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r śvviętarano.

Redakcja i admiD.istrll.cla-Przejaad NA 8, AdmlnistJ!. otwarta
codz. od 9 do 7 wlecz.. w niedziele l ŚWięta do 10 rlm~

Redaktor pnyjmujeinteresantów w sprawach re~
.'
dakoyjnychod 10-81 do 2-e1.
Rf2kopisów nadesłanych rBchJccja nie zwraca. - RękopIsy
bez zastrzetenIa honorarjum uw&ta si~ za bezpłatn.e.,

OGŁOSZE:N\

Nadesłane

na 3-ef stronicy wśród tekstu za wIersz lub {egG
miejsce l Mk.; reklamy za te~stem 40 fen.; ~\vycnjne 3) fen.;
nekrologja 40 iea; ogłoucuia drobne 4, len. za wyru.
Katde o(łtoszenia najmaial 4() fan ••

Z widowni włoskiej.
niach, nie wolno zajmować się pedagQ~ znać, że umieramy z głodu i katuszy",
Rozmowa została przerwaną przez odengiką w jakiejkolwiek formie, nie wolno
Wczoraj do południu Włosi rOZpO~zajmować posad w biurach i t. d. Poza chnięcie tych jeńców i zadęcie koni.

, częU energiczniej ostrzeliwać naszfronł tem istnieje cały szereg przepisów meJ...
na płaskowzgórzu Doberdo. Wie·' dówani.1l się w urzędach policyjnych,
.
czorem licżne ciężkie baterie zwrÓ·zabraniania wydalania si~ poza obręb
Wielka Kwatera Główna.
ciły ogień na Monte SallMichele
miasta i MeIe ,innych. Pomimo to wszy~
stko los jeńców cywilnych w Wiatce ry29-go czerwca•.:....UrzQdowo.
ł obszar San Martino. Gdy ogień suje &lę w wyobraźni wielu jeńców przeobjął całe płaskowzgórze i wzmógł hywających poza obrębem Wiatki w ró. Z widowni zachodniej.
się do najwytszej siły, wówczas po- ~owych kolorach.' Aby to zrozumieć,
Ogólny obraz na froncie angiel- , szła do ataku, piechota nieprzyjaciel.. trzeba przyjrzeć się zblizka stosunkom.
skim i północnym skrzydle francuskim, ska. Rozwinęły się trwa~ącla Jeszcze któl'ympodlegają jeńcy. rozmieszcze~i
-test przeważnie taki sam, jak w dniu doty" chczas nader gwałtowne walki. po pustkowiach leśnych VI gub. wiackiel.
Najbardziej charakterystycznym pun'poprzednim; pomrrożyły .,ię natarcia szczególnie kolo Monte San WeheIe! ,ktem
koncentracyjnym jeńców cywilnych
pstro~ nieprzyjacielskich i śilniejszych
przy San. MarUno i na wschód Od ,jest okrąg fabryk iźowskich (lżowskije
0tłdziałów piechotY~!lraz atalii przy
Vermiglianci.. Wszystkie atakinłe- Zawody). 5ą to rządowe fabryki meta"
. pomocy gazów. Przeciwnika odpar- przyjacielskie odparto po części przy lurgiczne, pracujące .,na obronę krajo'wą- J opalane drzewem - dostarczanem
to wszędzie. Chmury dymu nie po- pomocy kontrataków. . U przyczółka ,za
'pomocą praćy jeńc6w <:ywilnych.
BkUtkowały..: Walka artyleryjska domostowego w Gorycji Włosi zaata- Okrąg leśny iżowski składa się z 2..ch
ch.adziła niekiedy do dutej siły. Praqkowali, południową częśó naszej po- rewir6w, l i II-go. Pierwszym zarządza
cuzi rozpoczęli również żywszy ogIeń zycji w Podgórze i wtargnęli do czo·Awdiukow, drugim :-:- Bał)Uszkin., Okrąg
na: naszym froncie na północy od wycp rowów, lecz rtostali następnie ,~wdiukowa, delegat m6gł zwiedzić bez
Af~ll~, t~ ęzampanjl mię~yĄll.bę-, " ,~parni~ 'Pomi~dzy'-, ',Bre'n,t,a,1," c, z od",;' .·~~udnosci, uchodzi ,on bówiem jako
~,;],
"t
,względn!6 wzorowy tak, :!e Jeńcy awdiu..
flvefa<Argortami.' Tutaj ódparto la- działy
nieprzyjacle1skieróinej siły w
kowscy mają opinję uprzywilejowanych,
.tWa 'słabsze natarcia.
wielu punktach rzuclłysię na. nasz chocia! położenie .ich jest faktycznie
. 'Na prawood,Mozy, na północo nowy front. Ataki takie odparto na bardzo smutne. Jeńcy mieszkają w ba..
Eachodzieod fortu Thiaumont, pie- Przestrzeni' Monte Cebio,' na północ raku, zbitym z bierwion, nieobtykanych
mchem, tak te wiatr ma wolny dostęp
chota 'toczyła mniejsze walki.
od doliny P osiny, u Monte Testo, do wnętrza. Budynek ten nie posiada
W dolinie Brandt oraz u stoków Zndachu, lecz tylko pułap przysypany zie*
,Z widowni wscbodniej.,
gna. W walkach tych wojska nasze mią. Podłogi niema, . tak że prycze
, , W ogniu zatorowym rozbiły się wzięły do niewoli około 200 jeń- umieszczone są ponad śniegiem. Dele"
gat kazał w jednem miejscu odgrzebać
natarcia kilku kompanji rosyjskich cÓw. .
śniegi i okazało się, że pod, spodem jest
między Dubatówką a Smorgoniem.
Z widowni pOłudniowo-wschodniej.
niezamarznięte bagno. Lokal ten ogrze..
Pod GnesiCzami {na. .południo .. zac::hoS
.
wany Jest za pomocą dwóch pieców tepokÓJ.
laznych, 'około których skupia się wie ..
dzie od Liubszy),na wschodzie. od
Zastępca szefa sztaba generalnego
czorami gromada zgłodniałych i zziębNiemna, oddział niemiecki zdobył
"
o
eIer
niętych
pracownik6w ppuszezy,
- szturmem nieprzyjacielski punkt omarszałek polnyporu.cznlk.
~wność
bardzo niewystarczająca
parcia, wziął do niewoli 2 oficer~w,
składa si~ bowiem z niewybrednej zupy i
50 śołnierzy, zdobywszy 2 karabmy
2 funtów chleba dziennie. Ilość pracy wyznaczonej (t. zw. uroki) dosć spora, tak,
maszynowa i ,2 miotacze mim
że jeńcy muszą wytętać' wszystkie siły, a,
Z widowni bałkańskiej.
by ,sprostać zadaniu. Przepisy wewnętrzne
go regulaminu porządkowego są bardzo su..
Nic nowego.
I. Obozy jeńców.
. rowe, jak je zilustruje jeden z następują
Nllc~elne DOfDództfDÓ WoJ$ko'Uu~
cych faktów: Pewnego wieczoru jeden z
Drogą poufną otrzymany zostal oddozorujących stratnik6w zauważył brak
pisoficjalnego
dokumentu,
ilustrujące
Urz,ędowy komunikat
go. w ~pos6b objektywny położ;mie jeń świaUa i, gdy jeden:; jeńc6w - Jan Muausłryjacki.
'
c6w cywilnych-polak6w w Rosjł. Jest to rza z Sok ala - .zó.uwatył, 'że lampa się
sprawozdanie
delegata Towarzystwa"opie- nie paUz powodu braku nafty, został
WIEDEN, 29-go czerwca.
ki nad jeńcami cywilnymi w Petersbur- przez str~nika pobity do krwi i skazany
gu z podróży inspekcyjnej do gubernji na areszt.
Z widowni rosyjskiej.
wiackiei, noszący datę 16 maja 1915 r.
II. Babuszkin i jego pomocnicy.
Pod Izworem na Bukowinie odDelegat, zaopatrzony we ·wszystkie
dzia.ły nasze rozbiły pułk jazdy roGdy delegat udał si~ w celu żwie
dokumenty przez władze cywilne i woj..
syjskiej. Na ob~za!ze na w~.chód od skowe, udał się pl'zedewszystkiem do dżenia drugiego rewiru, do Babuszkina,
miasta, Wiatki, jako siedziby władz admi- ten uznał jego dokumenty za niewystar~
Kołomyi nieprZYJacIel ponowIł wczoczające i uzależnił pozwolenie obejrzenia
"i wojs1sowych. Zbadanie
raj swe ataki na· froncie o szeroko- nistracyjnych
swego rewiru od otrzymania instrukcji z
położenia jeńców cywilnych w Wiatce
ści 50 klm;. doszło do zaciętych i na- było rzeczą dość łatwą ze' względ na Wiatki. Trwało to trzy dńi, w czasie któlJ
der" urozmaiconych- walk. Na licz- uprzejmość władz lokalnych. Według rych najwid6czniei Babuszkin doprowa..
nych punktach dzięki pełnej poświę słów delegata, zasiłek rządowy (pajok) dzał do porządku swoje królestwo. Gdy
cenia interwencji nadbiegających, re- w wysokości 30 kop. dziennie.n,ie wy- ,delegat po załatwieniu wszystkieh formaludał się' do rewiru II, .zastał go zuzerw, zdołanoprzeważające siły p~ze· starcza na normalne odżywianie jeńców ności,
cywiln.ych. ,'. Drożyzna panująca w Wiaf.. pełnie ogołoconym z jeńców cywilnych,
ciwnika wciąguąó,' do walki na bmłą ce cZasami przewyższa ceny w.Moskwie wysłanych umyślnie, przez, Babuszkina w
broń, jednakie musiano wreszcie wie .. 'iw innych centrach. Bywały_okresy,
głąb lasów, Musiał się zadowolić powie';
czorem cofnąć ąasz front pod Koło kiedy funt cukru w Wiatce kosztował rzchnownem obejrzeniem' ubikacji ; zawr6..
cić do Wiałki. W drodze ckskortawany
myją·' i na południe od niej. Nad 60 kop.,' w tym mniej więcej stosunku
przez pomocników B~buszkina - Gor..
i
inne
produkty
żywnościowe. tak, ie
Dniestrem, na północ od Obertyna jeńcy ,otrzymali za dużo na to , aby był
szkowa i L.łobina, pilnie strzegących wszelJ
wojska austrjacko-węgierskie odpar?y. umrzeć, a za mało na to, aby wyżyć. kich poruszeń delegatów." Pomimo tou9W'a, ,przewaźające. atak~ rosYJskle. Pozafem jeńcy cywilni są zupełnie dało się -delegatowi na połowie drogi zatrz,ymać dwóch jeńcQw cywilnych i zapyPodobniażrozchwmły SIę wszystkie
skrępowani w swobodzie ruch6w przezamierzenia przeciwnika,usiłującego pisami policyjnemi. l tak, jeńćowi nie. tać się, jak im się powodzi. Na to jeden
womo< pokazywać się na ulicy w <:zasie z nich, młody człowiek z pod Krakowa,
wyprzeć Eperyjski pulkpiechoty nr.
\od
8 wieczorem do godz 8 rano, zd~żył wykrzyknąć~ "B6g nam pana spro67 oszańcowany na zachód od Nb- nie' godz.
wolno mu chodzie po trotuarach, wąd,z,a; 1nyśleliśmy,. Ze umr~emy bez m?"
~J.Poczajewa. 'Na Wołyniu dzień nie wolno rOzmawiać z ludnością tu" żn,osei dania' znać, laką ŚUl1erclą tu konupłynął stosunkowo spOkojnie.'
byIcząarii na ulicach, ani w mieszka..
cz.ymt', Drugi zawołał; .Niech panda
E,

