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Redaktor lub Jego

zastępca

p:rzyjmuj, interesantów codziennie,

z wyjątkiem Mi świątecznych, od godziny 4 -

botnikiem, bo dzisiejsr8 zastępy rozejdą się' po
co sprawy: robotniczej nie .popchnie na·
przód!
Trzeba przecież zaprzestać tej roboty bez
podstaw, tych lotów na oślep i przeJś6 do pracy
,BraksI6w, br~k rhyśli, bral~. nad~iei, brak i systematycznej, która przyniesie i kwesty i rubot·
odwagi n~we~, ~aby~ą.bieraćgło8w.'-spr~wh~8tr:~Sz-. I( nic?:,ęj tkrajowi pożytek. Robotnicy sarni muszą
nych 'zabójstw~ . które 'znowu. ,v:s~rząsnęry ,Jlaszem ' I . dzi~(31o spOkojłl . ująć "wwrasne ręce i nie dopumiast~m i rozleglysię' glośnem· echem nietylko I ścić do kl~sk .nad nimi lkrajem:wiszących.
po kraju, ale.. i po Całym. świecie, n~os~c za sQbą fI
jedno wolanie:
.
. .-- Barbarzyństwo! Straszne, ohydne barba.- ,
J

,

świecie,

I znow zabójstwa!
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5-ej po południu.

traktatów i to ogromnie utatwiło akcyę rządu
szwajcarskiego celem zwolania konferencyi mię
dzynarodowej w sprawie robotniczej.·
W cztery lata po zarożeniu międzynarodo·
wego związku społecznych partyj reformatorsk.ich
wszystkich krajów, wytworzył się międzynarodo
wy związek rządów wszystkich prawic państw
w Ellropie. Porozumienie przyszło do skutku.
Chodzi teraz o to, ze by te uchwały zamIeniły się
w traktaty międzynarodowe. W tym celu rząd
szwajcarski dnia 14 czerwca 1906 roku rozesłał
ponownie zaproszenia do odnośnych państw i do
Japonii na konferencyę tym razem dyplomatyczną·
.. Dnia 26 września 1906 f. podpisano w sprawie zakazu pracy nucneJ kobiet; pierwszy mię
dzynarodowy dokument dyplomatyczny z dziedzidziny ustawodawstwa rouotQiczego , ,d~\ zachowa~
nia go zobowiązały się wszystkie panstwa uprzednio wymienione, t. j. razem 14 paitstw. Hzeczą
teraz spoleczelistw. udzielić traktatom swoJej a·
pro baty parlamentarnej, ażebJ ustawy mogtywejsć
·w życie. Tak stało się rzeczywistością t'o, co przed
niewielu laty uchodziło je:3zcze za utopię. Wiek
XX rozpocząI się zwycięstwem wielkiej ioei kulturalnej w wirze międzynarodowego ruchu i ży
cia gospodarczego.

