniąoeJ
kich zatargów .
wrażenie. Szkoda tylko, że pi~kności:
Rezolucje przyjęte przez zebra- języka Sienkiew iczowskio h ~ohatec~
nych, będą wyrazem zapatrywa~ rów nie uwydatni ono w dyłrn.JI, któ~
Sto~v.
wza1emn. pomocy pracowm - ra u pewny ~h. wykonaw ców ezwan·
ków handlowy ch i żyd. Stow. pra- kowała znacznie, czego & benefisan t•:
cowników handl. „ Wzajemn a Pomoc" ce powiedzieć nie można. Dykcja jejl.
(Wólczańska 21).
była. bez .zarzutu.
.Aks. •

„Szkoła 111

na kur&J' d!a
anaHab etó•.
Jutro, w teatrze .seru.a• przy

Czas
odno wif

ul. Cegieln1aneJ nr. 18, i:unkt. o. ~-(
dzinie 8 i pół po poł., u1rzy śwrnttQ
kinkietów „Szkoła", sztuira w 4'
aktach Z. Kaweckie go, autora „Dra-;
matu Kaliny".
.
Sztuka ta graną była w teatrze

prenumeratę•

„Rozmaitości",
100,, razy.

szło

·

Teat r i Szlukall!ll

Szczęśliwą myśl miała p. Lina
Snhityńska, wybierając na swój benefls „Ha}duczka"~ vrzeró~kę ~op~aw·
skieo-o z powrnsci H. Srnnkiew rnza

„Pa~ Wołodyjowski".
Tężyzna duchowa i moralna,
wiejąca z postaci Sieilkiew fozowskic h,
'ć ·
ż ł
.Prawd~i.wa rycarsJ~o.s , Jraż~lla. o Jderzowl w obecnose i króla
1 OJezy~
zny nie dać się zmódz sła:bości, ale
zarazem nie pozwalająca zapomnieć
0 szlachetności, jaka obrońc~ tego
:z;namfon
ować · p 0 ,1,1 inna, czar poezii
tcJrnąc 9 j z lędruaj mowy polskich. rycerzy,n!epodległ,ycb.żadneJ obce) przsmocy, staliuWlą tak rażący kontrast
z obecnym i czasy. Y;s z rozkOSZf\ widz
· · · f antuz)l,
· ··
l ::;fucha.oz daje Slfl u1110sa
·
:;-rzen0si si~ m.J< ~ 1ą i a.uohtim w ową

w Warszawie, . przil-

Doskonai e dobrany zespół ama·
torów, oraz wytrawna reży;:;erja artysty »Teatru Polskiego "' p. Ada~a
Tartakow i cza dają.• zu pe~~>.r~ko.jm1Q,
iż sztuka ta u nas spotka s1~ z m.:i.d
leżnem uznaniem .
·
.
BHety zostały rozchwyt ane,. m?~
wielka ilość pozostałych . b~~zrn a.o
nabycia, w dniu przedstaw umrn. przy
kasie teatru.
Lódzka O!ł"kiesł:ra SJ'ndon!i~1l:„
na„