6

Las j~ńców ~Dl~ów wRosji.

i

A:

W nocy do delegata zjawił się iakiś
jeniec <:ywilny i przyniósł wil'ldomo€ć, Ż"
ci dwaj jeńcy, - którzy mieli sposobność rQ.;
mawiania z' delegaiem, już nie żyją. skonali bowiem pod kijami,wymierzatiemi
przez Gorszkowa i Źłobina osobiście. Delegat w celu sprawdzenia słuszności do~,
niesienia - udał się piechotą w kierunku
wskazanym i zdalekI! ujrzał dwie nowe
mogiły, dotrzeć jednak do nich samych
już mu nie, pozwoliły pilnujące patrole.
Zaintrygowany trudnościami, sfawi2'nemi przez Babuszkina, delegat rozpoczął
dochodzenia w sam,ęj Wiatce co do rewi..
ru drugiego. Po pewnyn czasie zjawił się
u niego niejaki I(ryłow, były pom.ocnik
Babuszkina, wydalony ze służby za huma.nitarne obch':ldzenie się z jeńcami.

Ul.. Tortury i roboty przymusowe.
Kryłow zeznał i gotów' w każdym
czasie to swoje zegnanil'l powtórzyć pad
pnyslęgą. że., byZ świadkiem: ll&stętmf~eyeb
wypadków: Na początku zimy 1916 roku
sgłosiła się partja 250 jeńbów cywilnych,
przeważnie

inteligentów, adwokatów. inży
nierów, pracowników' biurowych i t, d•
Babusllkin wyznaczył na każdą parę ludzi
wyrąbanie p6l sążnia sześciennego drzewa
i, gdy jeńcy, powołując się na Bwoje·nie()c
byQie z prac!! fiayc~ną, jak również wyso..

kość wymagań, stawhnych przez Babuszkina, wyrazili powątpiewanie, czy będą
w stauie zadość uczynić jego wymaganiom, Babuszkin zapowiedział im, że do
jutra mllj!j się namyśleć. Tymczasem zali
.kazał ich zapędzić do SZl)py, t60gącej
zmieścić najwy~ej 100 luazi, kazał pozaty.
kać wszystkie otwory w ŚJiaDacb, oknach

i drzwiach i

przetrzymał jeńców

żnie

prze wa',"

w pozycji stojącej przez 24 godzin.
I gdy na drugi dzień wypuszczono na powietrze nieszczęsnych skazańców, !ata~za
li się oszołomieni wyziewami, panującemt
w szopie. RQzpoczęła się egzekucja. Babuszkin wraz z sw()imi pomocnikami; wspomnianymi ju~ Gorszkowem Żłobinem, zaczęli własnoręcznie bić każdego

z

jeńców

po kolei. i tak okrwawiony tłum zostal ustawiony w pÓłkole i zapytany o decyzję...
Protestów i wątpliwości nie było. I rozro"
częly się dni okropnęj pracy na chłodzie
kilkunastostopniowym. Zle odziani i odży"
wiani jeńcy zmuszani byli do przepędzania
dni całych po paB w śuiegu~ wykonywując nadludzkie wysiłki, aby ułoż,Yó odpowiedni stos drzewa, kary bowiem były bar..
dzo BUro we. Najbardziej powszechną karą
było wsadzenie jeńca do dołu ziewnego o
kilkułOkciowej gł~bokości i o tyle wązkie

go,

że

ofiara

położsć się

nie

mogła.

Prze-

trzymywano zwykle w dole ziemnym na
chlebie i wodzie po kilka dni l to utrzymywało

w absolutnej, karaości

t~ rzeszę

istnyoh potępień-ców. Rozpoczęły się ma..
sowe' samobójstwa, llcieczki do ziemi obiec,anej-Wiatkj~ Gdy delegat zwrócił się do
genar.-komenderującego Wiatką; -Dudnickiego, z przedstawieniami, ten obiecał zarządzić dochodzenia. lecz-jak się później
okazało-nie miał
czegoś podobnego.

Kronika

nawet zamiaru uczynió

polit9cZDtI.

Sprawozdanie

rosyjskiego

,sztabu generalnego.
PETERSBURG, 28 czer.wca. Spra"
wozdarue urzędowe z dnia 27 czerwca.
Front zachodni: Na froncie stanowisk pod Rygą i u przyczółka pod Uex..

OA'tETA. lOnZKA
kUU odbywają się walki ~l'tyleryjsk!e.
W niekt6rych odcinkach plechota meprzyjacielska usifQwa18 przejść do ataku,
zostala jednak z łatwością odparta. Pod
Dźwińskiem nieprzyjadeI atakował bez
powodzenia.
.
Samoloty nieprzyjacielskie obr~ucl
Iy bombami w wielu punktach mIasto
Dźwińsk. Wczoraj \:vieczorem niemcy
ostrzeliwali z ciężkich i lekkich dział
rowy nasze na północ od jeziora Mia·dziol, oraz od czasu do czasu okolicę
pomiędzy jeziorami Dołża (9 klm. na
pólno~ od jeziora Miadzioł) i WaJiszcza
(26 klm. na potudnie od jeziora Wygonowskiego). Następnie rzucili się do
ataku, zostali jednak odparci przez nasz
ogi.eń. Ataki ponawiano, za każdym
jednak razem zostały one odparte.
W pobliżu szosy ze Słucka nocą
na 25 czerwca niemcy, po krótkiem przygotowaniu artyleryjsklem,
usiłowali
przejść do ataku, zostali wszakże odparci naszym ogniem.
Nieprzyjaciel atakował w pobliżu
folwarku na południowy zachód od
Lipska i na północny wschód od jeziora
Wygonowskiego. Zdołał on dotrzeć 'do
Szczary. Stopniowo został stamtąd wy~
party i cofnął się, a my zajęliśmy na-

'.$N

Na !roncie Kolki - Bohuszówka.
nad Stocnodem, nieprzyjaciel ustawicznie
'ostrzeliwał z ciezkich dział stanowiska.
Dalej na południe trwają -walki artylerji
i piechoty.
VI okolicy Nieświeza {15 klm. na
południowy zachód od Łucka} artylerja
'nasza strąciła samolot austrjacki, lotnik
i wywiadowca ranni, wpadli w nasze
ręce.
.
U środkowego brzegu Strypy meprzyjaciel w ostrzeliwan:u posiłkuje się
ciężką artylerją·.
.
W okolic;:y na zachód od Czernio'wiec wojska nasze przerzuciły nieprzyjaciela za strumień Dubowiec, wpadają
cy pod Zabtotowem z południa do
Prutu.
Morze Baltyckie: W cieśninie pod
Irben odbyła się watka pomiędzy trzema
.naszymi hydroplanami i czterema samolotami niemieckimi. Nieprzyjaciel czynił daremne wysiłki w celu uratowania
swego samolotu, który pomimo to zo:
stał zniszczony przez nasze bomby l
strzały karabinów maszynowych. Nasze
'samoloty wróciły nieuszkodzone do przystani.
Front kaukaski: Pod osłoną swego
ognia artyleryjskiego, turcy usiłowali
przejść rzekę ~asla~arassi (?), która ~
'okolicach WSI NUl'lk wpada z prawe)
strony do Eufratu, zostali jednak ode",
pt;hnięci przez nas.
Na Mozulu oraz w okolicy Banneh
wojska nasze wyparły wroga z jego stanowiska i odepchnęły go na wschód.
bułgarski.