ze wstydem tr.zeba ten glos ogólno
'
ył UB
nlcze~o.
ludzki powtórzyć w Łodzi, wolając: barbarzyń
Dwa ostatRle kongresy berneńskie (1905 i 1906).
stwo,. . straszne barbarzyństwo, które nam tylko
bezgraniczny wstyd przynosi. .
W dwu ostatnich Jat dziesiątkach dużo się
Póldzi1de plemiona afrykań~lde w niektórych ,już tylko oazach uprawiają z zamUowaniem zmieniło na korzyść ustawodawstwa robotniczego
Ś\vięto
ludożerstwo,. dająee się przynajmniej nsprawiedUi w opinii publicznej i w sferach rządowych. Rowić potrzebą za:sp(}kojenia glodu, ale ,zabójstwa snąca wśród robotników nędza i krwawe cyfry,
łódzkie niczem nie dadzą się wytlóm acż 1 6 .
l wlokące się
za kwitnącym rozwojem przemysłu,
Pada Grajnert, .nauczycie1,-wyr(}bni!(, a spo.. l poddały w wątpliwości blogoslawieńsiwa:wolnoś'ci·
Uroczyst'óść Sokola w Cieszynie była i dla
leczeństwo dotąd ilie wie,' za 60 go zabito; pada l ~ontraktu robotniczego i obaliły. wszechwladztwQ Sokolstwa polskiego i dla starego miasta kresoRosenthal, a świat c~y rozumie, że zemszczono l lIberalnej zasady wyzucia się z obowiązków spo- twego wielldem świętem narodowem.
się na jednym z pracowników za to, że istniał lecznych, zasa.d Y: . ł.laissez fair, laisse.z passer .:t I w niedzielę ubiegłą o g. 4 i pM rf1no, wylokaut; pada Ęais, uzdolniony inżynier, który Wzmagający się po każdych wyborach· do parła- 'ruszył z Krakowa pociąg nadzwyczajny ztożony
ptz.ed paru ·dniamiwyraźnie zaznaczył, 'że nie 0- I mentu w liczebną potęgę socyalizm, popchnął dba- ·1 z kilkunastu wagonów napełnionych Sokolami i
bawja się napadu, bo z robątnikamiżyje dobl"ze! i łe o mocarstwowe swe stanowisko rządy do usta- ; gośćmi z Krakowa Podgórza, Wieliczki, Bochni,
tymcz'asemz~ lokaut 'i on pOłożyl głowę: pada woweJ. obrony życia .i zdrowia ro botników. Z dru- Dobczyc, Bieńczyc,' Skawiny i illnyc1h ~fliaztlD' ..Po
Arnekker,czlowiek z charakteru łagodny i do- giej strony opinia publiczna przejmuje się coraz; drodze doczepioJ,lO. znowu wozy, tac, ze w Złe ..
bry, nie mający żadnych wpływów na spraw~ 1'0- , więcej idealami nowoczesnego humanizmu, coraz", dzicach bylo już 21 wagonów ciągnionych przez
botniczą w garbarni Karsza.
.częściej ~limo egoist.ycznyoh interesów klasowych ". dwie lokomotywy. W Cieszy~je wysi~dlo z P?cią·
Ledwo przed kilkunastu tygodniami odbyły się I l W praSIe i na WIecach i z trybuny parlarnen~ gu 2,000 osób. Na dworcu cH~szynslClm oczeklwa'"
wiece wszech-partyi, . na których uchwalono za- . tarnej występowa6 poczęła w obronie pokrzyw- .t ly gości tlumy szlątaków, syp.iąc' ?okolom l(\~iaty
wieszenie brqni, a dziś już te u.chwaly· podepta.. dzony~h ludzkich praw, robotnikal Tak powstały i, ~o~ nogi. E.ntu~ya~m był meoplsa~y. Druzyny.
no, spolliewier~no i' rzucono w niepamięcI
robotlllcze ustawodawstwa ochronne po wszyst- ; CWlCzące w hczble przeszło, 500 wylusz}'ly zaraz
Panowie, tonieu'czciwa robota! To ni.e droua ,kich prawie państwach. cywilizowanego świata. na odlegle boisko, gozie odbyły się zbio~'owe próNiektóre państwa, stosując się do ducha cza- ! by pod kierunkiem okręgowego naczelmka druha
po której dochodzisi~ do oświaty, 'wolności i do~
bróbytu!
su i idąc za ewolucyą wieku, wstąpiły też po l Ruci~skiego, inni zaś goście i. reszta sokolstwa
To dro~a niszczenia własnych sil, to cyro- części na t~ drogę traktatów; W r. 1~04 zawal'- i mając na czele prezesa Turskiego i prezesów róż.
graf na naązą bezsilność. My takim sposobem po- la Francya z WIochami pierwszy traktat robo .. I nych gniazd, ruszyli do Domu Narouowego, gdzio
stępować nie możemy i robotnicy na; te morder~· tniezy. Również Niemcy, zawierając traktaty han- przy śniadaniu powital ich krótko prezes cieszyń8twa nie mogą nadal pozostać obojętnymL Łódź
dlowe z Austro· W~grami, . zobowiązują się obo- ski ego Sokola Mohr, na co sokolstwo odpowie.
stoi ·pracą, stoi zarobkiem, ta Łódź robotnicza· pólni~ (art. 6) do zapewnieni~ robotnikom obu działo hymQem do pracy.
O godz. 11 odbył się krótki pochód do leogdy tego zabraknie, wszystkie lcadl'Y robotnicz~ stron równych korzyści ustawodawczych Podobrozproszy c się muszą i ro~pr08zą... Gdyby nawet na ugoda w sprawie asekuracyi robotników istnie- ściola z sztandarem cieszyńskim na czele. W. koci fabrykanci ~aprzestali produkowaó, co prawdo;. je też pomiędzy WIochami i Niemcami. Zanim ściele wobec ludu szlązkiego ks. pose~, Londzin
podobnje nie nastąpi, to przyjdą inni fabrykanci więc doszło do mjędzynarodowego porozumieniit . wygrosi! piękne patryotyczlle kazanie..Następnie
i rozpoczuąpraC~ł ale już z innym 1 nowym ro.. w tym kierunku,. niektóre państwa obraly drog~ proboszcz Sikora dopelnił PoŚWi~(}ellia sztandartl
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ofiarowanego przez sokolstwo polskie cieśzyńskie- f stość zaleo.uczyła się ć\\iiczeniem na boisku, które
Po dlugiej i zaciętej, na trzy raty roz.}ożonej
muSol\:olowL
,
,i okazalo shę zbyt szczuplem dla tak gromadnego
walce, padł w okręgu krakowsko-podgórskim p.
Zygmunt Klemel1siewicz, reda.ktor soeyalistycznePo sumie pochód udal się do DomU Narodo- zlotu.
wego przystrojonego flagami o barwach narodo- J
Nie, trzeba dodawać, że wszystkie obroty i po- go pisma ludowego "Prawo ludu".
wyclJ.
pisy wypadły doskOl~ale, budząc olbrzymi zapal
Padł w okręgu chrzanowskim Karowski, jeNowy ,sztandar powitał patryotycznem prze- 1 wśród widzów.
'
den znajstarszych, 7lzorganizowanych'l socyalistów
mówieniem ewangelicki katecheta polskiego gim- ;
Podczas ćwiczeń, z pobliskich gór rozlegały l\Takowskich, mający w partyi wielkie sympatye.
nazyum cieszyńskiego, pastor Stonawski, przypo- się powitalne strzaly zmozdzieży. Pogoda dopisa- A upadek p. Kurowskiego tern' jest znamienuiej·
minająe legendę o znalezionym t(}porze z napisem: ł la, nie obeszło się jedna.k bez krótkich opadów
szy, że wysili dwaj kandydaci z katoliekiego cen~ Albo sobie znajdę drogę albo ją sobie wyrąbię CI , deszczowych.
"
,
trum, Stochandel i ks. Szponder, których szanS6
i wyrazU życzenie, aby przestaly istnieć rogatki !
Powrót gromadny nastąpił o godzinie 9 wie- , wyborcze zr~u lekceważono.
'
! czorem.
t • Padł w :Tarnowie socyalista i na.rodowy-de...
wzniesione pomiędzy polskiemi dzielnicami.
Poczem odbyła się ceremon~a wbija.nia gwo- I
A Niemcy?
.
r mokrata, dr .. Drobner, a Wjszedl zwyGięskop. Ba.ździ pamiątkowych.
.
Zrazu odgrażali się, że' nie wypuszczą Soko - i taglia. Ten sam los spotkał p. Kaezanowskiega
Szereg przemówień toastowych rozpoczął 0- ,Mw z dworca, ale im to policya wyperswado- I w Nowym Sączu wobec dr. Ludommłi Germana.
becny prezes Sokoła ciesZjńskiego druh Galica na ! wala. Następnie probowali zagrodzić pochodowi i Obie kandydatury socyalistyczne 'mialy wielkie
cześć spotkania się braci z pod trzech zaborów, ~ drogę do miasta, okazalo się jednak, że nie ! szanse powodzenia. Wyprzedziła je, zarówno w Tarktóre przyrównał do legendowego spotkania się i mają do tego sUy. Albowiem zjazd "turnerów" I nowie, jak w Nowym Sączu, planowa, silna orgatrzech braci protoplast;ów Slowiańszczyzny, Cze- ; urządzony umyślnie w' tym samym dniu jako ( nizaoya partyjna i na niej oparta agitaeya. Nie
cha, Lecha i Rusa. Jak ci trzej bracia cieszyli! pangermańska demonstracJa, nie udał się, a; mogly one jednak zrównoważyó istotnego uspososię wówczas, tak dziś cieszy się caly Szlązk, 0- i przybyszów niemieckich bylo tak niewielu,że nie I bienia wyborców. Zawiodły, jak się zdaje 1 80cyaglądając w murac,h swojej stolicy braci ze wszy .. , mogli stawić czoła, naszym Sokołom. Ograniczyli listów przy wyboraoh ściślejszych glosy żydow.
stkich dzielnic P o l s k L ! się zatem do pokątnych ulicznikowskich demon- 1 skie w O'bu miastach. Pokazało się, że większość
Dyrektor FHaslewicz w imieniu miasta cie"l· stracyi, ur~ądzonych z należytej odległości.
l wyborców żydowskich nie idzie znowu ślepo pod
szyna zaznaczył narodowe odrodzenie Szlązka, za '
W ogóle policy a zachowywała się prZY-I komendą socyalistów i w rozstrzygających ehwllud.em śpieszą miasta, gdzie zaczyna się budzić ; z-woicie, przestrzegając sumiennie porządku i nie lach potrafi właściwy, dobrze z, rozumianym intenowe życie polskie. Ks. Londzin przypomnIał dzie- ! stawiając żadnych przeszkód sokolnej UfO czy- resem wlasnym i kraju wskazany, uczynić ze swoI ich glosów użytek.