Jak było do przewidzenlłl, k011;·
cart łódz!dej orkiestry symfom~znin,
którv odbędzie się w. d. 10 b. m. w
teatrze Wietkim wzbudził ogr.omnn
zainteres owanie 'w szerokich kołach
muzykain ei Łodzi.
.
. ,
Sąd.ząo ze sprze•1aży
bil~t?..w•
.która odbywa się u li'1MDarg~ 1 n+
tza, Piotrkow ska 90, a p!)stępu1e ha~·
dzo raźme, kt1nce1t ten D~u.:~rn .-'iQ
cieszy! ualr:.r.n13m powodr.en\em, . 'a..zamierzc!dą już dla. nasi przesziość dzim.}r wi~c wcześniej
zaopatrzyć tat'ł
~~·
.l
f.izyzwią:t.JWWJ;.
· lli'itorvt·rn~. \:i'IT slulP-pić rier=y tar w bUetv.
'.J"Y
.. br.łUł··li).. ~i tile1egaG:$'1. s.k ł au.a.
,
~
· "
'l:,
~
.
s~kretujat
i'~"'·'y
gane :nie !'li :.rnje~n o jutro, o to 13ieProrrrarn
~~-~v1era
m
~an - ;nn::tr•1·
.._.i.ii
.~ ~ l~'•&1S
.. b,.·.·.
'1ać. Sifł.
Vn
liiH ,ą,,.
1· tt'!.- W~l łl"'\'V.ll0 1. '.~f,J:O rlQiskie,
o4yw.
!lli.
d~\-lł_\IJ#l \J
~ymfon.fłi. §'_olrl marka"_ 19WyS~t) wiej·
.J,l,J./Jll. J.IQ.l~~Y~l
f ł~fl, ...)~ .17V
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skrzypcowy koncert D-dur łudniowo-wschodniej. Galicji spokój
~~1:~Etrlf ~~~~~;:t;.i'~ ...
'
oraz
Naprawnika trwa.
HANNOVER, 5 min·ca. Generai
,„Me!ancohe", na. orkiestr~ smyczZast~pea szefa sztabu g1meralnego feldmarszałek -von Book und Pula.eh
- ,,_ __ „
umg,rł tutaj wczoraj wi_eczorem na

...

skie",

Czlljkows~iego,
kową.

von Hoefer.

anewryzm serca,

Feldmarezafo k Lejtenant.

m

G

marea.

f'l

D

aui>i.;l'JGi~1<'i.!is

WIEDEN,

da.ki, rosjan w odcinku

Częściowe

na wschód

1>d Piotrkowa. w Polsce rozbiły si~
w naszym efektownym ognju artyleryjskim.
Zresztą na froncie tym i na !ta-

Jhodnio-galfo yjskim nie ·wydarzyło
nic ważnieiszego.
W Karpatach trwają jeszcze walki około kilku pozycji na wzgórzach.
Panują niepomyślne warunki pod
względem pogody i
przejrzystości
1;i~

atmosfery,
Na placu boju \V Galicji połu
tlniowo-wschodniej po wydarzeniach
1:.1statniego czasu zapanował

przejścio

wo spokó·j.

Zastępca

szefa sztabu general-

a~ge

von

HIJfer
fe!dnarszałek-lej tenant.
WIEDEN '1 marca. W niektórych
~dcinkaoh frontu w Polsce rosyjskiej
Ddbywały si12 ~czora.j silne walki,

.które miejscami
bliższym
były

odegrały si~ na najG
Dzięki

dystansie.