SOfJA, 28 czerwca. Główna kwafera donosi pod datą 27 czerwca:
Dnia 24 czerwca ogniem nsszym
zmusiliśmy francuzów do opuszczenia
stanowisk na północy od miejsćowości
Gorni Poroi.
Wczoraj artylerja nasza zdemolowata dwa działa nieprzyjaCielskie na
prawym brzegu Wardaru i spowodowała
wybuch w składzie amunicji.
Na całym froncie foczą się pomyślne ~Ia nas potyczki pomiędzy patrolami i oddziałami przednimi.
Prawie codziennie lotnicy nieprzyjacielscy rzucają bomby wzniecające po.żary na pola i okręgi wsi w dolnym
.
biegu Mesty~

Z

komunikałówkoalicji.

Z francuskiego (28 czerwca).
Na lewym brzegu Mozy w odcinkach Avocourt i Chatancourt walki artyleryjskie. Przygotowania do ataku
nieprzyjacielskiego u wzgórza 304 uda·
remniliśmy. Na prawym brzegu Mozy
odparto i powstrzymano kontrataki na
stanowiska leżące na północnym wscho.dzie od wzgórza 321, na wieś Fleury i
skraj lasu w Vaux i Chapitre. Podczas
~ocy ożywione walki u stoków fortu
Thiaumont. Uczyniliśmy pewne postępy
w okolicach Thiaumont i na północ od
wz&;6rza 321.
Z włoskiego (28 czerwca).
Opór nieprzyjaciela pomiędzy Adygą i Brentą staje się coraz zawziętszym
i ożywionym. Mimo to czynimy dalsze
postępy.
Wojska. nasze pc prowadziły
ZWYCięską akcję przeciw stanOWIskom
nieprzyjacielskim na Monte Trap pola,
Monte 'testo i Col Santo. Zdobyliśmy
rowy pod Zugna Torle oraz stanowiska
na Monte Gamonda, na północ od Fusine i od Monte Cavioja. Wtargńęłiśmy

płaskowzgórzu

Na

Schlegen zajęliśmy p~:
ludniowy skraj doliny Assa. W Ka~nJl
zdobyliśmy szańce i rowy w ok?hcy
Freikovol. Na froncie Isonza walki ar~
tyleryjskie.

stępnie naszą dawną pozycję·

K.omunikat

dolinę Asfachu aż do Podestala.

Skrócenie fronłu

austrja'"

ckiego na granicy włoskiej.

Do nBer!. Tagebl." donoszą z austrjackiej wojennej kwatery prasowej:
Z zestawienia sprawozdań austrjacko-;ęgierskiego i w?oskiego wynika
jasno że cofnięcie się na froncie tyrolskim 'nie bylo wywołane niczem innem,
jak postanowieniem skrócenia frontu,.Go
też w zupelnoś ci się powiodło, gdyż od- .
było się bez strat i bez wptywu nieprzyjaciela na nie. Dzięki temu zarządzeniut
które pociąga za sobą poważne wzmo"
cnienie skróconego nieco frontu •. przedewszysfkiem i głównie zostaje zmie..
niona linja sfanowisk wschodniego odcinka pomiędzy Asfachem i Brentą ito
w ten sposćb, że stanowiska ausfrjacko"
węgierskie, pó cofnięciu się z wysunię
tego w Schlegen łuku, obecnie opi~rajc
się o grzbiety górskie Monte Rasta j
Monte Zebio.
Włosi, rzecz prosta, czynią wszystko, byle tylko obecnemu cofnięciu się
austrjaków nadać charakter wielkiego
zwycięstwa odniesionego przez zwycię
skie prowadzenie kontrofenzywy. Jednakże ataki ich przeciwko Rasta (1000
metr. wysok.) i Zebio (1800 metr. wys.)
zostały odbite, przyczem
pozostawili

kom, by walezy1i u boku nie!Dców. lub :ur..

kÓw. Głosił natomiast. że me ma.l& pr!!~a

walczyć inaczeJ. jak tylko za Irlandlą.
Niemey opuścił uboższym, niż ~ył ~i~.
przybywając tam. Nigdy nie prJ:Ylął. anl Je·
dnego feniga niemieckiego. PowataJlle wIr..
IHndji nie zaptalo zainiejowane1!1 przez
Niemcy i nie d~no na nie ;,.ni femga.
Po ukończer,in przemówień stron, sąd
udał afę na narad~ i wydał wyrok, mo.eą
którego Casement został uznany z:, ';1I~
nega adrady st';nu i skazany na Śnllerc.

Wybory., Grecji.
tł Temps" paryski denosi z Aten, że,
jeśli .sądzić z polemik prasowych, to

walka wyborcza w Grecji zapowiada s!ę
bardzo gwaUownie. Dawni ministro~le
występują z zasadą, że powrót Veruze~
losa do rządów oznacza wojn~! podcza~
gdy oni-to neutralność GreCJI l pok6J~
Pułkownik Zymhrasakis został miano-·
wany g16wnym dyrektorem polic'i. Stanowisko to posiadał on równieź za cza~
sów Venizelosa.
~

włosi jeńców".

lIa froncie armji Hindenburga.·
Paryskie "Echo de Paris« zapow~a~
że rosjanie podejmą niebawem wielką ofenzywę na froncie armji generała
Hindenburga. Na razie rozpoczęli. rosjanie osaczające przygotowania artyle-

da,

Rosjanie nie mogli do tej pory
ofenzywy na tym froncie z 1'0"
zmaitych powodów.
ryjskie.

Rosjanie w Czernioweach.
Do ,. Vossische Ztg." donoszą z B~~
dapesztu: Dziennik "Az Est" o!rzym~le
następujące wiadomości o pobyCIe rCS}al
w Czern:owcach:
.
D. 25.b. m. przybył do Czernio~iec
pierwszy pociąg rosyjski be~pośredmo.z
Odesy. W pociągu tym znajdowało SIę
wyłączn:e wojsko. Rosyjski komen9ant
miasta zażądał od kups:..6w, :łby w C1ągu
48 godzin otworzyli sklepy, gdyż VI przeciwnvm razie sklepy otwarte będą przymusówo przez władze rosyjskie.
Ponieważ jednak wj~kszość kupców
wyjeehsła z mlaata, ni'l wielu więc tylko

uczynno

1~'Jzx:lao\Vi

?Qwyższenm.

rosyjakiG ;':liHlljq wszelkiemi ~ro('
karni powsfrzy'mae uchodźtw9 mieszkań
ców. W tym celu granica rumuńska s!rzeżona jest pilnie. Ogłoszono tez odezwy, ~a
pewniająct'1 że nikt nie potrzebuje obaWIać
8i~ 'o życie ewe i mienie.

Stany Zjednoczone

podjąć

Kiedy skończy . się wojna.

zadość

Władze

a Meks!tk.

Z El Passo donoszą. ie· komendant
z Chibuahua wydał rozporządzenie przewiezienia wz'ętycb d3 niewoli pod Charcizałem amerykan do JuareZ i wypuszczenia
ich tam na wolncść. Wczoraj biuro Reutera rozesłało wiadomość, że jeśli Carranza nie wypuści amerykan do wieczora, to
Wilson zwróci się niezwłocznie do kongresu o upoważnienie uwolnienia ich przy

"BasIer Nachrlchten" donoszą:
.. Dzięki stosunkom naszego korespondenta możemy podać przewidywania wybitnych finansistów francuskich
co do końca wojny. - Otóż francuski
świat finansowy sądzi, źe wojna SKoń
czy się w roku bieżącym.
Anglicy zbyt mało troszczą sie o użyciu siły.
to, ażeby wcjnę szybko ukończyć.Za
Nadeszła jednak wiadomość. że rząd
bezpieczyli sobie rynki handlowe na meksykański wypll~cił na wolność ;eńców
przyszłość j przez wojnę umocnili pod
amerykańskich, wziętych do nie'woli ;Jod
względem finansowym i przemyslowym
Carrizalem. Tym sposobem usunięto bezswoje stanowisko. tak ko;zystne w stopośredni pow6d zatargu pomiędzy Stanasunku do sprzymierzeńców. Dyplomaci· mi .Zjednoczonemi a Meksykiem.
muszą znaleźć formułę dla ry\=hłego ukończenia wojny".

Proces

l zIem pnlskltb.

Liebknechła.

W środę w gmachu sądu wojennego
rozpocżął się przed sądem wolennyrn preces posła K:arola Liebknecbta.. Oskarionego bronił z wyboru adw. Braeka z Brnnświku. Akt oskarżenia zarzuca Liebknechtowi usiłowanie zdrady kraju, popełnione
w pulu (t. zn. podczas stanu wojennego)
i opór władzy .państwowej. Na wniosek
prokuratorji wyłączono całkowicie, nawet
dla prasy. jawnoŚĆ przebiegu rozpraw, a
to ze względu na bezpieczeństwo pubH.. .
czne, .a przedewszystkiem bezpieczenstwo

KONSULENT PRAWNY

Aleksander v. Gersdorff.