.
je odrodzenla szIązkiego, które datuje od 1848 l stóści.
Burmistrz Demmel przypatrywał się pocho- ,
Padł w okręgu Biala-Oświęeim socyalista dr.
roku, kiedy to StaJruach i Cieńciala przywieźli (
pie.rwsze p~l8kie ~si.ążki.aż z Krakowa, a ter~z dow! Sokolów p~lsk,ich. z ok.jen magistrat~, pr~y~ i Gross, z ~i~jska, który przy po~ownych ~yb?rach
mozna mlec nadZ16Ję, ze za przykładem PragI, I stroJonego w zleten .1 flagI o barwach sląsklCh l ustąpIł mIejSCa swemu WOdZOWI p. Daszynsklemu.
! Ofiarność towarzysza nie ocaliła jednakp. Da·która otrząsnęla z siebie skorup~ niemiecką, Cie- l i państwowych.
W ogóle okazalo się przy tej sposobności jak szyńskiego i spotęgowała jedynie deprymujące W1'a ..
szyn stanie się napo wrót pnIskiem miastem.
Druh, Srokowski z Dąbrowy górniczej przy- ! malo niemieckim jest Cieszyn, jak cienkim jest I żenie jego klęski luakowskiej. Przy wyborze ści
nosi llOzdro\yjenie od prezesa Polskiej Macierzy pokost germański, narzucony temu staremu pia- I siejszym nie wchodził już właściwie p. Daszyński
S~kolnej Osuchowskiego, podnosząc, że l\lacierz ~ stowsldemu grodowi.
w rachubę, gdyż szanse jego kontrkandydata był
----, 1y zdecydowane. Wycofał się też zawczasu z dal ..
Szkolna i Sokolstwo mają wspólne cele.
Po uczcie o godzinie 4-ej po południu w.yru- ~
szego rekordu wyborczego.
szyI imponujący pochód obejmujący przestrzeń "
ęs
Pad! wreszcie w okręgu Biala-Kęty- Wadowi ..
przeszlo dwóch kilometrów, na boisko polożone.l .
ce zaraz przy pierwszych wyborach, soeyalny de ...
na łące pod tlkońsldm laskiem". Pochód otwiera- l
Ogromne wrażenie wywarła w całej Austryi; mokrata p., Gumplowicz, który może na wybór swój
la. konna bandiH~ya, za którą szla muzyka cieszyń- bezwzględna Idęska kandydatów socyalistyczn-ycłt 1 nie liczyl, ale na wszelki sposób mial pewne pra.
ska i straż pożarna ochotnicza z Dąbrowy, z wo- W' Gahcyi za0hodniej. NIkt takiego wyniku wybo- l wo spodziewać si~J że w okręgu fabrycznym, w do-,
zem ustrojonym w zieleń. Dalej postępowało kit- , rów ·nie przewidywał'. Wierzono powszechnie, że datku mającym w pewnej części ludność mieszaną,
set m10dych ślązaczek w bogatych strojach ludo- ł socyaliści utrzymują co najmniej dawny (stan po- polską i niemiecką, zdob,ędzie pokaźniejszą liczbtt
wych, szly różne śląskiestowarzJszenia ze sztan- siadania,.
glosów.. Nadzieje te'zawiódły całkowicie; zaledarami, potem Sokót luakowsld z sztandarem 0- I
Stało się jednak inaczej. Rozmiary klęski so- j dwie 800 głosów zdołał przedstawiciel socyalnej
kręgowymi muzyką, Sokoly z Będzina, S6snowic, ~ cyalistyeznej są zdumiewające.
demokracyi skupić okolo swej osoby. Wys~edl
Zawiercia i innydl gniazd z Królestwa Polskiego, I
Według czasopism galicyjskich oto są' szcze- i w tym okręgu dr. Stanisław Łazarski 1 kandydat
,
! demokratyczny.
,
oraz, gni.azda galicyjsłie, i WielkofM}lskie. Razem; góly cpogromu):
43 gniazd galicyjskicb, 8 z I{rólestwa i delegaei "
Padli wszyscy czterej kandydaci socyalistycz- I
Do faktów powyższych dodaje "Nowa ReforW Krakowie, między nimi ~am wódz i widoma ! maCI uwagi następujące:
\Vielkupolsld, a w koilCU dIugi lańcuch gości i
miejscowych uBzestników obch{}du. Vv pochodzie; gZowa socyalizmu galicyjsldego, były posol Da- I
"Tak więc dziesięciu kandydatów socyalisty~ cznyeh zaslalo pobojowisko wyborcze w Galicyi
brato udzial około 15 tysięcy ludzi. Uroczy.. :, szyński.·
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Korepetytor wymienił miejscowość.
NauczYCie,IUJ z nieb,a zesłanyl --:- wolał
Zatem dzierżawi jakąś folwarczynę, po- Ksawunio ~ siadaj na mojem miejscul
nieważ klucz tego, nazwiska należy do księcia.
~
- Albo tul Albo ną. mojeln! - walali inni.
- Właściwie - rzekł książę, wstając od
- Nie, nie dzierżawi - odparł krótko in- i
Z moich \vędrówek.-Typy l obrazki. 'Ii dagowany, hamują.c w sO,bie' niecierpliwość.
Istolu, naleźaJ:oby p'anu zająć moje miejsce, ale to
- Wszakżeź mówię panu, że mają.tek, o I tak daleko, że pana widać nie będzie, chociaż ..•
którym pan w~po~niał, Jest ~~asno~cią. ks.ią.żęcą. I byli tacy, którzl mnie i tutaj dostrzegli - doekła.
I ' - No, WIęC Jest wlasnosCl}} ojca mOJego. ł konezyl powolnIe pod adresem panny Mątyldy.
Co?l1, '\Vięc pan jest...
- Więc gdzie mam usiąść ostatecznie? '~'.r./"
Książę X. -' dokończył młody człowiek, f zapytał dowcipnie młody krakowianin, ośmielony
/".r"'~~~~vv-::::z.2.rv''''
oStatecznie wyprowadzony z cierpliwości.
1 ogólną wesołością..
,
'
(Ciaf! dalszy patrz n 121.)
To .gorzej, niż a;yanturat
- Siedź,' w kącie, a znajdą eię -- ,przyto..
~O '
J
,r.
' J a k z e teraz będzIer
czyI KsawunlO.
Korepetytor palnąl jak Z armaty naz~iskiem,
~ Naturalnie! - mruk.ną,lem. ~ Siedź w mi, Bę,dzie awantura! Korepetytor nie wydaje
z gardła uprzejmego he, he, heL
~ które sprawiłoby efekt na najpierwszych sa10trze książęcej, a znajdą ciQ. ,
,
I ' - Niech pan siada kolo mojej, siostry-sy.
- Z Królestwa - odrzekł wreszcie, niby I nach. Ba, 1"6d nad rody!
sam do siebie.
,i
Jakże teraz szlachcie front zmienić?
f knęła do studenta jadowita panna !{lara - ona
Zapanowało milczenie długie i głupie. Jak posiada przywilej opieki llad korepetytorami.
.
Ksawunia podrażnilo długie oczekiwanie na I
odpoNiedź, zapytał więe surowiej, wymagająco: I na komendę, wszyscy mieli nosy w szklankach, I
- Tak -, odparła spokojnie panna l\Iatyl.
'.- Z jakiej sfery, jeśli wolno wiedzieć?
kieliszkach, w czem kto mógł, myś1ą.c z pewno- , da - i nie zrzekam się go, ó ile~oja opieka
! nie wyda sią przykr<}, lub też ... zbyteczn;~.·
Korepetytor znów ważył w myśli.~. Oczy je- j śeiłj. nad kadencyą. z C-dur do H-mol.
g'Q spotka~y się z .oczami pa~lllY Matyldy.
. I
",Andante.".. ~awsze "Andante", panowie
KSl,',ąŻ~ .ukłon~ł, się,'
"
- NIe rozumIem pytama' - odrzekł znle- i szlachta. PamIętajCIe o teml
,
, - ,Jes11 pam 'raczy - mÓWIł do niej zbli~
chcenia.
!
'J.1ylko panna Matylda patrzyła śmiało, z po- : zka - ja ... o nią ...
-- No, czy mieszczańskiej, czy ziemiańskiej, r sq.gowo-ma:rmurowym spokojem.
l
Heszty słów nie doslysz~łe!ll.
czy...
~
Na szczęście, ktoś zajechał przed dwór, a \
Gl~npowano ,się około kSIęCIa, obszernie ko~
- Ziemiańskiej - tym razęm podchwycił l po chwili lokaj oznajmił przybycie młodego a- 1 mentowano list pana 'Telesfora. Ksiąię są,dzit,
sZybko indagowany.
l k a d e m i k a - s t u d e n t a . · l iż krewni tego ostatniego mnieszczą go w pen.....:. Aha, 7jemiańskiejl ~,powtórzył 'pan Ksa- I
Wszedł gołowąsy jeszcze studencik. Czer-! syonacie, za co oflarowa.t się płacić 75 rubli ruie·
wer:r. - r A ską,dże? Z jakiejgubernii, z jakiego wie,nią,c się po uszy, oznajmH, że przyjechał: sięcznie, koniecznie bOWIem pragną.ł w tych stropoWIatu?
zrekomendacyi pana Telesfora, jako korepetytor. nach czynić obserwacye astronomiczne, w tej wsi
- Z pod Warszawy.,
Nie moglem dłużej wytrzymać i, roześmiaw~ i w l)oblizkim Ojcowie. Pan Telesfor pisał nie ..
- I z .powiatu warszawskiego?!. -:- zdziwił szysię, ozwałem się głośno do pana ,Leona:
wyraźnie,w każ~ym jednak ,razie \,,"SP offinia,ł
się duży szlachcic. Proszę! A ja tam mam
- Dziedzicu, witajcież tego korepetytora w liście, ,że r:posy!am korepetytor'a, także u,czomajątek na., granicy z powiatem błońskim. Czy
uprzejmie, bo się może znoWU załapieeie.
nego", zatem d'YÓch ludziposyla, czego ani ja,
ojciec także tam posiada ,kawałek ziemi?
Wszyscy roześmieli się. Książę uśmiech u- ani pan Leon me wymiarkowaliśmy z listu.
kryl dyskretnie za szkJank<} h~rbaty.
.
- Uhum! - mruknął korepetytor.
Młodziutkiego korepetytora wita,no przychyl...
. . :"':"',Gdzież, w którem miejscu? ~ pytał wciąż
:Ksawunio tryumfuj~co, rad, że złapał na kłam· nie; każdy~ żartujflc, ustępował mu swego miej ...
stwie młodzika.
sca przy. stole.
. (D. c. n.)
15)
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zachodniej. Ani jeden socyalista z tej części kra- otrzymanych z mIeJsca, obraz działalności ekspeChasmamedow i Chanezajski pGpieraj~ wnioju nie dostał się ,do parlamentu, gdy z Galicyi dycji karnej w Lanczhutach i dochodzi do prze- , sek komisyi.