działaniu

dobremu

naszej artyler.ji, zmuszone

rosy}skja

tnych strat,

oddziały wśród

opróżnić

lat 73.
,.,,,. m,,.,,...,.,,.,,~lli!i

~ s..;2..l.Ju~-i.jtll'B

Główna

kom~nikai

g,

:mając

--~..,s=flno.~,,.,-!!,,..!'j

~~~~~J~C~~-~~·;il..:::i

Urzęaowy l<u:,munik.~t ~g,.,
BAZYLEJA, 5 marca..-„Bas eler
Anzeige:r" upatruje. vv mowie ':'.ngielli'~:':~'!~.
urezesa
1211n1stróvf
z dn1a
1
KONSTANTY NOPOL, 6 marca.- skJeao
b
•
.
.
~
marea 11aigorsze, co z mre1sca OJ.l}Od

li
Urzędowy

~;!fi--

~t.i~~

powa-

wysuni~te

kwatera donosi: Na froncie
kaukaskim nie nastąpiła żadna zmiana. Dwa pułki kuwalerji angielskie?,
liczące 1500 ludzi, wsparte kom na n ją
karabinów maszynowych i arty!erją,
'1laczepiły nasze straże przednie Wesslle na południe od Korna. Rezultat
bitwy był ten, że nieprzyjaciel uciekł
w nieporządku w Cheai be, pozostawiając przeszło 200 poległych i rannych. Zdobyliśmy karabin maszynowy i zagwoździliśmy dwa działa
niep:rzy/aciel skie. Straty r:ii-.sze wynosiły 10 poległych i 15 rannych. ,
Wczoraj bombardowały dwa pancerniki i .jeden krążownik bez żad
nego skutku forty
na wybrzeżu
Smyrny. Dziś przed południem o
godz. 8 ostrzeliwał jeden francuski
okręt wojenny i 2 angielskie w asy-

KOP~r·H-l.AGA,

5 rnai"ca.

W" ar.

wiedzialnego można b!ł:3, 11ow.i erl.zie6 tykule wstępnym o~w!~vfoza. ,,.Polity.
1)rzeciwko niemcorn. \vrnoczme wl!;c ken": Rozu1u1t oś~ifl[!aezen!tt angiel„
~nO'licy
bardzo zaalt?.rowani
są do~ skieo-o jest obe;~nie ta~~i:i że An~ll"
o
.
.
D
,
• b"
• •
•l "
tychczasow:v m przebiegiem sprawy, odepchnęta
or1 srn ie o;:Jin/€} pubfo 3•
L
te m więcej, iż rząa wymagao mu:s1~1 ną Amory!{L. Przez ostatnio zarządza.
925,000,000 kredytów· do(iattrnwycn . nia An~iH 0sia;:;ne~i niemi;y w koń.
Kampanja rab~rn~orv.a po_d po\y1el·z~~ cu. w Amer,yc::3~to ·czego p.i;agn'1li od ;
nią morza, o .lnóre1 mow:ł Asqurtn, san1ego poczrttkrr \VO 1uy" Cała agitapo:eostanie pewnie iego taiemriicą.
cja niemrói.v w amervc-9 wvvrnłvwa.
\Vidocznie wojna podmonka ;est :ta. c~0sto skutek . v:/prost p:;zeciwny
jednak dalelrn skmeczniejsz a, niż an- zarn10:rzoneuJuJ Zrtvłuszcza z powodu'
gticy r:;.'ŁJZD3ją. Zaci~,gnięcie dru.- swoj c1 zaeL~tosci. O 0ecnie nie zdaje:
•
-- „ ·
·
,l'on"~ J.t:\..tUl;:..!i
......
...:.l:ll.._--.z
.... się być
g1ego
„)~!
ill!-J
ln..d„~ ~ ,J
d.ct:alq możli wośó, ż0 przy.
:pewnosmą .znaczn;e s1ę zredukuje. najmniej nastrój .kół handlowych i
Zapowiedź bloirndy angielskięj nie }Jrz~~:y;:łov;.Jrch zmieni się
na ko„
:prz~dstawia j~ż v~lelkieg~ n_i~b~zpie~ rzysc, l\J1em1ee„
co:enstwa, pomewaz Anglia l tal.i'. doJakie ~rnaczen.ie miG0 będzie ta.ki
tąd wszystko na morzu zatrzymyprze;vró-t vv op!njis nałeż~y odczekać.
·wała. Pytanie t'."Urn. ezy Au2"iia w
zacietrzev;ien iu swo,lem" ni,3 ~da sic': Zadan~e, Jakie postn\vit sobie I)rezy~
dent \i={ilson~ to jest cof'oi~~0le \Vojny
ście pięciu małych kontr-minowc ów
/akieg·J·
n!0I"ozwatne2
0 na pod.sta"„V'Y znledzvoar·~Jdo\~rt, miarona nowo przez półtorej go•jzi ny for- porwać 1 do
.<. "
"
,_
1 . L
ty Smyrny. Siedm strzałów ba\:e'.·ji k ro k"""U, lriory uoproivaazL~JY ao re1
naszych ugodziło pancernik nieprzy- presaiji państw neutralnych.
krytvku1a. irrysl \\' 11soua „„y artvkula