Piotrkowska 8ł.
Piotriolbka 84.
skargi, prośhy, J;"odanla, lł.ma
czenia i porady .........

~

ziemi piotrko••kiej.

Dnia 18 czerwca we wsi Sulmiea
rzyce wybuchł pożar, który zniszczył
doszczetnie 110 budynk6w, w płomie
niach zginęło dwoje dzieci.
Z Wilna..

W Wilnie

zmarł

z

głodu

78-I~fhi

Przy zmarłym znaleziono papiery
wartościowe na 153,000 rb.

Kat.

Lwów.

Jak donosi ~ Gazeta Poranna", W~
Lwowie gorączkowy wygląd miasta z przed
kilku dni zniknął już dzisiaj zupełnie.
Najlepiej widać to po małym ruchu przed
.Kasą oszczędności. która dawniej obleganą była przez wycofujących wkładki.-Jak
zgodnie wynika ze wszystkich doniesień,
we Lwowie zapanował spetkój i otucha.
Ostatnie nerwowe dni w mieście nie
pr1erwały toku prac około dokończenia
budowy pawilon6w na wzg6rzu powysta.
wowem, gdzie na dużym obszarze, obok
toru wyścigowego urządzoną zostanie wojenna wystawa. Dotąd wykończ::>no. jut
pawilon główny, który przedstawla SIę okazale, inne zaś poboczne w liczbie pię~
ciu są na ukończeniu. W pawilonie głó
wnym zajmie sporo miejsca dział miejski••
Archiwum miejskie, które wystąpi z mnóstwem pamiątek wojennych i inwazyjnyc~
pracę .sw:ą już ukońc;:yło. i cały mate:j~l
przyWIeZIony zostame me bawem na mlej·
sce. Okazy wojenne zebrane przez woj·
skowość są już częściowo zwiezione. Zostaną one rozmieszczone w sąsiednich pa.<
wiIonach.
Jak donoszą telegraficznie do .Gazety Porannej-, nad Brodami pojawił się
lotnik rosyjski na dwupłaszczyznowcu i
rzucił n.:! miasto kilka bomb, ktćre wybuchły. Szkody nie wyrządziły jednakowo!
żadnej. Jak słychać, rosjanie spalili Ra"
dziwiłłów.

obwieslczeriie.
dotyczące

tkackich

zasekwestrowania wyrobów

wiązanych

Z'lOBząe

wszelkie

pończoszniczych.

i

dotąd

wydane rozpo-

rzadzenia dctyGSIlCe gotowyeh wyrobów włtS·
:nistych 1 wełny bawełny i lnn, postana.
'1.aro;

A. Z n 8 e k weB i r o w a n i e. NlłeJ
oznaczoeycb tow:nów nie wolno ani sp~·
dawać,

ani

fabrykować,

ani

fi

dotycbcz&!6pru-

wego miejsca przechowania na inne

80S:e.
1. Surowe

półwyI::ońezone i
wełny, sztucznej

tkaniny, zrobione z

gotowa
wełnYI

bi,welny, sztucznej bawełny, lnu, łub Jakiej.
Z \i~arsza';;r"'iy.
kolwiak mieszaniny tycb m.lterjałów alfn1
Zamierzone wyjęcie kabli.
Z wszelkiego rodraju innych materji takowe
Cesarsko-niemiecka administracja e- zll~t~pn:l\cycb. które nadaj& 8i~ db wierzehlektron'nl'
z""róc',l'a
SI·" do wydziału inży-'
dl a męlJclyzn,
~
. ko
..
n
1.
~
Ulej lub spo d ni·
aj odzleży,
la
nierji miejskiej z zapytaniem, czy wobec i dla kobiet, albo na podszewki, bel wzgl~dll
proponowanego wyjęcia kabli elektrycznych na wagę, szerokość i kiilor.
długości 36 kiląmetr6w, miasto podjęłoby
2. Kołdry i materja na kołdry wasale
się zasypania powstałych stąd doIó na u- J kiego rodzaju, wielkości, koloru 1 szerokości
licach.
3. Surowe bielone i kolorowe (tukz(
"'ozsł:rzelanie zab6J-ców Skowronka"
t )
.'
•. l . k r a
R
WZOrzyE te' malerJe na peSCle la' nap z. m •
państwowe.
Wyrokiem sądu o.kręgowego z dnia
terje na sienniki, drelichy na pościel lub maWyrok, w roSaI prawa, ogłoszony ZO~ 22 maja 1916 roku zostali skazani na
terace, matuje n3 prześcierlldła, r~eznikl
stal o gódz. 4-ej po poło pUblicznie. Lieb- śmierć poddani rosyjscy: l) ślusarz, 22- bez wggl~du na skład materjału ł wagę lu}
knechta skazano na 2 lah, 6 miesięcy i 3 . letni Karol Szole, 2) mularz, 21-letni Teo- szerokość.
dni domu poprawczego i usunięcie ze slu- dor Kozłowski, 3) mularz, 21-letni Józef
4. Mder:e na brezenty i opony, pIÓr
żby wojE!kowej. Przy wymiarze sprnwiedJi. Kłos, 4) szewc, n·letni Henryk Żołek, 5} tno żaglowe bez względu na W8g~, slerokoś(
waści sąd, wychodząc z załotenia, że Liehsżewc, 23·Iefni Władysław Piotrowski, 6)
i kolor.
5. Materje na worki do piasku i wafel,
knecht .działał pod wpływeJńfanatyzmu kape1usznik, 23-1etni Jan SkułL:owski. 7)
. politycznego, zastosował najmniejszą li właściciel mleczarnj. 42-Ietni Aleksander kie tkaniny. które nie podpadajll pod eyfr;ł
pnewidzianych kar i' nie pozbawił Lieb.. Cybulski t kt6rzy wbrew rozporządzeniom l do 4.
knechta. praw obywatelskich. Liebknechto- posiadali broń i uiywali jej przy napa6. Koszule, kale-onr, pońozochy, skar'
wi przysługuje prawo kasacji.
dach rabunkowych f między innemi na łom-patki, trykotaże, kamizelki s rękawami i
bard Elblingera i na właściciela kantoru
kaftaniki. kolaIIogrzejki, przepaskI brl1lslne.
Ppoces Casementa.
bankierskiego, Skowronka. Wyroki wykoochraniacze głowy (tylko W formie węiy1
Wedlug inform.scii biura Reutera, w nano wczoraj! o godz. 8 min. 10 rano rękawiczki (tylko robione na maszynie lUD
procesie Cllsemenb, przywódcypowstania przez rozstrzelanie. Wyrok co do 5to1a- ręcznie), ohustki na szyję (uaJe), ogrsewl1"
irlandzkiego, po ukońozeniu przesłuchania
rza, 25-letniegfł Józefa Dąbrowskiego! ska- cle pulsu, wezelkie jak dla m~!czyln tak {
świadków zabrał glosobl'ońca. Obronę
zanego r6wnież w tej sprawie na karę dla kobiet.
swą oparł Da tern, że skarga o zdrad~Btaśmierci. tymczasowo wstrzymano.
7. Gotowe ręclluiki, obrusy, chusłeezkl
nu jest bezpGdatawąsj rzecz idzi~ bowiem
GarlllJolin.
do nosa,po!i.rycia namiotowe. odmierzone
o czyny popełnione poza grnnicami p ań"D. Warsch. Ztg.· podaje następujące brezenty wozowe, odmierzone prześcieradła
stwa angielskiegu. Prawo tymczasem, no obwieszczenie gubernatora wojennego w i powłoozki. worki do iaakn, torby pleone(
którem opiera się oskarżenie. odnosi się. <lo Lukowie z d. 24 czerwca T. b.:
B. W 'I i li t k i.
zdrady stanu popełnionej wewnlłtns pań..
.Na mocy wydanego d. 13 czerwca
I. Tkaniuy wymienione pod literą A.
stwa i w zaden spo~ób nie może tyć fa- r. b. wyroku sądu polowego w Garwolinie o ile w chwili obwie5JCZenia niniejBJego roz"
stosowane do czynów, poza granicami pań- przy Cesarsko-niemieckiem gubernator~
pOf1.l\d$snia znajduj" si~ już W proolClsie U
atwa dokonanych.
stwie wojennem W Łukowie skazano na szlachetnienia (apreturze) lub w prseróbC 9r
Sędzia główńy nie cheiał uwzględnić śmierć poddanego rosyjskiego Franciszka mogą bJ'ć wykońazQ::le.
jE.dnak tJch wyjaśnień i oświadczył, że i~-:I(i1źlika z Rososz za to. że do ostatnich
2. Sprsed&Ż i wyrób wszystkich ~I!e..
zeli ktoka]wiek łączy się z nieprzyjąciółmi': czasów miał rewolwer i publicznie chlubił 1:westrowanych towarów w sklepa.ch .detali..
króla poza obrębem pań!Stws, totem sa- się z jego posiadania.
clInych i uzytkowanie w pojedyńczych m!'d
mem popełnia zdradę stanu. po połudn:u
Wyrok wykonano dziś o godzinie 10 rach długości przy gotowych przedm10..
Cs,3ement odczytał swe wyjaśnIanie. Ganaj- przed południem w GarwoIinxe przez roz- tach w sztukaoh lub parach i nadal jelit do~
mił on, iż nigdy nie doradzał irlandczS·słrzelanie lC",
•
zwolony,
ot

I·

Nr. 178.