Interpelacy~ prz,,!jęto jednomyślnie.
wschodniej ·przechodzi ezterech polskioh ,sooyali· konania,źe wyjaśnienia, udzielone przez raąd, są i
stów zorganizowanych (Hudęc i Diamand ze I .. wo- niedostateczne.
I
Po ogłoszeniu spraw bieżących, prezes odSzidlowskij twierdzi, że Duma wstąpUa na i czytuje porządek dzienny posiedzenia sobotnie,·
wa, Liebermannz PrzemysIa i inżynier :Moraczewski ze Stryja), jedensocyalis.ta bezpa:rtyjny (p. l falszywą drogę, zajmując się tak nienzasadnione ... ł go, na którym ~najdnją się: zakończenie oQraJ'
Breiter ze Lwowa), a nadto dwóch ruskIch socya- ; mi interpelacyami, jak obecnie rozważana. POj'-l' w sprawie rolnej, projekty prawa o znies'e:
listów (Ostapczuk i Wityk).
muje on, że miejscowi mieszk.-ańc y mogli wprowa.- niu kary śmierci, o autonomii, wreszcie raport
Pogrom wyborczy socjalistów w zachodniej ~ dzić w bląd inicyatorów interpelacyi, lecz nie komisyi budżetowej o porządku wniesienia bu.
ezęści lHaju ma bezwarunkowo wielkie polityczne ! pojmuje, w jaki sposób, po udzieleniu objaśnień l dżetu.
znaczenie dlatego, ze główny zarząd i sztab 50- przez rząd, można ponownie popierać ldamstwo i
Krupenski wypowiada przekonanie, ze Jl!0
cyalistów galicyjskich tutaj właściwie mial swoją ~ miejscowych mieszkańców. Do poslów, którzy po- i można odraczać rozpoznania projektu IW" wa o
'sIedzibę, a Daszyński, jedyny poseI parlamentar- i pierają takie klam1iw(:l jnterpelacye, należałoby amnestyi i o zniesieniu kary śmierci; ta.k St,-Il~O
ny zorgańizowanych socyalistów, uchodził na ze- II stosować artykuł 38. (Ha.ras).
poprzednio przemawialon przeciwsystematycz,wnątrz za przedstawiciela. tego stronnict,va z Ga- .
Prezes prosi mówcę, aby ograniczyl się za- nel1lU odraczaniu potępienia teroru politycznego
Józef Hessen prosi, aby na porządku <hienlicyi.
.
.
. krezem omawianego przedmiotu, gdyż stosowanie
Posypią się teraz naturalnie ze szpalt kra- ,'artYkUłU 38 niezależne jest od mówcy.
! nym~ umieszczono przedewszystkiem. pierwsze c;t,y.kowskiego organu socyalistycznego narzekania,
Józef Hessen, prezes komisyi interpelacyjnej, ! tanie ogólnych przepisów o reorganizacyi sądu
wyzwiska obelgi. Rabunki, ZłOdziejstwa, grabieie, I sądzi, że wyjaśnienia rządu stwierdzają. iż sam l miejscowego, gdyż przed zatwierdzeniem ich przęh
rozhoje ... 'cala litania pięknych epitetów, mają-! fakt, który poslnżyl za. osnowę do interpelacyi, l Dumę komisya nie może dalej pracować, gdy tym·
cych wytlómaczyd nadużycia strony przeciwnej, ł nle istniał, przeto należy przyjąć /prostą formułę l czasem przeprowadzenie- prawa, poruszającego najpokrywać będzie mu·siała figowym listkiem nie~ ł przejścia do porządku dziennego.
~ żywotniejsze. potrzeby życia miejscoweg';). jak
moc socyalizmu, która 'wcalej, przerażającej swej ~
Demjanowtakże proponuje formuJę przejścia, l zniesienie posad naczelników ziemskicb, jest- U11r.nagości wystąpilana jaw przy wyborach z tej l potępiającą ogólny kierunek polityld rządowej i : dzo pożądane.
części kraju.
!, uznającą wyjaśnienia rządu za niewystarcz9,jące. ~
. Wniosek Hessena. wywolnjeoiywione rozpraBaron Nolde ponovrnie stwierdza podstawy, I wy, w których biorą udział: Demjanowicz, Batat.
Dlaczegó natomiast z Galieyi. wschodniej wyszlo tyłu socyalistów? Zagadk~, znowu na wielką na ]{tóryoh opierają się wyjaśnienia i oświadcza, Vvlod~imierz Hessen, Sinadino, Berezin, Rodic.z.ew
nieltorz-yść socyalistów, tlómaczy bardzo jasno ieh [ że zaprowad~lenie stanu wojenneg'o w gub. kutai- ~ i Gerus.
sojusz z rusinami i syonistami. Bez tych sprzymie- \ sklej jest wyn'ikiem powszechnej walki llaIiliestni- i
Obrady przybierają charakter zasadniczy.
rZeIlCÓW, z których drugą l\ategoryę zastępowgli ; l{a z ol(rucieflFJtwami rozbójIliczemi, które zwla'VVielką mowę wyglosil Wlodzilllier~~ HC3S8U,
bardzo często żydzi .postępowi, nie byliby socya- ; szcza w gub. kutaiskiei.. dochodzą do potworno" i dzieląc projekty prawa, podlegające obrarlullt Duliści 1V Galicyi ws~hod.nieJ ani jednego zdobyli I ści. Stan \vojenny będzie tam z konieczności za- I my, na d wie kategorye: projekty, których. stoso ..
mandatu; byłby ich tam spotkal tem sam los nie- l chowany dopóty, dopóki nie przestaną grasowa6 ' wanie w praktyce narusza koinpdencyę policyi
ubłagany i srogi 1 co jeh towariysżóvi z z[Lchodu
l bandy rozbójnicze.
.
pailS&Wowęj i projekty, maj;~ce na celu orgauicz.
ł
PocI. balotowanie podd~no prostą formułę ne odnowienie życia rosyjskIego, a pr:lOdewszyprzejścia do porządku dziennego, zaproponowaną ! stkiem załatwienie zasadniczYGh potrzeb 1111CjSCO-.
przez Hessena. Pormul~ przyjęto 210 głosami! wych.
I' przeciw 164. Przeciw formule,glosowal blok ludo- I
Rozpoznawanie projektów pierwszej katego .
. wy i socyalni demokraci. .
ryi, do której należą: pr:ojektamncstyi i zniesie(Sprawozdani8 PetersburskieJ Agencyi Telegraficznej).
Na porządku dziennym wyjaśnienia glówne- nia kary śmierci, posiada charakter. wyląeznie
i go zarządcy do Elpraw rolnictwa, z powodu sro- I demonstracyjnY7 wprowadza Dumę na drogę rozPosiedzenie czterdzieste czwarłe. ! dków, zastosowanych w celu przyśpieszenia u- ! praw gorących i wysiłków bezowocnych, nie dat tworzenia na Syberyi gruntów dla przesiedleń- jących żadnych pozytywnych wyników.
Pete1'sbu rg, cl. 6 czerwca.
~ cÓw.
ł
Wchodząc na tę drogę, Duma. dozna jedynie
ł
K"
\V 'l
l'
'. d
k ' \ rozczarowania i narazić się moie na zaclnvłanie
D.zisjejsze posiedzenje Dum'ypaństwowej otwo- ł.
S!ą.zę ... as! czy ww ~swla eza. c.al oWIteJ ! wiarv w przedstawicielstwo narodowe i nasuną.ć
rzono o godz. 2-e i min. 14, po południu .. Prez v - I, :zgodnoscl Jego rozp,orzą.dzell z brzffilemem ·pra- l
J
•
J
J
,
przekonanie błędne o bezsilności Dumy. DlliIla
doje Golowia.
.'
; ,I·· !V a. MÓglb.y odstąpw od pr~~jęt"ego pG)r,~ą~lm,' nie p,owinna i nie może wchodzić na tę drogę,
()dczyt, ano sz. ere g. projektów~praw,wnlesio ... 'I" .J przedst~wlC drukowane ~vYJaslllellla na wmes:o,
nych przez rząd,. 'oraz wniosek utworzenia· komi-' n~ w dmu 27 -,Yf!1 ,z. ID. Interpelacyę. Zestawl~- ona powinna zając się projektami pra.,v drogiej
syi, w celu rozważania spraw, dotyczącychpooią- ,~ł~ tych. wYJaslllen z. t.ekstem praw~ OCZ:Y:WI- l k~t~goryi, które dadzą wyniki realne, l\raj ożygania do odp?wiedzialności sądo:vej poslów.
I, S?le . s t WW~ dza ~a.n{OWICIe; l egal,ne. po~ t ę p,owa. ł! . Wla]ące.
~raJ' zrozu. mie, że I)foJ'ekty, podawano IH'zez
Po mOWIe I\faklakowa wmosek ten odllano l me. Co Slę tyczy zarzutow co do mektorych'
,
do uprzedniejrezolucyi komiSji, opracowującej odstępstw od formallzmu, . to glówny zarządca do kadetow, są mezbędne.
instrukcyę.
i spraw. rolnictwa uajmniej spodziewal się spoInni mówcy żądają także obrad nad amnePrzJj~to w ostatecznej redakcyi projekt pra- ;, tkaó ten zarzut ze strony poslów, gdyż będąc sty~ i nad karą śmierci.
wa, OdwołUjący tymczasowe przepisy o nauczaniu 'l!8:jzupelniej przekonanym o calkowitej lojalno.
Glosowanie dalo wyniki następujące: przeciw
tajnem wprowincyach zachodnich i w Królestwie SCI podwladnych mu osób, dąży tylko do usunię- o.bradom nad projektem prawa o zniesieniu kary
:: .
.
cia tych formalnoścl, które pr~ynoszą szkodę smierci w sobotę glosowaIo 194 poslów, a miapoiskiem.,
Na porządku., dzienJl'\Tm wJ,J·aśnienia zastępcy sprawie.
nowieie: Kolo polskie, kadeci, umiarkowani, paźJ
dziernikowcy, bezpartyjni i prawica.
w wyższych instytu~yaeh państwowych ~amiestniZaznae.zywszy doniosle znaczenie przesiedlaObrady nad tym projektem 'u8uniętQ :t poka.. Kaukazu, ~ar.ona Noldego, w kwestyl czyn~o- ~ nia, oraz- to, że inkryminowano mu odciągnięcie rządku dziennego.
S.' CI ekspedycYI karnej we wsi Lanczhuty, pOWle- i .części
sil technicznych od. urządzeni,a daw. nych
Pou glosowanie poddano wniosek, co do po
. cie,ozurgecklID, na Kaukazie.
I mieszkańców Syberyi w sprawie urządzenia no- stawienia na porządku dziennym posiedzenia z dn.
Baron Nolde ~yja&nia, ze tymczasowy. gene- I wych gruntów' dla przesiedlenia, Sąrlzi7że w 8-go b. ID. sprawy skie.rowania projektu prawa o