jacielski, który pierwszy rozpoczął
@ ~~iJ1~!~H1~~~~5
ogień. Jeden
kontr-minowi ec zatn~
KONSTArHY NOi.}OL 7 marca.piono. Podcznf:l wczorajszego
dzi- Po•~7ażnie)sze dzlennHr~ ttire;}:riej ·przy
siejszego bombardowan ia mieBśmz oma;.,yian!u ateńskiei Rady IC01'Jonne~"
ogółem 4 poległych i 7 rannych.
~·vrażaia i1rzek:onanie że „ grece}~ n1i~
Wr.zoraj i dzisiaj nie podejmo- nistro\vie„ nańst-~NO\vi 3 n1;a stt„ tak dnL
•
wała flota nieprzyjaciel ska żadnej lece
llozbawieni rozsądku, ab.v 11ie pojedEa:~vczą propozycję r\meryki.
noważnieisiej
akcji
prze ci w ko a;o„,:.aó, iż Grecia non1~mJ vvszvstlri:Jh
„
„
;
cieśninie - Dardanelskie j, Pot•:iie.rdza oszulrn:nczych
zapewmen, ;rtóre osię wiadomośe, że aer.opian nieprzytrzymała, lub otrzymać może ori
jacielski, który wpadł do morza, trói porozumienia , po padnie
w pra •Jrucierpiał skutkiem ognia beterji nadzi wą niewolę, ieśli trójnorozumie n"J
szych.
zajmie kiedv1rolwiek ·Dardanele
Ko11st~ ntyno-P ol.
"
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naW Karpatach, gdzi(;}
w róźnych :miejscach walki jeszcze
ttwaj~ o korzystne pozycje na wyżyDzienniki naodwrót s& poglądu,
11ach, odparliśw.y wszf}dzie rosyjskie
PETERSBUR G, 6 mare.a. Głównfl że Grecja pozna własne ititeresy i u\taki :nocne. Ośmiu oficerów i 570 komenda zakazała rozszerzania pogło~ nikać będzie uprawiania politvki Otwarte są c:;clziennie; łaźnia ez;rn·
t&łnierzy wzięto do niW>woli. W po- sek o stratach rosyjskich.
mrzonek, poniewai wtargnięcie floty
na jest 'iV' piątki i soboty
przód

pozy~je~

o

_ostatniego
®~~~~~k~~8~~~
kursu prawa 5 i 6 klasy mogą przystąpić do grup
francuskiego prows.<lzonych przez stu·ient ów w Io
katu kursów po!Heehnimmych. Piotruniwersytetu, abiturjent szko- kowska
117. Są, równieś miejsca. w
ły handlowej poszukuje lekcji grupach żańskjch
Wiadomość u
Język francuski i przedmioty lłafa!somo, Ewangielicka 'l m. 9, odzakresu

szkoły średniej,

poł.

ł Kug1iię na!§tępują~~

Ii Pr:==~yl~:::!ed2•
~

Wsze~ikie

wam

po1riidy w spra""

ąwilnydt

&

i kau.rnyli!:h

mających się rozpatrywać w Sekcji Prawnej i w Sądach
Obywatelskich przy Dzielnicach MilicjJ. udziela, jak również redaguje prośby,
zażalenia. i kasacje,
zamieszkały
przy ulicy Zawadzkiej N2 29. 3-cie piętro front,
do 10-ej rano l od 3-ciej do 6-ej po poł.
W'

m wllGii'k1'!

l

d, "t"iij'll 1l!lli15

N. Gaz. .t.6dz~~ej

~

S!'ll,

Posiadacze tych numerów zgłoszą si~ z niemi
do administracji N. Kur.
Łódzk. Zachodnia M 37.

Kto ma

JĘCZ
więirnzej iloś
może się zgłosić do browaru

do sprzedania w

ar ł o1ł e
'.

.

•

.

ap· ust a meczki,
K
_
a
pałacu

t:icgos11crn vis

ęgieł

.!mńo.~

Mąką pszenną
łPLB,

raz&w'i, kaszq, oraz KARTO·

w najlepuym. gatunkl!!, sprze_
daje L. :R.aeięeld, Widzewska 23.

ifti
na.

w Ea·

Heimel&

u Konstantego Kaxwaekiego, po przy~

JUtJlepszego, gatunku, Jak rów- etępnej cenie
met wszelkie inne produkty
oonic nabyć można w restaul!&cji „ Vegeta„, Zielona s, front

:łytnią.,

v:is

kwaszona.

sprzedania

0957-3

koksowy

i aetalie!mie, ulica. SKŁAD 0WA~ 15.

ci

i n Szeiubsklago, Śre
dnia 13, m. 3, od 4-5 po poŁ
3

Dziel- 2-3 po pot

na. 84, m. 16 od 2-4 po

Karola Anstadta. Radogoszcz.