Piegi

•

pryszcze

I

.wa radykaln.ie krem .O~o" sprzedaż w a.ptekach i składach aptecznyeli.
.

C. Z Ił m e l d o w Ił n i e.
.ROzporz~dzenie b tyozy się~

al

-

GAZETA ł..OnZKA.

Producei,tów zRSi;kwestrowanycb
przedmiotów j tak:i.ch osób, które· utrzymuią składy fabryozne, w których
B38ekwestrowt\lle
przedmioty sił)

gesetzblait Nr. 121, str~na 468 (obaci do. łlłO"llik A).
Gdsie w 'yeh lietach zwolnień podane
są granice cen według cen spnedllŻy deła
lictDej, to ceny te granjczne bierze aiQ za
podlltawę dla handlu hnrtilwego.
6. Z~ względu na znaczniejsze koszta

kupna W Króleełwie będl!
al przy zahpia od fabrykantów brana
'la podl!taw~ niemleck:e ceny pokOa

jnv;:e za towary tegoż rodzaju. a przy
towaracb bawełnianych uC5yniony
b~dzje dodatek od 40 do 70~, przy
towarach wełnianych lub ~ sztuoznej
. wełny dodatek od 30 do 50%.
b) pny zaknpiood handlujących może'
być do cen miarodajnych podług punktu G dla zakupów od fabrykantó,v

prżeebowują;

b) wszystkich os6b, firm, towarzystw,
które zajmuji\ Bi~ handlem hurtowym zasekwestrowanych towaró"';
c) aklepów, lombardów. ekspeilytorów i
składników,

którzy

zasekwGstrowąne

ł.()wary w awoi:m handlu lub dla
chowania maj !ł•.

prze-

Wymienione pod a-c osoby ninie~Bz.em
siQ wzywa zameldować wzory swoich towarów do łódzkiej filji miejsca surowców wojennych w Warszawie, Cegielniana Nr. 20,
róg Zaohodniej, z podaniem iloŚQi swoich Zapasów..

.
Dodawa wzorów moźe by6 usIruteczniana cOdzieon;e od godziay 3 do 6 po południu.
.
Pojedyńcze

wzory winny

trzona.v karteo?;ki, na których w

uczyniony dalszy dodatek do 10%.
7. Wszystkie przepisane w obwieszczeniu z d. 5 maja zumeldowania maj~ byó

zakończone do d. 15 lipca 1916 l". Składnica
surowców, !;,ódl'lkie Miejsce Z!lkupów Ministerjum Wojennego jest upoważniona do przepisan~a dla roiedyńczych właścioieli i prze-

chowawoów wczl3śniejszego terminu. dla zameldowanid.
Jenerał Gr:bernator.

być Jalopaj~zyku nie-:-

podpisał

v. Beseler

.

Lista zwolnieli,

Pismienne wnioski o zwolnienie przyj- .

Bgodnie ts "Reieh~geBet,blałt·

bodą_

Ok r e śle n i ek a r.
Ktn powyżej wydone prsepis} przakro- .
esy lub do przekroczeniahkowych wezwie
albo rObudzi, kto snmelc'lowania w I!Iwoi!ll
crasie zaniecha i nie zupełnie poda, bfJdzle
karany więzieniem do piQcin lat, lub grzyWD(\ . do lO,flOO marek osobno lub W połl\
ozeniu jednego z dl'ugi~. Oprócz tego towary
hęd(\ mil bej wszelkiego wynagrodzenia skonfiskowane.
F •. PrsQc i & gse k we g tr tle

ś.

t p.

Zeolor. Xłosso ski
był,

po

długIch i cłQżkich

zasnął

obywatel ziemski,

cierp~eniach

opatrzony

św.

Sakramentami,

w Bogu dnia 29 czerwca 1916r. o godz. l-ej po południu
przeżywszy

lat 85.

Stroskane córki, synowe i wnUKi zapraszają przyjaciół f znajomych na eksportację dnia 30 czerwca. o godz. 8-ej wieczorem z
domu.. przy ul. Piotrkowskiej 96 do kościoła S-go Krzyża i na. wyprowadzenie zwłok na stary cmentarz Rzymsko - Katolicki
dnia.. l-ego lipca o godzinie lO-ej i p6ł rano po odbyty'm
nabożeństwie.

Warszawa. d. 17 czerwca 1916-

mieokim dokładnie musibye podany gatunek,
iJość, wielkość i szerohlść (w metracb i CenPowyższe obwieszczenie nini.ejszem podaje ei!,! do publioznej wiadomoBci.
tymetraob ).
Nazwisko meldńjllcego. winno być po- .
Łódź, dn!a 28 czerwca 1916
d~ne pD niemieoku i po polsku.
D. Z w o f11 i e n i e.
Casarsko-N\emieeki Prezydent Policji
Zwoloienia naatępuilł tylko w mIeJpodpiBał V. Oppen.
Scacb, gdzie wzory b~dą podaneJ prgez uprawniona osoby łódzkiej filji miejsca surowców .
D o ł Ił c z n i k.
wojennych w Warszawie.

mowane nie

s.

E.

(1916, strona 468).

1.

Mat.rjałya Mturaluego i sztucme-

go jedwabiu.
2. Materjały l'óljedwałlllt', o ile łańcuch i pęd Sil wyłllcznie 2. jedwabiu naturAI-

Kronika mieiuowa i

dniu 1 lipca o godz. 10 i pół rano po od-

sas!e~lka.

prawionem
-

- Oktawa Bożego CiJ.fa.ł
(8) Wczoraj o godz. 5 po pOłudr:iu

z kościoła św. Anny po uroczystych meszporach wyszła proc~sjaJ !dąc. ul ..Wa.ndy,

miejskich szkołach ludowych roz"
się 28 czerwca i trwać b~dą do
28 sierpnia.
W

poczęły

Zarzewską, Przędzaimaną 1 Sklermew1C.ką.

Celebrował

ks. I<;sawery Malatyński.
Przy pierwszym ołtarzu odśpiewał
Ewangelję św. ks. kanonik Jan Ą.lb!ech!.
Przy drugim _ ks. prałat Tyml(~meckt.
Przy trzecim - ks. kanonik SzmideI. Przy
czwartym - ks. oficjał Przezdziecki.
,
Porządek na procesji utrzymywała
straż: ogniowa ochotnicza.
_ Pieł"wsxe posiedzenie sejmiku

powiałoYolego.
Dziś O g. 10

nabożeństwie.

Wakacje

- Zakl1)i·~'=~lIlie roku sżkolnego.
W zakJadach naukowych .1 Talmud ..

Tory· odbył się wczoraj W południe akt
uroczysty•• Chór .uczniowski o~śpi~wał ki!:
ka piosenek w Języku polskIm 1 hebraJskim, poczem nastąpiły deklamacje w ję
zykach: polskim, niemieckim i hebrajskim.
Odczytano sprawozdanie za rok szkolny
1915/16. Do szkoły ludowej pod koniec.
rokn uczęszczało 744 uczniów, pełny kurs
nauk skończyło 30 uczniów, oddz:ał tkacki liczył 43 uczniów, a elektro-mechaniczny 24. oddział tkacki skończyło 6, a elektro -mechaniczny l. Podczas. aktu odbyły się również popisy gimnastyczne.
Dyrektor szkoły p. SchweidJer, pożegnał
uczniów serdecznemprzemówieniem. Pre...
zes zarządu p. Jarociński podziękował personelowi nauczycielskiemu ·za trudy, które
dały tak dobre wyniki.