ra~,:gubernator wOJęnny W Kutaisie żadnej katYj niczern nie naruszyŁ on.\ praw tychże mieszkań- amnestyi.
pieniężnej na mieszkańców wsi Lanczhuty nie na- l ców. Główny zarzadca do spraw rolnictwa za. i
Przechv temu wnioskowi głosowało '193 po '
kladal. Najwidoczniej za powód do interpela~yi 2.nacza., że ruch prz~esiedleńczy nIe jest podtrzy.. słów, a mianowicie: prawica, socyalni demokr,lci
po,slużyl fakt, że pulkownik Prihodko ze swolm, mywany sztucznie, ale sam płynie biegiem natu' i i blok ludow v •
'.
'
oddzialem na żądanie miejscowej policyi zwolal I raJnym.
.
!
ci
.b
dk
L
d
'1
Obrady nad tym projektem umieszczono na
z~ r~nie,~roma z ~ie. w ąnczhntach i prze sta,!l
. Ządania, aby przerwać~ utrudnić i zabronić! porządku dziennym posiedzenia wd. 8 b. m.
mu ządanl~:.. wydaOla dezerterów, napr.. awy dr?g, przesiedlanie się, wvpowiadane obecnie na lewic v
p'.l·· I . t
d 7
]~
zaprzesta 1
l
b
e
J
J'
OSlel1Zeme Zt1lIhClllęO o go z.
m. "~.
. . h 'i n asamowo nego . wyrą ywan:a 1~' Są,Sl - z taką samą uporczywością, z jal(ą je poprzednio I"
.Na~~ę. pne posiodzenie w sobot~: w południe
dnIC . lasach skarbow~ch, oraz za~Iaoellla. zale:
wypowiadano w kolach biurokratycznych, są od- l WIeczorem.
glych. podatkÓW., .OddzIal p~lkown~l{a. pr~hodkl.1 glosem p.rzeazlośCi. Ruch naturalny przesiedleń..
spędzIł 'W ~n.ezhutach tylko do~ę, ZyWląC.SH~ ko- ~zy będzie rosnąl niezależnie od środków, ohmy- I
sztem ludnoscI, co bylo bezpraWIem. O mepraw-, ł. sIanych w ćelu powstrzymania wychodztwa. (OkLa- I
Petersburg, 6 czerwca. ' W kuluarach DUilly
nem ~m p:o~tą.pie:p.iu. naty~hmia~t bylo doniesione! ski na prawicy).
! mówią, że wniosek w sprawie amnestyi,
który
l miar wejści na porządek dzienny w sobotę, będzie
bezposredmeJzwlerzchnosci. Zadne skargi na
gwalty,jakichmiala się d'opuścić ekspedycya i
! o kilku 'pr~emowlaI~lach od?zyt.an? formułę ponownie odłożony na czas póżniejs?;y.
karna, nie byly wniesion~. Co się tyczy wspom- ! ~oslow sybernsklC~, uz~aJącą w,YJa"slllema, za ~o, Petersburg, 6 czerwca. We środ~ Dllma 0njanej w interpelacyi somy rb. 45,000, zaszło tu i, stat~czne, a ~rodln. glowI}cg?, zarządu do spraw statecznie przystąpi do rozważenia interpelaCyj
naj widoczniej nieporozumienie. Kary żadnej nie! rolllIctwa .zall1eczy~l~ce zadosc potrze,b?m ,':Vr cho - z powodll stanu wojennego w Królęstwie Poiskiem
na,kładan~~ . lecz. ~a~zelnik wydziału ro~n~ctwa ~~W~a~~~e oS~k;łdJ~l lllteresom ludnoscl mleJSCo- sprawy mordów w Zel wie i pogromu siedleckiego:
Sla e . .
.
, .
.
Z .mowami wystąpi~: w pierwsz.ej sprawie Nowow gubernll kutaIskIej" opierając się na sCIslem
Formul~ t~ przyjęto wlększos~ną wSZystkIch l dworski i Rempel, w 'drugiej Parczewski i Robrzmieniu prawa z dnia 19 kwietnia 1897 r. O
porębach leśnych). zaządal od mieszkańców ~si ~lo~ów przec~w glosom prawicy, umiarkowanych: dziewi?z, w tr~ecie~ Sunder~and i Bryndza.Naph;i.
l OczekIwany WIęC Jest wesrodę w Dumie W 0&-;
Lanozhuty' rb. 4, ,000 za dokonany przez mch i l kIlku kadetow.
samowolny wyrąb lasu .:s~arbowego.
ł
Na porządku dziennym sprawozdanie komi- lem znaczeniu tego slowa polski dzień. 'V poniePieniędzy tych jednak Prihodko nie egzekwo- i syi interpelacyjnej w sprawie interpelacyi o na-.' działek komisya budżetowa zloży w iibie spra~
wal, a w razie niezaplac0nia ich dobrowolnie lożenie przez generał-gubernatora Rajera 3,000 wozdauie ze swojej działalności. Refere1JJelU~~Q ..
przez mieszkańców wsi J.Janczhuty sprawa przej- rb. kary na ludność Elizawetpola z powodu za- rni8yi jest poseł polski Żukowski.
dzie ~do rozważenia w!adz s~~owycll. .
. 'bó.jstwa członka rządu gubernialnego KleszczyńZurabow pOIlowmę kresił. wedlug lllformacYJ, sInego.
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Wobec coraz nporezywsz:yeh pogłosek o grożącem biurokracyi, nie dal ludności przez czas trwRnia wistnienie projektu, z w'arunkiem, i2 magistrat
Dumy staje się szczególnie interesującym prawie żadn(ej l{Qrzyści tak}X>d względem mate- w ciągu określonych lat 2;amortyzuJe wylożony
artykuł Stolypina, zamieszczony w "Naw. Wr.", w któ- ryalnym, ja}[ i moralnym i nareszcie istnie6 prze
kapital.
,
rym mlędzyinnemt powiedziano: ,.RozwiązanieDumy stal. Dnia 4 czerwca zakończORo ostateoznie wszel- ,
Po rozważeniu projektu, magistrat postanQl'ańst\)owej i nowe wybory na mocy nowej ustawy wy- Ide rachunki i pozostalą sumę 2,680 rub!przela- ' wił sprawę budowy i przeróbki', pawilonu na trzo ...
b;,rczej bylyby tylko przydanem paliwem do pożaru na- : no do kasy gubernialnej w Piotrkowie. Do Piotrdę i bydło ,bdłoży6 do wprowadzenia samorządu
miętuoścl opozycyjnych. Krok ten byłby równoznaczny ł kowa również ~ostan~ odeslan.e książki kasowe,
w Łodzi.
' :
z znmiarem przebywania ponownie z takim trudem prze- ! oraz akta" czylI archIwum komltetowe.
OdlQr..enie projektu motywowano brakiem fnn ..
by tego przesilenia. Cżyż naród nie wyrzeklslę myśll ,i
Z~ Szkoły handlowej. Dotychczasowy prezes duszów i tem, że władze wogółe odmawiaja kra ..
zmiany sw~o l(}su dro?l\ tylko ntszcz~eielsktego roz: , rady ?p-iekuńczej 7-klt;t8owej }ódzki~j Szkoty han- dytu, a magistrat w takich warunkach nie" może
machu? .C~yz kad~el Dl~ zrozumieli juz Plylnośei swej '!' dloweJ, p. Edward Herbst, podal SIę do dymisyi.
przyj-ą,ó na siebie żadnej gwaranoyi. I
poprzedmejtaktykł? Na}glupsZł, rzeezą byłoby zanłe- , Zawiadomienie o złożeniu mandatu prżez p. HerbZgodzono się tylko na przepro-wadze;ie 'prodbać tejewolueyt w J)1)jęeiach i nie skorzystać z nłej{(. sta ,nadeszłO wczoraj do urzędu starszych zgr o- jektowanej kolejki od stacyi Karolew ' do rZ-6Źni
CO)
madzenia kupieokiego.
i rozpoczęcie wkrótce roboty wedlugplanów, któ·
fi
re opracowuje inżynier Fr. Ghelmlński.
"Ruś" donosi, że aresztowanego w Petersburgu adWO-!
V Echa zabójstwa dyrektora. W uzupelnienin I
.
kata przysięgłego Fiedosjewa poei1tgnię-to do odpowle- wczorajszej wzmianki o morderstwie, dokona.nem I .J' Sekoya wykońozalni i farbiarni.Wcz'oraj, (}
dzll\luQści sądowej za udział w wojskowej organiza.cyl I na dyrel\:torze fabryki &kc. Tow. l. K. Poznań- i gooz. 6 po południu, w lokalu przy ulicy Dzielnej
rewolucyonistów socyalnyeh.
skiegp E. Raisie, podajemy kilka szczegółów.
, ]Q 31, odbylo się posiedzenie sekcyi farbiarni i
~
( Edward Rai~ w towarzystwie dyrektora. dru. ... l apretur związku. fabrykantów. Przewodni.czyl p.
"
' karni i farbiarni p. T. Swlkopfa qążyl z fabryki Maurycy Pisch z, Tomaszowa.
Posiedzenie zwolane. zostało skutkiem żądań
. Prasa zagraniczna Je~t co~az pesymistJezmej uspo- l na ohiad przez ulicę Zachodnią. Gdy posypaly się
sabIona wobec Dumy rOSYJskieJ. "
'. z
kule rewolwerowe, skierowane do Raisa., inżynier robotników, domagających się podwytszeni.a placy
,
1" Wianer Ąl1ge~eine ZeHung
do~iaduJe SIę kół l Szelkopf, nie tracąc przytomności, usilowal 'po- , zarobkowej o 10.% i groźbystrejkiew, w razie od..
dy.p_o.ID;atycznycb, ze ewentualne rozwląza~ie. ~u~y ro~ I chwyció napastnika. Ten jednak po strzałach ł mowy ze strony wlaście,ieli farbiarni i apretur.
\Sy~skleJ .uie będzie. dla ~YPlomacyi . europelS~leJ Dle8 PO_ I szybko uCi,ekl w stronę' ulicy Ogrodowej. Prze...
Po dlugie;, wyczerpującej dyskusyi, zebrani
:d~lfmką, rząd rOSYJski JeBz~ze. W ZImie z8\:r~adom i l ga I chodzący swiadkowie tego ohydnego 'morderstwa J?os~anowili żadnych żądań robotników nie,nwzględ
b~nGty f~3.ncuskł l angi~lskl, iz ewentualnose rozwi~za- l zachowali się zupełnie biernie i dopiero gdy oHa.. niae t żadnej pod wyż~i nie dawaó~ I
Dla drugIej Dumy nie Jest wyłączona, a zarazem za
ra zuchwałego nap9Au była bez życi~, otoczyli i • :oni~~a~ r?b~tni-cy w razie ódmowy.podw~ż
pewnil, że nie będzie to oznaczało powrotu do ab80· , kupa, leżącego na chodniku.
ki zaorozlh strejkle.l1J, o ozem se~,~Ja. zawladomlOlutyzmu, lecz że nałychmlasi wybrana będzie trzecia
Początkowo sądzono, iż uda się uratować bro- ,l na z?stala ~rz?z ZWIązek .~~dnosc , .. ~~e,~o f~brfDuma.
cziceg o we krwi Ra,isa, wezwany jednak lekarz kan~l poWZIęlI ue:hwalę, IZ w chwllI • wyrazenl&