m. 15 przed południem
pod przewodnictwem p. prez.ydenta ponego lub sltuoznogo.
.
licji von· Oppena odbyła się pierwsza
3. Wszelkie artykuły, wyrobione
powiatowa sesja łódz. pow. zw. komuł,eznie lub w pl'zewaz;liącym stopniu 15 ma-. nalnego przy Prezydjum Policji w potarjałów, wymienionYl;hpod
i 2). Dla .. mieszczeniu Prezydjum Policji przy ul.
łrykcbiy s!\ .jednako\,,'oł
pOBtanow:ienia
Spacerowej 14.
.
..
pod .4).
.. ...
.
Posiedzenie zagaił prezydent pohi. Pońc'zoehy jedwabne j pÓłjedwabna
cji v. Oppen. Skladaobecn;;m życzenia
. Rozpouądzenie wchodzi w życie II dniem
Kooperatywa spożywcza przy
i inna j·edwab.:e i półjedwabne trykotaże i
owocnej pracy, zaznęlczając, że wprowa~ Stow. nauczycieli chrz.
cgłoB7enia i pozostaje w moćy aż do zn:etowary warsztaeikQwe. Jako flółje~wabne todzenie samorządu ziemskiego ma na c;:esjenill przez odp.zielne rczpClrz~dzenie.
podaje do wiadomości członków, :te w
wary tego rod3aju uznaje się takie, które po- lu wprowadzenie szeregu. ulg dla ludnoCtągu wakacji, t. j. od 3 lipca do 1 wrzeWarszawa, 5 maja 1916 r.
dług powierzchni przynajmniej w połowie są. ści w chwili obecnej: nSamorząd ten
śnia, składnica będzie otwarta dwa dni w
G~l!erał-Gubernator
z jedwabiu naturalnego lub sztu\l?iuegGoraz przedstawia cenną wartość - zaz,!ac~a
tygodniu, a mianowicie: w poniedziałki i
podp. v. BeseIer.
pończochy plater()Wa~le jedwab.iem. .
p. prezydent - dla rozwoju Wasze) OJczwartki od godz. 4 do 6 popołudniu.
Jedwahne, pół;edwabne l takle tkane
czyzny".
Powy~sze obwieszozenie niniejszem po- Na posiedzenip sekcji
rękawiczki, kt6re. wyrobione sJl 5 przędzy
W odpowiedzi p. prezydentowi, za~
daje siIJ do publioznej wiadrmości dla łódz~
majstrów
krawieckich przy klubie rzemieNr. 60 i wyzej. , Dalej bawełniane poń:l~o: hiera głos p. Wilski, obywatel z Rogokiego obwodu administracyjnego.
ślniczym, odbytem pod przewodnictwem
cby
d!lmskie,
których
1usin
par
wazy
mnIe]
wa
kt6ry
dziękuje
za
nadanie
samorządu.
Łódź, dnia 17 maja 1916 r. '
p. I<azimierskiego, postanowiono przerwać
niż 750 gram6w ora~ bawełniane sk~r~6t~i
' Obecnych jest 24 członków.
Cesarsko- Niemiecki Pruydent PoliCji
wszelkie
pertraktacje ze stowarzyszeniem
męskie, których tUZlll par wa~y mOleJ niż
Pr2;ystąpiono do wyboru dw6ch semajstr6w krawieckich i zorganizować no..
v. Oppen.
450 gram6w~DIa pończoch ażurowych wzo- kretarzy. Na propozycję p. WiIskiego
we stowarzyszenie. Do komisji organizarzvstych ma być h granica obniionlł w knwybory odbywają się kartkami. Wybrani
cyjnej wybrano 4 osoby.
Mym wypadku o 50 gramów.
zostali: na pierwszego sekretarza pan
Kupno walca.
5•. Wstążki, l o:rlle, sznurki oraa sznllr- Szwejcer (7 gl.), na drugiego sekretarza
Uzupełniająoi ~mienfająo obwieszczekl
'
do
obszywan.i.B
.•
Tasiemki
do
sznurowania,
G
oser
Wydział
budowlany rrzy magistracie:
nie z d.,5 maja 19.16 r. t dotyczące ar.,sztu .
p. r
•
postanowił
zakupić
walec dla ugniatania
szelki
i
podwiązki.
Następnie
przystąpiono
do
sprawy
towarów tkaokii!b. warsztatowy;:h Olal poń6. Koronki i haity bramow.ane, towautworzenia stalego 7.arządu wydziało- ·b r uk6w.
. czo8zniczy('h zarzl\dza się:
ry tapicerskie, towary pasmanteryjne ~la
wego.
- Łódzkie żydow. Tow. ochronJ
l. Urząd.one w łJodzi przez Warszawi
bramowania.
Dalszy ciąg dzisiejszego zebrania kobiet.
mebli
śkll Składnic~ Surowców wojennyoh Miejsce
7. Czapki, kapelusze i woalki.
podamy jutro.
zawiadamia, iż urządzona z okazji u.
Zakupów Miuisterjum Wojennego upoważnia
8. Parasole.
_ Z żałobnej ka ..'"
roczystości poświęcenia Ogniska dla dzieJlym jest nabywać dla Państwowego Miei.Bell
9. Dywany, materjały dywanowe, F.OS. p. Teodor I<łossowski, były obywcżąt przy łódz. żyd. Tow. ochrony kobie,t
ObdzianiB z aresztowanych towarów tkackich,
krycia na łóżka i ·kolorowe serwety na atoL
wateł ziemski, po długich i cięikich~ cier.
ul. And~zeja nr. 16, wystawa ręcznych rowarsztatowych oraz pończosznicayeh towary
10. Materjały ne meble.
pieniach, opatrz<:ny św. SakramentamI, zabót. przedłużona została na tydzień.
stosownie dO niniejszego obwieszczenia a zdaSDllł w Bogu dnIa 29 czerwca r. b. o g. l
11. Dopasowane firanki i zlisłnny. l!'i·
- Samobójstwo.
tne dla {'eló~ wolskowych, uuędów cywilranki tiulowe na mi:try.
po poł., przeżywszy lat 85.
.
(s) W środę o godzinie 3 po polu-"yeh i niemieckiej ludności cywilnej.
• Stroskane córki, synowie i wnuki za12. Bawełniane matnj.dy na suknie
dniu 25~letni A. ·Kapelusznik. zamieszka2. MajĄ być później uakutecznianeza·
damskie ora$ materjały na palta, o ile cena
praszająprzyjaciól i znajomych na ek1:por.
ły przy ulicy Drewnowskiej .NQ 28, pokupy z wolneJręki~ o ile of!ar()w~ne ceny
w
sprzedały
detalicznej
przy
szerokośoi
mniej-tacię,
dnia 30 czerw~a o go~z: 8 Wlecz.
zostawszy sam w domu, brzytwą ponie prsekraelają granicy, oblH.~zonel stosowięcej 180 m. przewyższa 10 marek za
2i domu przy ulicy PIOtrkowskIeJ Dr. 96 do
derżnął sobie gardło. Gdy nadeszła że
wnie de wyłuszozonych pad o)'frą 6 zasad.
metr.
(d. n.)"
kościoła św."Krzyża i na wYP!oWa~z~nie
naj wezwano Pogotowie, lecz lekarz
W tlIkim raBie opłaca 8i~ 3J1/8 % ceny za·
zwłok na stary cmentarz rZ.-Katohckl w
shonstatował śmierć.
kopn ~nat'ychmillsł, na~mi6st . reB~t~ przy objęciU towaru w stronIe rodzlUn~J.
3. O ile przy zaofiarowaom ceny prze"
W piątek, 30 czerwc.a 1.916 r., pr~e
kracza ona podane przy cyfrze 6 ceny gra..
niesione będą biura kOmlSar}atn. na- uhc.~
niezns natenczas tow&r m:;że być wywła
Gościnne występy całego zespołu
Pasaż Mayera 2/1 piętro. Dla mformacp
.-ozoo'y, prsyclilem ma być wziętą za rojs~a
i
konferencji
w
sprawach
odszkodQwama
W
A
R
S
Z
A
W
S K i E fi O T E A T R U .L E T N I E G O
w~ przedtaksa, . wystawiona przez nabywaJ~.
z powodu zasekwestrowanych m.aterjałó~
eego W posłuchaniu rzeczOllnawcy stosown1e
surowych i ~ysła!lych dla d~lsze! obróbki
do 28sad C) fry 6.
w głąb NiemIec, Jestem codzIenme od goi.PrzedoRzacowane przy wywłaszcze
niu kwoty wartośoi opłacone b~dą .natych!O dziny 9-12'w połu~nie. W pią!ek 30-go
czerwca i sobotę 1 hpca, będą bIUra zam~
miast 10%.ową kwotą snmy o~oloel, .natoknięte.
..
Krotochwila w 3 aktach, Karola Laufsa.
.
1Ilt8Bt resata bez procentu w olągll 8:1U tyKomisarz
gOdni po ·l'Jawarciu pokojU. Z~r~ąd WOJsko,,:y
Premjera niegrana W Warszawie Ceny miejsc zniżone
Państwowej komisji odszkodowań.
i rańatwowe Miej~ee Obdzumll S8.2!rzegall}

wy-

n

Obwieszczenie.

Obwieszczenie.

TEATR WIELKI, Konsfantynowska 16.

"M'j~ąBCJU~M"

,obie prawo zwrotu wywłaszezooeg.o. tOWIl:U
za.wróceniem 10% w CIągU B-lU
~godnipo lliwareiu -pokoju.
5. WYWł:H1Z· z:n~ b~d~ ty loko t~ towr..
f Y które potrzebne są Zarząd(}WI WOJSkoweW lIaturze

m~ dla jego. celów lub które pueżu&czone.
Sił przea Państwowe Miejsce Obdzi~~fa ?l.s
1irz~dnjl>ów cywilnych lub ~la .1U?DOSOl ~,e~:
odpadaJIł liŚCIe zwolnIen,
ekiel·J Ił kt6re nie l
. . .
rr
l
wymienioneose Sil w obwleszczeIłlu n ..fl~cepa Rzeszy. d. 10 czerwca 1916 r, R'J1ChsT

Colosseum Codz-iennie ielki Koncert
,Występy piel'W8Zorzędny.::h

·DJ

ogrodzie CegIelnIana

16ł

Wejście'

20 kop.

W ogrodzie znajduje

się

Artystów i Artystek.

Pocz&tek o g~dzinie 7-ej. wieczorem
PierwsZOlz~dna Restauracja cały dZIeń otwarta

.

tlAZETA

4.
Przyczyną rozpaczliwego kroku był

l'ozstrój Ilerwowy.
_

,

Skazanie pseudo komisarza

dowego.

są-

'

( ) Przed sędzią VI rewiru m. Lo-dzi stawał onegdaj 39·letni Tomasz Wojterg oskarżony oto, iż podając się za
korr:isarza sądowego wyznaczał licytacje w okolicy Łodzi i w ten sposób wyłudzał pieniądze.
Sędzia skazał

5

pseudo komisarza na

miesięcy więzienia.

rldaremnioi1a krarlz!eż.
(s)Onegdaj w nocy zahrądli się zło"
dzieje do szopy przy ul. Brzezińskiej 13
i wyprowadzili dwie krowy, wartości o·
-

kolo 1000 rb.

Sąsiedzi, posłyszawszy szmery, zbudzm właściciela. nodzieje, na wszczęty
alarm, zbiegli, pozostawiając krowy.
Kradzieże.

-

lnia

Wydział kryminalny zawiadamia, iż
Hi czerwcą. skradziono przy ul. Za-

rzewBkiej nt. 60 cztery pierścionki, wtem
obrączki, jedna z nich ma wewnątrz
litery B. J' druga H. J. brylantowy pierdwie

t

ścionek

i

z dwcma niebieskimi kamyczkami

złoty pierścionek fi djamenŁem.
Wszelkie dane, dotycząoe kradzieży,

należy nadsyłać do Wydziału
go, Olgińska 5, komisarjat VI

kryminalnedla J. Nr.

!l:35/1S.
VV nocy z 19 na 20 czerwca ~kra
rlziono ze sklepu przy ul. GBwnej nr. 62:
20 par nożyczek, . małe nożyczki, ołówki,
scyzoryki, butelsczk' z oliwą, zwitki bawetnv D. M. C., rolki jedwabiu i igly.
-

Z Cbojeóskiego

T~nlll'.

pożycz.

os:eczęd.

nie Rady, z którego· okazuje się, te w
dziale pośrednictwa (skład rolniCZY) przy
chojeńskiem Tow. pożyczko -oszczędno
okazał się deficyt przeszło 30,000' rubli,
w czem okazuje się fikcyjnie zadą~nię-.
tych pożyczek przez b. prezesa Jana
Grzybowskiego na 7,000 rb. Cześć winy
Rada wkłada również na p. Zagórowskiego.
: Nastcpnie p. Sikorski odczytał zeznanie jednego z b. pracowników płat
nych składu rolniczego p. Rozlaka, który zaznacz'ljąc, że był ciągle w scysji
z p. Zagórowskim, oskarźa tego ostatniego o szereg najróżnorodniejszych nieprawidłowych postępków. htórych rezultatem-sądzi, że by? znaczny denc~t.
W końcu odćzytano list p. Zagorowskiego z roku 1914,. w którym fenźe
zrzekając się mandatu' członka Zarządu·
i kieru;ącego składem, prosi Radę i Za"
rząd. o sporządzenie bilansu, pragnąc
ustąpić z dotychczasowego stanowiska
z honorem.
P. Oabinowski zaznaCza, że już w
roku 1913 okazał się deficyt 5,431 rubIi~
jednakowoż Rada nie reagowała na to
i bilans zatwierdziła.
P. Zagórowski oświadcza, ze wszystkie wygłoszone przeciwko, niemu zarzu·
ty są oszczerstwem, jak tego dowodzi
nawet list p. Rozlaka, który wyraźnie
powiada, it był z nim stale Ul '1iezgodzie. Popiera swój nagły wnl[>~'" i pro~
si o powalanie komisji do zbadania
'skierowanych przeciwko niemu zarzut6w.
Ogólne zebranie uchwala, aby.przyszły Zarząd wybral komisję w tej spra-

(h) Wczoraj o godzinie 3 1!'}. po poł.
przy ul. Rzgowskiej NQ 140 odbyło się

ogólne zebranie członków chojeńskiego
Towarzystwa pożyczkowo-oszczędnośćio
'-"e!1o.
- Zebranie zagaił wiceprezes Towarzystwa, p. Kozanecki, proponując na
przewodniczącego ks. Mierzejewskiego.
Ten ostatni, dziękując za zaufanie, zaznaczył, że z braku czasu nie może
przewodniczyć na całem zebraniu i prosi o wybran:e wiceprezesa, na którego
rowołano p. Ludwika Buchnera, zaś na
asesorów pp. Pluskowskiego i Koneckiego, a na sekretarza p. Sikorskiego.
Przed przystąpieniem do porządku
dziennego, zebrani zażądali 'odczyfania
nagłego wniosku członka, p. Zagórowskiego, o nieprawne wykreślenie z listy
członków przez Radę.
W sprawie tej zabiera glos p. Kozanecki, który oświadcza, że p. Zagórowskiego wykreślono z jego inicjatywy, rzekomo z powodu nadużyć w skła
dzie rolniczym.
W kwestji tej olbrzymia większość
zażądała rozpatrzenia tej sprawy w obecności zaocznie obwinionego, wobec czego prezydjum zmuszone bylo poprosić
na salę p. Zagórowskiego.
P. Sikorski, w związku ze sprawą
p. Zagórowskiego, odczytał sprawo zda-

Dalszy

wie.

Sprawozdanie zarządu za rok 1914
wykazuje: 1) stan ,czynny-gotowizna w
kasie 4,090 rb. 34 kop., papiery procen..
towe-1,907 rb. 50 k" Iokaty-23,325 rb.
28 kop., pożyczki-311,676 rb. 54 k, nabyte towary-1,032 rb. 57 ].~., mająfek2,005 rb. 64 k, wydatki różne-2,852 rb.
48 kop.• straty \'l 1914 rQku-112 rb.
35 k.-ogółem 347,002 rb. 70 k. 2) stan
bierny: udzialy-56,684 rb. 51 k. 1 kapitał zapasowy-658 rb. 12 kop., kapitał
specjalny-1,032 rb. 57 kory., wkłaćy260,248 rb. 94 k., długi-13,577. rb., sumy przechodnie-14,801 rb. 46 k.-ogólem 347,002 rb. 70 k
Bilans narok 1915: a) stan czynny-gotowizna 2,113 rb. 5 lwp., papiery
procentow~-1,907 rb. 50 kop., lokaty22,643 rb. 60 k., pożyczki-299,646 rb.
38 kop., nabyte towary-1,032 rb. 57 k,
mająfek-1,826 rb. 87 k., wydatki róź..
ne-3272 rb. 66 k, straty w 1915 roku-13,G87 rb. 72 k.-ogółem 345,830 rb.
35. k.; b) stan bierny: udziały" 53,740 rb.
1 kop., kapitał zapasowy-658 rb. 12 k.,
kapitał specjalny-1,032 rb. 57 k., wkła~
gy-257,014 rb. 80 k., dlugi-16,753 rb.
34 kop., sumy przechodnie-16,631 rb.
50 k.-razem 345,830 rb. 35 k.
Jeden z członków krytykuje bilanse.
że

Orzeka on,

straty za 1915 rok

wynos&ą

ciąg

Doronnego Ogólnego le~rania
z dni 24 i 25 Czerwca r. b. odbędzie się w sobotę, d •• Lipca i w Nied2ie~ę, d. 2 Lipca r. b. o godzinie 4-ej po poł. \v lokalu własnym, przy

ul. Spacerowej 21. O liczne li punktualne przybycie

Zarząd

Bądźcie

członków

stow. Wzajemno Pom. Prac. Hondl. m.

os'zczędni

nle 13,087 rb. 72 kop., lec2i .,nacznie wię
cej, gdyż nie wykaza.ne s~ struty ilkładu .
rolniczego, które wfnol'l.z!ł P!z.eazło ?o,Oop
rb. Zrzucanie OdpOWISdzlf!lnos:'l na pOJed~~..
cze jednostkj, które PQ~b3W'One są możno
ści bronienia się-, nie pro ';r:>.dzi do celu.
Uważa, że bil~ns jest. i}~ ""or~id~ony i
• o n;e~af~Jeri!zonl~
r",i~·._p 'roz;:;trz~'~
pro~l
".,~
<> •••
~
J
inręci2 czy ta~a mf'. być dalej prawa·
w

dzona.

'Wy:aśnień

.Merku r" Łódź, PIotr. 92.
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Doskonale wykonane

~

n
M. T:.;,E~I~!': c z .n
II
II

Ulica

róg Piotrkowskiej

(heloby zewnefrzne i vlłosów

Leczenie

elektrycznością,

nie

elekho1iz<l (usuwa."

szpecących włosów.

Przyjmuje od 8--1 r. ~d 4-9. Panie oil5-6 p.p.

Post Moschin (POSEN).