Ambasador Izwolskij oświadczył w Paryżu, że Du- ! Pogotowia stwierdził zgon.
I, ChęCI p,owrotu do pracy przez r.obotnlków, farma musi być rozwia"zana, jeżeli w sprawie rolnej nie
Wieść o zabójstwie rozeszła się lotem bIyska- ! biarnie i apretury zostaną otwarte nie inaczej, niż
'zeehee być powolną lnll3yatywie rZ2\du. Idzie tu o roz- wiey po mieście, a przedewszystkiem doszla do i' pod warunkiem) iż teraźniejsza płaca zostanie zniwiązanie sprawy rolnej bez ·naruszenia. zasady własna-- administraoyi fabryk Tow. l. K. Poznańskiego, 'I żona o 10%..
l
'ści pryWl\tnej.
gdzie na calym personelu wJw'arła przygnębiają .. ~
Biorąc pod uwagę, ze do związku cJednoŚth
ee wrażenie.
; nie należą wszyscy robotnicy farbiarni i apretur,
KALENDARZYK TEB.mOWI.
Nikt dotychczas nie może zda6 sobie sprawy, l gdyż wielu są członkami 'innych organizacJj zaIMIONA SŁOWIANSKIE. D z i ś Wisława, J.n - co bylo właściwie pobudką do zbrodniczego ozy- i wodowych, niektórzy zebrani, oświadczyli, iż nie
t l' o Wyszos?awa.
nu. Zabity bowiem, jako dyrel\tor przędzalni, zaj- ; b~łoby' właściwem, a, by wszystkie f&b~yki odpoZEBRANIA.J u t ro zebranie członków założycie.. mowal stanowisko dopiero od sh}dm.iu miesięcy; \ wIedzlaly lokautem w ~azie strejku fQbotn'ików.
li Stow,.salft-ktor majstrówt Mtkolajewska M, o godz. 6 \ lagodnem i llprzejmem postępowaniem swojem ni-!
' . Sprawa ezęściowego lub' O'gólnego lokautu
po pol.
! komu S'ię nie naraził. Cieszył się on uznanIem i ' wy~oIala. niezmiernie ożywioD.ą~yskusyę· Zdania
- J 11 t r o zebranie członków K6ła połudnt'ow~go ' sympatyą W sferach robotniezych; Z nikim nie mial ' ścieraly si~. W przemówieniach bcnviem wielu staP" M.. S" Piotrkowska. 175, o godz. 6 i pół po pol.
zatargu.
rano się akcentowa6, i.ż ,groźba s.trejku nastąp.iła
...... J u t r o zebranie ezlonków stow. "Harmonia",
t ił
t
b t k
l
Konstantynowska 16, o godz. 7 wieczorem.
Fakt tedy zabójstwa s'taje się wprost niewy- j y {O ze s ~~ny r? o m. ow, ~aeząoyeh do zwu~:
tIómaczonym, zagadkowym.
.
zku (J~dnosc), me mozna WIęC ~drazu stosowao
S. p. Edward Rais byl poddanym francuskim, l represYJnJ~h srodk6w ~o r?botnlk6.w, będąoych
ukończyl wyższą szkołę przędzalniozą w Miluzie. I członka~l lll~ych organI~aeYJ zawodo,,:,ych. .
S. p. Rais >pochodził z rodziny zamożnej, byl f
PO~lewaz obrady nIe doprowadz~lydo żadjedynakiem. Koledzy i przyjaciele radzili mu, aby nego. pozytecz.nego rezultatu, postanowwno zwola6
I skutkiem ostatnichkrwawyoh wypadkó w opuśoił ; raz Jes.zeze zebranie jutro, ? godz. 5 po puludniu,
Losy Politechniki warslłlwskiej. Pracekomi..: ., Łódź; Rais j.ednak' oświadczył, iż nie wypada m,u w tymze samym lol~al~ (~zlelna~ 31) dla ostasyi z udziałem delegowanego do Warszawy urzę porzuc,a. ,6 zajmowanego, stanowiska, lecz spełniaó ,I' tecznego rozstrzygmęroa sprawy. .
"
Koło panien. Wczor'aj wieezor-em w lokalu
unilca do szczególnych poleceń przy ministrze powierzone mu obowiązki.
ZwloJriumieszczono w mieszkaniu przy uUcy . przy nl. Pasażl\iajera X24,' odbylo się' organ iprzemysIu i handlu, Agłamowa, w spraWIe funduszów Politechniki warszawskiej. i przyszłego in- Długiej ~ 28, zkąd przewiezlOllebędą zagranicę. zaeyjne zebranie czlonldń świezo zatwierdzonego
Administracya fabryczna na żądanie zarządu Kola paniEni w Łodzi Zgromadziło' Się 25 osób.
stytutu dońsldego zosta.Iy już ukończone. Komi,sja orzehla, że za posiadane obecnie przez Poli- Tow. akc. l. K. Poznańskiego przesIała drogą te- Na przewodniczącą zaproszono p.Zofię Marezyńle graficzną do Berlina szczegóły wstrząsającegoską.· '
technikę środki będzie można zaklad ten, jako
Z odczytanego sprawozdania dowiedziano się,
bezczynIlY. Jut d al utrzyma6, oraz jednocześnie grozą morderstwa.
Dziś rano udał się do Berlina dyrektor Szelże rozpoczęta dZlalalnośó KOta już w roku 1906
utrzymywać nadto przez pierwszy rok instytut
za.znaczyła się dodatnio udzielaniem zapomóg tydoński, ł;l to w na.stępującysposób:
OgMne·fun- kopr.
dusze, Politęchniki ł wyznaczone przez skarb na
Z rzeźni miejskiej. Onegdaj w magistraeie godniowych pienjężnych oraz wydawani6Jnartyku ..
jego utrzyma.nie, wynoszą 354,950 rb., opróoz te· , łódzkim . odbyło się zebranie przedstawicieli ak. :' kulów spożywc.zyc~.Z ofiar, tych korzystałO 80
go .'zaklad posiada 53,807 rb. oszczędności z lat cyJnego Towarzystwa rzeźni miejskiej w Łodzi, rodzln; nadto przeszło 100 dziewcząt ,robotników
poprzednich. Z tej sumy komisya uchwaIHa wy- z udziałem radnego miasta i pod przewodnic- f pobierało naukę· Koło \ panien 'w\rokll ubiegłym
znaczyć. na utrzymanie bezczynnego InstJtu wartwem prezydenta r. st. Pieńkowskiego. Rozwa- wyslał() dla poratowania zdro~ia 46 dzieci do
szawskiego, przy zmniejszony~ sldadzie profeso- żano projekt, dotyczący r~zszerzenia rzeźni przez ! Niekłauia.Dzieci ,na miejscu znal~złytroskliwą
rów, "233,000 rb., pozostaJą zaś su mEJ, t. j. rb. przebudowanie starego i wzniesienie nowych pa. opiek~.
-,
121,950, i l·b. 53,807 z oszczędnośei przeznaczo- wilonów na pomieszczenie bydła.i cieląt, oraz
W dalszym ciągu po zaz~ajomieniu się z treno na" urządzenie i utrzymanie pierwszych :wy- przeprowadzenia kolejki od stacyiKarolew do ścią u.stawY, postanowIOno założyć dla b-iednych
działów. instytutu dońskiego, który pOsiada już
terytoryum rzeźni, wraz z budową platformy. do dziewcząt si,wa,lnię, w której prócz nauki szycia
swój wlasny kapitał, wynoszący rb. 27,000. Pro- wyładowywania transportów trzody i bydla, przy- dziewczęta będą się ks~talci6 ogólnie. O ile znajjekt konj.isyi. zostalzatwierdzony przez ministe- wiezionych koleją kaliską.! dą Się środki, zaprojektowano założyć internat~
'ryum. Nadto z Now.oezerkaska do Petersburga!
Sprawa powyższa byt~'juz dawniej przed- Uchwalono zająć się wys~ukaniem natychmiast 10:udaiesię osobna delegacya dla ostatecznego omómiotem . obrad w magistracie. Potr~ebę budowy kalu D~ szwainię, 'bibliotekę, i biuro, orazzakuwieniau ministra kwesty i otwarcia t~go zakładu. nowych i przebudowę istniejących budynków na pić maszyny do szycia;stoly i ławki.
DepeSla. Kolo Polskie w Dnmie pa11stwowej pomieszczenie trzody ~bydla uzasadniono tern,
Na wczorajszem żebraniu oprac'owano plaIl
przesIało następujący telegram do J. E. biskupa
że ciashota teraźniejszych budynków utrudnia
zaję6 w instytucyi.
,
'
"
'J aczewskiego:,
znacznie prawidłową dostawę transportów zwie,Wybory do zarządu daly wynik na;3tępujący:
Peter8burg, 4czerwca.--:-KoloPoIskie w Du- rząt. Zarząd miejski podzielaIsluszuość poglą- Na przewodnic~ącą wybrano p. Zof,ię Marczyń~ką,
mie państwowej .p-rzesyla serdeczne wspóIczucię dów Tow. akc. rzeźni miejskiej i dlatego posta- na zi:istępczyntęp· Maryę Herzberżankę; na kaz powodu, oburzaJącego zamaybu .na życie \Vaszej nowH projekt rozważyl~.
syerkę p. Sliani;;lawę Zasacką, na sekretarkę p.
Ekscelencyi . i wyraża radość gorącą .z przyczyny
Wedtug projektu, opracowanego przez budo- Jadwigę Silberbaum, na bibliotekarkę p. Annę Łus~częśliwego ocalenia.'
wniczego Domaniewskiego, kosztorys robót przed- bieńską' oraz pp. MeHtę Sznelkówną i Natalię
Prezes Kola D m o w s ki.
stawia się w sposób· następujący: budowa no- LombkówJlą·
. '
Sekretarz N o w o d w o r ski.
wych i przebl~dowa staryeh pawilonów obliczona
P. M. 'S. Przypominamy' o jutrzejszem zebl~a.
zosta.ła na '234,000 rb . ; l\Oszty budowy kolejki
niu poludnio\vego Kola P. M,. S. OdbędZie się ono
Łódzki, komitet trz~iwoś(ii skończyl swoją e·
o godzinie 6 i pól po pol. w lokalu eJ edności:ł
gzystencyę siedmioletnią.
Zaprowadzollyw gru- na 45 1°00 rb.
N"admienić
należy,
żo
akcyllllaryusze
wyrazili
(Piotrkowska
175).
.
uniu. 1899 r., pociągnął na siebie ,wydatków ze
,skarbu przeszło 60)000 rub., a pozostając w ręku chęć wydatkowania I)otrzebnej. sumy na urzeczyStowarzyszenie ;awodow~farmaoeutów. Na
'rozwiązaniu
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mających nastąpi6 zmianaoh iirm, adresów-ewentualnem przerwaniu abonamentu i t. Il., a to w celu
możliwie dokladnego ulożenia. katalogów.
W te
ostatnie abonenci będą zaopatrywani przy lliszczaniu należnej od nich op.laty, przyjmowanie której rozpocznie Slę z dniem 14 lip{la.

zapowiedzianem w dniu 5 b. m. posiedzeniu miesię'Cznem stowarzyszenia zawodowego farmaceutów m. Łodzi, caly zarząd zrzekl się mandatów.
Obrady nad sprawami. objętemi porządkiem dziennym, nie doszly do skutku.
W celu dokonania wyboru nowego zarządu,
zwolane zostaje nadzwyczajne zebranie ogólne
'W d·Dlu 14 b. m. o godz. 10 wioczorem, w lokalu
przy "ulicy Południowej n 20.
, Odwołanie. Proszeni jesteśmy o Z'awiadomieme że projektowana majówka w GIownie na Maciefz Szkoln1\ z przyczyn od organizatorów 'niezależilych, 'W niedzielę do skutku 'Bie dochodzi.
O naznac.Z1)ll"m nastppn~m terminie z·awiadomim v •

którą

akcyza uznala. za dobrą. Fridman tlom&. ..
czyI się, że tak duży zapas w'ódki knpil na swoje Jl(>trzeb-y, lecz jej nikomu nie sprzedawał. Po
wysłuchaniu świadków, sędZia skual Fridman'a
na 20 rb. kary lub 5 dni aresztu.

V Z fabryki towarze ako. L K.

Posnańsklego.

Z'9 Stowarzyszenia majstrów fabryoznyoh. Znów zmuszeni jesteśmy sprostować wiadomość,.
Wczoraj o godzinie g-ej wieczorem w lokalu Sto- i; padaną w <Ktirrerze Warszawskim> ~ 155. ż ,d~
warzyszenia majstrów fabrycznych (Nowy Rynek l 7 ~.,~. (wydame poranne):. Błędną .Jestwla~o
M 6), odbyło się pod przewodni.ctwem prezesa mosc~ Jakoby z POW~dlł, z~bołstwa .~yrektora ~alsa,
p. JanaSmarzyńskiego posiedzenie zarządu, któ- ! w~zyscy dy~ektoroWle, Illzymero~włe o~a.~ maJstro·
ry zalatwil parę spraw bieżącyeh i postanowH, ! WIe f~b~y~l Tow. ake" I .. K. r oznańs~lego.-po;
iż w sobotę dnia 8 b. m. odbędzie się miesiecz- I stanow~h nlę pokaz:ywao 8.U} w fa;bryoo l wjJ6chac
e rPni.b"""', 'e ",<D~'7.~,du
\
r:
Z ŁodzI. l
.I
".J'
,.
oJ
n uu ,Lf~nl UQlj,~
8
I
Opróez dyrektora farbiarnii drukarni T, SzelPodania.. Według wyjasniema. izby skarbo..
. ~TeSI~(nVa~6.' DZlS, o godz.
r:m o, na ul. i kopfa, który udal się do Berlina, nikt nie miat
wej wszystkie podania o pozwolenie na przod- MIedZIane) pohoya areszto~~la 19-1et~lego Oska- i i niema zamiaru z powodu zabójstwa Raisa opu_
sta;ieni,a teatralną, zebrania liczniejsze i związ· ra OJszyńsl~iego, p~y ..ktorym znaleZIOno rewol .. 1 szczać nagle Łódź.
k{)we winny byó opatrzone marką 75 kop., o ile ~er. (braumug) na.blty l .trzy magazyny z nabo- i
Dyrektor Edward Rosenthal wyjechał przed
. ..
.
.
r: kilku
dniami na dwum.iesięczny urlop. Praca
petenci nie żądają piśmiennej odpowiedzi: w prze- JamI.
eiwDym razie" na podaniach takich winna być.
Uw~lnieni. Z. wlęzlema . łódzkIego zos~ah wy- ! w fabryce we wszystkich oddziałach idzie normarka. stemplowa na 1 rb. 50 kop.
puszczem Józef NowakowskI, Otto I)egel l Fran- l maInie. Stawianie smutnych horoskopów, wyraSzkarlatyna. , W ostatnich czasach szkarla,ty- ciszek Janicki.
ł żających obawę co do dalszego funkCJonowania
RewiZJa. Wozoraj w fabryce Causmera przy l fabryk tow_ ake. Poznańskiego - jest conajmniE'j
na wśród dzieci zaczyna się. wzmagać. Wczoraj
znów zachorowalo , na tę straszną chorobę kilko- ul. Widzewskjej wojsko wraz .z policYą dokonalo ! przedwczesne.
ro dzieci, które odwieziono do szpitala Anny Ma- n?,glej re:vizyi. Nic podejrzanego nie zna.leliono, I V Strzały na ul. Drewnowskiej. Wczol'aj, o
godz. 10 wieczorem przed domem nr. 50, przy
ryi. Lekarze postanowili przedsięwzią6 energiezne mkogo me aresztowano.
środki przeciw szerzeniu się epidemii.
Oztery wyroki śmierci. W styczniu r. b. w szyn- . ul. Drewnowskiej zostala zabita. czterema strzaZe Stow.rIJn-enla akuszerek. Wczoraj o go- kowni pod Łodzią znajdowali się niejacy: Antoni łam. i rewolwerowemi 20-letnia. Wanda Czajkowdźi'nie a-ej po ' południu w lokalu Stowarzyszenia Sznmiński, Stanisław Balerorzu, Józef Gruszko i
ska. Zwłoki za.bitej przewieziono na ul. Krótką
majstr6w fabrycznych Nowy Rynek nr. 6, odby- 8tefan Habczyński.
! (Baluty) nr. 14.
lo się zebranie zarządn Stowarzyszenia akuszerek
. Do te?oż szyn,ku wszed'l młodszy stra.ż~,ik ziem- I
Ogólnemu osłabieniu w ciąga dnia wczorajsze.
pod przewodnictwem prezesowej p. Ludwiki Le- ski, 'MarcmkowskJ, z dwoma szeregowcamI, którzy go uległo 6 osób.
wandowgltie~.
s·tanowiIi Jego "oelrronę".
, l1apad.. Okolo godziny 12 w nocy, na powracsJ:ą ..
Po sprawdzoniu rachunków i listy czlonldń
Zawiązała się ogólna. rozmowa, POti'cza-s któ- f eego do domu Adama Swłklińskiego, lat 20, . robotnika
okazal0 si.ę, że wiele czIonkiń zalega wopłacie rej Baleerzak wraz z. towarzyszami pokaz. aU straż- łfr f~brycznego, napadło dwóeh ludzi, z. któryeh jeden. pilnikowi i żołnierzom n-osiadane rewolwery .zazna- . niklem zadał mu ranę w czoło l sZJ'J'ę, poezem zbIegli.
Skladek. zaległości wy.noszą. przeszlo 10D rb. Nad
•
~
,
••
,1:'...
. ' '.
Ranę opatrzyl lekarz Pogotowia.
tą sprawą dość dIogo, zastanawiano się. wreszcie czając, ze zadnych -wrogIch zamlar6w nIe mają·
ł
uehwalono,żeby miasto podzielić na kilka rewiW celu aresztowania posiadaczy rewolwerc>w, .
Z To~aszowa. ~ezo:raj za,streJ~owQ,h WSZ~łJrów, a 'W. każdym rewirze Jedna z czlonkiń wy- jeden z ż,olnierzy wyszedł z karczmy i sprowadził ł ey :obotnlCY fabrykI. L!"nd~berga .w T..om~sżowle,
branych zajmie się inka.sem.
na pomoc jeszeze dwóch szeregowców. \Vtedy cy- i zarowno w przę~~z~11ll1 Jak l. tkałn~. StreJ~uJe 0Postano\\>iono przez pewjen czas członkinie l wilni rzucili się do ucieczki.
ł koło ?OO .robO~lll.l{OW. Żądają om POdWYZSZ6n.ia
zale,ga.jące w opIacie składek nie wykreślać z li- l
Rozpoczęła się pogoń. Podczas pogoni z j0d- ~ normy dZI~nneJ . placy.
.
KradZież. ~ przy ut ·Wldzewski6,. nf. 93 Z -mł_·
sty, lecz w· razie wypadku, taldm członkiniom nie i nej i drugiej strony padły strzały, po których Balwydawaćżadnyc~ ,wsparó.,
,
cerz~1,c .p~<tr ,raniony na ziemię, a. trzech. jego 00- ,kania Wa~gelta skradzkHlo ~gotówk4 1100 rb •.
W ostą.tnic:tt,' .,Czaisa.ch· wiele' kobiet .nie 'nlają;", warzyszów scllwytano. .
.
'
POsilIli. Wezora,i o· 8~d,1. &-ej "i półW!.C'Jch ,uie .wspólnego z aknszeryą, nie pośiada.Ją- :"
Pociągniętych do odpowie,działnośei pod za.- i czo.rem przez szosę Sr~brzyńską: j-eobali dragoni
cychiadnych dowodów z pralrtyld, zajmuje się ! rzutem nsiIowania zabójstwa strażnika i żolnie- w ki'erunku Łodzi. Naprz'~6iw dragonów szło
obOrami, 'podrywają one reputacYę i byt za.wodo- rzy - Balcerza.ka, Rabezyńskiego, Gruszkę i Szu- i trzech ludzi, którzy w,!ko'llywałi jakieś ruohy.'
wym al<uszerekom i babkom. Kobiety te obsłu- ~ mińskiego - warszawski sąd wojenny okręgowy I Jednemu. z dragon6wz·da.w:ało się" te ludzie o-Wi
gują· cllore niedbale, nie czysto, wskutek czego i skazał wczoraj na karę śmierci przez powieszezamierzają strzelać. Chwycił za karabin i Wfwywiązują się, choroby zapalne, a naw-et zdarzają ! ule.
strzelił. Kula ugodzUa w 6-Ie.tniego Augusta
się doś~ czę~te ~ypad~i śmie~telne...
ł
Z Kolanowa. W d. 9 b~ m., t. j. w natMlto- Mil~era, którego w sta.nie cięzkim'oQW}eziono' d~
. Ogol~ ,Z&S I?les~k.anc?,:, ll1e w~aJem~lezony? ~ ! dząc~ niedzielę o go~z. ~ .. ej po pollldniu w par- ~ s.z!lltala; Na odgłos strzału przechodme zaczęli
dZlala.lnoso takIch. JeJtIlOSCI, potępIa .ogol akusze l ku Helenowa odbędzle SIę zaba.wa ogrodowa. na I SIę kryc po domach. Fo-wstal P9pło~
r~k: No podsta~18 ty?~ da:nych z~ząd~ry c~r~n- rzecz żydowskjego Towarzystwa dobroczynnośoi, •
k.l nle., aby zar~ąd " Z8..Jąt S,.lę e.nerg,lCZll1~ us.lmę· . oraz sekcyi pielęgnowaniu chorych. Zab. awa UtOZtIem ,tych. kobIet l,przedsIęwzIął srodkl, by na~ ,'. mai.eona będzie ~ loterYą fantową, poeztą, walką
dal me za~mowaly s~ę; one praktyką· .
kwiatową, ooofetti i t. p. Ogród będzie wieczo...
, ' . '.' . . ,
." • .
. fJP.raWd~IWl ro~yanW: dG&laj~..
. ,.-.
Jednej z czlonlnn. WY.Plaeono pozl~zl\ę PlO!.., rem. uiluminowany i puszczane będą: ognie bencentową w wysokości 50 r b . .
. galskie.'
.
,
. Na ostat.nlem posledzęmu ~dJ ZWląZkt1 :t:pra.;.
WdZl wych rosyan) w WarszRł8 llchwalono roz ..
Ze zgromadzenIa. maJstrów oechu bru.kar~I~-I'
Lekarz. Potrz~bny Jest lekarz. w osa~~le SIa- f szerzyć dzialaln.ośó związku pasz otwarcie filii
go. We wtorek dUla Ił-go, czerwca. o godzlnIe watycze nad Bugl-em , w gub. slledl~kJ.e:J, ~rzy ~ 'W prowilłcyonalnych miastach Królestwa. Pol..
5-ej, po p~ludniu w sali ~i111e:a pr~y ulicy M~- '. sta~yi Dom.aczewo ko]~i brzesk?-c1ielms-kieJ, ~dle- I skiegoJ
pr.zedewsz:ystkie.m w CMł:mie i wSiedl ..
kolaJewskląJ nr. 40 odbędZie Clę ogoIne zehrame I gleJ o 8 WIorst. OkolIca zamozna. Poprzeinl le- caeh
majstr~:w cechu ?ruk~:skie?o" :naktór~m ,przyj- '1 karz, ~yjechat .na s~ałą posa~ę rząd{)wą· 'Bliz·W myśl rady posłów bisk~a Eulogiusza j
mow~Dl będą nOWI maJ::strowle l czeladnICy_
t szych ln!orm.acYJ zaslę.~n~c moz~a w a~tece p. K&- Sazonowicza, związek postanowił zawrzeć ścisIy
IZydii W ",borgu. W Wyborgu w Finlandyi j rola Zalnvsklego, oaoblscle lub hstowme.
stosunek z prawicą Dumy, a pierwszym krokiem
p{)jawily się o@oszenia w mieście, podpisane, przez ~
ZgODo Dziś, o godz. 5 rano, w. szpitalu Po- 1 ku temu jest postanowienie opracowania ;referatu
gubernatora, uprzedzające mieszkańców, aby ~nie l znańskich-:c;marI Henryk Arneker, ofiara zbrodni- ~ w sprawie szkolnej. Królestwa Polskiego z pu.nkwynajmowali letnich mieszkań żydom r,osyjskim, j czego napadu.
.
~ tu widzenia «prawdziwych rosyan).,
niep?siadającym prawa na zamieszkiwanie w Fin- ~
\ 1abójstwo, Wczoraj. o godz. a i pól po ~
~re~oryal ten będzie wJ8lan~ na. ręce POS~a.
la.ndy~.
. .
. .
\ pol. . na ro-gu ulic Nawrot i Wjdzewskiej okolo ~ ScZOuowlcza, W celu {>r~eczytanIa go w Dumie
Kto nie ~astosuJe SIę do postanOWIellla guber- " domu nr. 107, do przechodzącego mężczyzny, u- ~ P?dczas rozpraw llad pro:lektem szkoJn.lm, "nie ..
a&tora., będzle ukarany grzywnami w sumie 100 branego biednie, jakiś mlodzienie(~ dal dwa strza- t SłOnym prz~z Ko.lo polskIe.
1y z rewolweru. Strzały byly skierowane w twarz I
.. ZaWIeszenIe•.
marek.
ŻydowskIe 'slkoły Pocz~tkoW'e. MinisterJum i usta. Napadni~ty, raniony ciężko, zachwiał się i
Z .rozporządzem,a gener~I-~b6rnatora wa.r..
&światy, przygotowując materyaly dla Dumy, sp.o· na nogach, lecz jeszcze' o wlasnej sile przeszedl ~ sza~sklege wydawnlct-wo. "BIeslady .Literackiej.
rządzilo statystykę szkól żydowskicll, początko.. w poprzek ulicę Nawrot, skręcił iW nią J okolo ; zaWIeszono na czas trwanIa stanu W&J enn ego.
w]eh, z której wynika, że w warszawskim okrę- bramy domu nr. 38 padI na chodnik. Po pewnej!
• Kolowrotki na poczcie.
gu \nauli:owym bylo szkół takich 4,209 Z 4,843 ch'W Hi zerwał. się na no~i\ dal kilka. kroków i
Władze wojskowe rozkazaly ustawi6 win~
n~uczycielami, z czego przypada na ohedery i wpadł w rynsztol{, 'z którego wydobyli go miesz'· ~ stytuoyach pocztowortelegraficznYCh w Warszawi~
Talmud-tory 3 579 z liczbą melamedpw i nauczy- kańcy sąsiednich domów. Za\vezwano Pogotowie, : kołowrotki żelazne przed drzwiami wchodowenii'~
cieli 3,967. " Ogółem w p.a.ństwie rosyjskiem jest którego lekarz, po udzielenIu doraźnej pomocy', l celem uniemoż.!i wiania wtargnięcia IUQ ucieczki
11,418 szkól początl\Owych, żydowskich z 44,098 odwiózI rannego ~?sz.pita~a ~zerw.onegoKrzyż~, I kilku osób j~dno,~~eśni,e. Kolowrotll:i już ustawio~
nauczycielami, z czego 10,014 chederów i Tal- Ranny z trudnoscu1 pOWIedZIał, ze nazywa Sl~ i no na pOCZCIe gl.Ownej na placu \Yareckim w 3
rond-tor z 10,653 nauczycielami oraz melame- JÓze.f Fjlipiak, ma żonę i troje dzieci.
: miejsca~h: 1), w wydziale kasy oszczędności i
darni. Cyfry. te l)odajemy za "Gaz. iyd."
Z sEidu, Sędzia po~r.oi~t. n re\Vlru
Łodzi sprz.e~az~ .n~a:'Ol:i ~ przy wy~awani~ k,0respon...:
Z telefonów. Przystępując do drukowania rozpatrywat sprawę Hill ]i fidmana zarHi,eszkałe- dem,Yl p,emęzneJ l u) przy wyl5ylce pleUl~dzy~
noweg9 katalogu, zarząd telefonóvv prosi za na
go przy ulicy Widzewskiej pod rtM 13, oskarżo··
.. Uwolnienie.
sz.em pośrednictwem abonentów o listowne w moi-, n~go, o p(~ta.ioml1ą sprzed~i wó~ki. Po de;t,as. r~~ \
Are~ztowanep,rze? ldll~u.duiami,w fedakcyi
liwie najkrótszym c~asiepowjadomienie biura o WIZJI U l; fldmuua znaleZIOno 2~) butelek wodICI. nZagonu" pp. KOf::lakowua l Szarszanska wczora.i
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==~======================~=============================:======~>~.==~==~==============~
;/011e zostały> na wolnoŚĆ.
Odpowiedzi Administraoyi.
125 kop., strojnowski 15 k' Czarnecki 15 k., Szkudla.l'ek
I