~l~l======i~=l====~i~

I(edaktor i wydawca JAN LiR,ODEK.. (m p. Przejazd 8

d..n.i

~ ~ł~ '!O! łf'C\~

'7.~r:ą

słynną Marją

w 6 akt. ze
Carmi
ogólr:ezJ!nteresowsn:e ostatnich dni

;;;oHdurnej napo .. I·~~

się.

rektor Szho!y oraz prezes Rady opiekuńczej p. Kindler. W imieniu maturzy-~

abY:Ii liety

BillJ.nsu nil3

stów dz:ękował p. JeŻewski.
ŚwiC(~ectwa z ukończenia Szkoły
Handlowej otrzymali:
Adler Lucjan, Bodzanowski NataI\
Burgin L, Chwat Dawid, Fefermcn Izaa~j
Fogiel Zygmunt, Jeiewsk! Mieczysła'N,
Kalinowska Stefanja, Kochański Wfad.
(~odznaczeniem), Kru5ze Jerzy, Lehman
Alfred, Lajchter Hilary, Majorowicz Salomon (z odznacz.), Markowicz Manas.
Miko!ajewski Tadeusz, Morawski Michał,
Petrykowski Zygmunt. Rapapori SZy4
mon, Sułocki Józef, Wajs Daniel, War~
(Jęcki J'l!.arjan, Wrocławski Ignacy, ZająQ

v.atwierfizono,· :";;:::.>no

SpGT7.&rlslć nowy i przedstawić do zatwier·
dy,~Dią nadzwyczajnemu ogólnemu zebramie!3.i~(:y.
Zarzą<!zono tajne' wybory ezLllków
Rady, Zarządu i Komisji rewizyjnej.
Na prezesa Zarządu wybrano p. Bu·
chnera I,udwika (122 gł.), (h. prezes <1, Ko-

niu za 6

7.3uecki 'otrzymał iiylko 4 głos;), na cz.łoll
Mw! Antoniego S:kortlkieg::, Antoniego Ry ..
dlewi~za. H:~nryk;a Zirkleu i Francisska

Michał.

Spławskie:to.

Do Edly

TelllL ł mUjyko.

wybrani zostali pp.: Mar..
Bejenke, Z:ółkowski

~zewBkJ. Szr;~igielski,

i Badnardr.
D'l Kn'!)i~H rewizyjnej pllwołano pp.:
D'ranciszka N,>waka. Rejnholda J. Wena i
Ludwika Lewandowskiego.
Przystqpiono do rozpatrżenia wniosków ezron' ów.
Poata!10"iono obcią.~yć mai~tek p. Ko ..

-' \iiystę~y fal>sy warsz:aw'Skiej.

W dniu wczorajszym artyści farsy
warszawskiej dali dwa przedstawienia w
sali Teatru Wielkiego. Po południu udegraną zost~ła "Fruwająca dziewicas-farsa
w 3 aktach Arnolda i Bacha, wieczorem
zaś - "Jak si!~ podobać męiowi'"-koto

z9.necl;j~gp. ?- IDttCy lUi}!!kanyGh 7f1J:oków są

dowych, w WJ80l.:03ci Bum, należnych fJ.'owarzjstwu ehojeńskiemu.
\V niosek p. Gabinowskiego, aby za..
rząd nowoobranyi Rada p:aeowała hOllOrowo, dopóki nie okaż!! sIę jakie dochody.
uchwalono.
Zarząuowi :nzyznsno prawo llwoJnig..
nin doty;;hczl\sl)\"'ych płai;nyeh pracowników i anga';.lw'1nia ni.wych.
W kmlcu rozpatrywano buqźet na rok
1916 w Buc:;e ogólne! -1,510 rb. Sumę budżetu postanowiono Z11ni ejszyć. według ugnania Zll:'li:ąUU, W .azia zaś konieczności
przekroc~yć o 10 r>rucent.
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Łodzią).

Ale!tsandrów, (pod

zaraźliwych che:r6b
zwinięty ostatni oddział
tyfus obecnie uwatać ma-

W szpitalu dla
został w

dniach

dla tyfusowych;

ima w Aleksandrowie za zupełnie'lygasły
Na posiedzeniu wydziału w magistr~
de postanowiono. aby piekarze zaopatrywali wypiekany przez siebie chleb w imienne stemrle gdyż chleb bez oznaczenia, z
czyjej pochodzi piekarni będzie konfiskowany na rzecz biednych.
-

Z Pabjanic.

Dnia 27 czerwca odbyło się w Szkole Handlowej uroczyste zako:ńczeni:a ro--

Tektl!l~a: flsf;a~~l'IlfłfD
ChO~l "Biłum",
Cement pOf"Uandz~i,
Cegły sz.;unotowe, - .

do da-

A.I.Ie1lbito i ~ -~a

wł. A. O. Ieubirb &P. Henler
ul. U!idzewslm Hr. 62.
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stawieniach tych wziął udział cały zespół
sceny Warszawsldego Teatm L:tniego. Obie rzeczy grane były doskonałe i cieszyły się wielkiem powodzeniem.
Dziś goście nasi, zachęceni uznaniem
i powodzeniem, odegrają na własny rarunek krotochwilę w 3 aktach Karola Lafsa pod tytułem .. Medjum". Będzie to
premjera J gdyż sztukę tę Warszawa ujrzy
dopiero po powrocie zespołu z Łodzi. Nie
ulega wątpliwości, że publiczność łódzka,
pospieszy na dzisiejszy wieczór premjero-wy, by podziwiać dzielną grę artystów farsy warsza wskiej.
Ceny miejsc na przedstawienie to zostały znacznie zniżone.
.Ł.
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s.

w Helenowie.

Dyr. Bronisław Szulc urządza dziś w
Helenowie wieczór muzyki francuskiej. Na
program składają się dzieła wyłącznie kom..
pozytorów francuskich, jak naprz. ..Phaeton", poemat symfoniczny Saint-Saes'a
oraz jego "Ruet e'Omphale·, Suita "L. Ar..
lesienne" Bizeta, Uwertura .. Phedra" Mag..
seneta i w. i. Oprócz tego wiolonczelista..
koncertmistrz p. st. Kort odegra z tawa..
rzyszeniem orkiestry .. Warjacje symfoniczne" Beethovena.

dobr~ posadę
Ludwińsklej
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o

chwUa w 3 akt. M. Hennequina. W przed-

domość

f

stantyuowska M 11.
Malarze potrzebni. PiotrkowSB.3 103.

Klinkiery żelazne (Kamienie
bazaltowe)
,
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Maszynę

.. Und~r;vood".II; ajfabetem rosyjskim
sprzedam tanio. byle zaraz. l{adwańska 19
mies:ók. 5.
auczycielkę z ·l-io klas. wyksz.
es kona yIl'.
niemieckim, francuzkim wyżs::Cl!: mnzyk/ł poleca Bill;!"} Ludwińskiej Piotrkowska 109.
oszukuję du wyllaj~cia. mebli do lo -ch pokojÓw.
Ofe!"ty w adm. "G. Ł." llod .Arabil.".
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2 ...-yna.jęcia
pokoje piecem specjalnym dla "lusa.rza. d~
od 1 Lipca. ni Długa 6 wiadilmoś, '
li

l i stroża.

1500 na
rub. potrz·:b.o.e
dogodnych

do wspólnego interesa

warunkach. Adres

'fil

Adm. "G. Ł.
owery mato używane sprzeda.m uL .Rzgowc
ska. ~ 2 m. 16 front.
Uczeń klasy VH p05!;ukuJe lekCJi..t'rzejaz.d 4ił
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lamina i ła
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stanDWI

członków wykreślić tyeh, którzy należą do
innych Towarzystw pOi.-08zczęda. (§ 13
ustawy). Jako przykład wymienia pp. Kozaneekiego i jego żonę! którzy n~leżlł do
kilku Towarżystw.

f!!jiS

Dr. L PRYBULSKI

Ż:,d;.t

P. Pakunki domaga

!!!

Specjalista

_.,.

u1z!ebii pp. Kozanecki i

P. Plusk·)'J?s 1r i
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ogłoszeń
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Jeszcze 4

t1h.

wiedzialncści ~H!zystb:·h cz~cnków zarzą . ku szkolnego w obecności Rady peda"
gogicznej i oplelmńczej. Przemawia! dydu, rady i kQm:Rji rewizyjnej.

łodzi.

praktyczne obuwie w cenie od 3 rb. 75 kop. w
wielkim wyborze do na~yda 11 l... Kir s t e i n a Nowomiejska Nr. 4
front; 1 sze piętro, \l1ejśc:ie z bramy. Hand!ującym rabat. Poszukiwani zaę
stępcy na prowincję.
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N2 5 w podwórzu na prawo budynek tab.

Z-powodu zmiany lokalu

do sprzedania l:ó~n.
meble t&I:icerskie I stolarskie nowe i utywane po cenach kosztu Nawrot 31.
Falclllann zguhił kwit gwarancyjny wyd&<

A• ny z Łodzkiego Oddziału Tow.

świetlenia

:r:nalazcę upras%& się o odniesienie za
wynagrodzeniem na ul. ltfikołajawd:l!r 53 m. 3.
nieLa. Gaweł: zgubiŁa paszport niemiecki,.wy•
.lany 1: f-'TIl. Wiskit.,o.
elen~ .Koteaka. :z;gnbHa pas~port niemieokI.
wyanny rrzy ul. S98cer",W6] 14.
ieronim Bielawski zgubH paszport niemiecki
'. wydany z gm. Choj'y.
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ski"'}!. nuro:l.ny z mieszkaniem,
pok?~e z kuchnl!~ z wygoda'lli, ga.z i ele-

ktrycznosc Benedykta ~1. u wla~cic
3 pokoje z kuehU1<l.
D owynd,j~Cia
bs'dzo tanio. Mikoł!'.jewska 95
1eganCkb. dama. nosi gor6Bty znanej
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