1.on!l
~\ f;l Ś 1

\y~z!a.
j
PanM ~$obozak. Składka wręczona wadmini,
.~'aj VI' nocy policya z żandarmeryą do- l' strRCyi na dar narodowy. już jest przygotowana do druwizyi w .drnlrarni L. Bmńsldego i \V .. i ku, tylko .nie by~o mi0jsc~ dl~ pomieszczenia. ,}oj ,w nu·
doza. RewiZja trwaJa trzy godziny, 1 =,:"::ZlŚ lub Jutro znajdzie Jt! s.z. Pan ogłoszoną·

znaleziono.
,
SPOSTRZEZENIA lIETEOROLOGICZNE
'* Napa.d bandycki.
~
.
'Vczoraj o gOd;zlnie ~O wieczorem do cukier- ł
Staeyi centralnej K. E. Ł.
Di· w domu }fil 127 przy ulicy .Marszałkowskiej,.,
I>'>
~·o
:::s
wtargnęło czterech bandytów, którzy, grożąc re~ § ~ ~d g. ~ ~
wolwt'rnmi. zażądali wydania z kasy pieniędzy.
Data.
§j~ ~1i .~_~;
...
§'~
Uwagi.
Gdy kasyerka odmówils, Jeden z bandytów
cQ e.g a ~
~ ~
dal strzuT, co wzniecUo panikę pomiędzy licznie
g. l E-t
~
~ 1;1
zebranymi o tej porze gośćmi. Następnie wszys~y
.
I
--~--"i dnt"i-6/Vlrabusie .zaczęli uciekać..
6/VI 1 pp. n3.2 +13.4: 63 Pe Z 3 Temperatur~
max.+1580 c,
Za uciekającymi wybiegł personel sklepowy.
B/VI 9 w.
743.0 +13.8 62
Pc 3
Temperlltura
Bamlvci skierowali się w stronę u1. Rysiej, do7;VI 7 r.
74:00 +14:.0 l 74.\ Pc Z 3
min.+7.6° C.
lqd. llOśpieszyla również policya, zamykając ulicę
I
Opadu 1,0
cel Etrony.Marszałkowskiej i od placu Zielonego. ~~!!!!!:'!!!!.I!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!'!!'!!!!!!!!'!!!!!!~~!!!!!!!!'!!!!.'!!!!!!!!!!!!,!!!!!!!'!:!'!!!!!!!!!!!!l
Ta trzech bandytów ucielao· w ulicę Szkolną,
czwarty z/':'ś, widząc, że jest osaczony przez poliO F I A R Y.
ey~, doby! .brauninga i strzeli! do siebie. Jeden
/, ~~olllicrzy. uderzył w rewolwer rabusia kolbą,
Jzięld czemu kula oślizgła sio tylko o naskórek ł Na wyjazd dla chorego Jf;tsińskiego do Buska.
na czolą
X. 1 rb. - N. N. 10 rb. - Roli 1 rb.
Zntrzymany nazywa się \iVJoclzimierz Lesiń- 1
Na Macierz Szkolną.
SIU (iat 20)" jest on podobno z zawodu cukierni- 1
Szymail~kl 2 ruble.
kicm, pozostającym bez pracy. Osadzono go w i
Zemiast wieńca na. grób ś p. Józefa Beyara, WIacyrkule VIII-ym, a ztamtąd przewieziono do ra~ ~ dysbw Weil z żoną 5 rubli.
tusza.
i
Dar narodowy w aniu 3 maja.
lecz:

.8

!

15 k., Koseekt 10 k, Dwornickł 10 k., Szymczak 15 k' t
Kik 15 k., . Podsiadty 15 kop., Czarnecki 20 k., Sibilski
10 J~op., Wt\lerowicz 20 k., Ziółkowski 20 k., Nowakowa
ł 10 kop.,' Tomezfik 15 k., W. ójcik 15 k.

I

!

ł'
ł
l

z .. m a c h

w Z U r y C b u.

!

I
.,'

Dnia. 4 b. m.,

o godz. 2 nad ranem, kilku

mlodzieńców, uzbrojonych w rewolwery, wtargnę . .
lo do więzienia. w Zurychu i.zaczęło strzelać do

, dozorcy, wskutek jednak wywołanego przez strza:-

1y alarmu napastnicy uciekli, zanim zdołano. ich
ująć. J~onieważ w więzieniu tern osad,zo1łY jest

pod.dany rosYJ'ski, Kilaszycki, którego najwyższy
'J
trybunat szwajcarski nakazal, lvydać Rosyi,
jako
oskarżonego o zabójstwo inżyniera I\~anowa. w
Warszawie, pra.sa przeto zuryska przypnszcza., że
i był to zamach terorystów rosyjskich, w celu uj wolnienia Kilaszyckiego
'. .:
kilka godzin później dzieci, baWiące się
I na ulicy, znalazły bombę, zaopatrzoną w lont.
j Bomba wybuchnęla, raniąc troje dzieci ciężko.
I Czy bomba ta jest W związku z zamachem na
l więzienie-niewiadomo, ale mieszkańcy Zurychu
widzą i tu sprawkę terofystów rosyjskich, to też.
I oburzenie przeciwko młOdzieży rosyjskiej, uczęsz; czającej do szwajcarskich zakładów naukowych,
i wzra.sta coraz bardziej śród szwajcarów.
I.
Z powodu uapadu kilku osób na zarząd kall~"i Et
WA -Mr" kl!ii' i
!
tonalny. w Zurychu, aby u.wolni.d a.resztowa.neo.cro
Na Ma.cierz Szkolną.
b > pisze, ze zach owam6 Slę
Dnia B-go b. m. o godz. 11 1/ 2 rano po dla·
rosyamna, .: Ber.l T ag.
Aich i cIężkich cierpieniach, opfttrzona. ŚW. Sukra- ~
Kazimierz i. Marya Wojtkows\:;y 10 rb.
l rosyan jest niesłychane i. że rewolucyoniścI 1'0mantamt .złlsnę1a w Bogu
I
Zebrane przez Antoniego C.mrneckiego i· Józef,l I syjscy powinni w'ystrzeg,ać się naruszenia spokoju
919
i
Sollczaka w fabryce Wilhelm& IJul'kensa. (Targowa ~1l 41)
i wvwoly.wania rozdrażnienia zagranicv przeciw
Ś. ~ p.
! 15 rb. 70 kop. zlQl.yll następujący robotnicy: Cylich sobl.Je.
ol

I

I

"

I

l

",' I

I

.

t-a

I

i

.I-,a Kuz".m· lan"ska
.
Stefan
przeżywszy lat 22.
Wyprowaitzen!e zwłok nastąpI dnia 8 czerwca
t. j. W sobo-tęt d{)mu przy ulicy Mlkolajewskiej
53 na star} cmentarz katolicki o godz. 4:-ei po pol.
Naboteństwo za spokój duszy, nast1\pl w 80Datę d.8 o gollz. €PI, rano w kościele św. Krzy~
Na 8'Jlltltne te obrzędy zllPfaszają w nielltnlónym żalu
pozostała Matka i sio.v)'tI

l 15 kop., Krzemiński 10 k., Telb 10 k, Ryehter 15 Kop.,
ł Kukulskl 20 k, Pulkowski 15 k, Ta,wsil~h 20 k., RegIna
t WiśnIe. wska 20 k., Waroskiewicz 15 k., J'eske 11 kop.,
i Jung 00 k., Stawska. 10 k. , Wenek! 15 k., Stefan 10 k"
" Kłem 15 k., Jędrzejewski 15 k., Ptnc 10 k., Kraj6wski
"10 kop., BIeńkowska 10 k., Kaczkiewiez 10 k., Rezent
10 kop., Skantewski 20 k., Wencky 20 k., Pichlej 10 k.,
Gaede 20 k., Widmańske i 30 k., Tojpelcza 'lO k., Strej.
szeński 15 k" Letug 15 k., DztkoWiez 30 k., Miler 15 k.,
Cichon 20 k., Bonczyk 30 kQp., Sobczak 20 k., Nowak
10 kop, Wójeik 25 k., ,rolczyńska. ·10 kop, Tlumlńska
~ 20 kop., Leśnlewlcz 10 k" Cie,plowska 10 k, Bartysiak
'. 10 k, Wolnfewska 15k, Dospiat 15 kop, Witkowski

II

_________IIIIII~~~~~~I~-~it--

,Glęboko

,W

wzruszeni

za~wiad~miam'Y

! ~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~~

11,

Rutynowana

i

I
I

I pragnie
I wieś

uczycielk
przyjąć lwndycyę

lub zagranicę.
l "ROzwoju".

naszych przyjaciól i

na letn;e miesiące' na

'Wiadomość

w Administracji
917-0

znajomych~ że

s.tp.
Dyrektor

przędzałni łOI•. akc.

L K.

Poznańskiego,

wcz()raj o godZinie 12-ej padł z ręki zbrodniczej.
.
W zmarlym tracimy szczerego przyjaciela i kolegę, który swym wybitnie
uczciwym' charakterem oraz dzięki sprawiedliwemu postępowaniu uzyskal ogóliIą
śró'd nas sym.paty~.
Zgpn jego przedwczesny napelnil nas oolesnym żalem.

Kole zy i
tow. akCa

spółpracownicy

przemysłu bawełnianego·1. Km Poznańskiego.

J(J,i
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Telegra,my

dzieci

Hiątek;

nieślubnycb,

dnia 7 czerwca 1907 r.

'f

o rozszerzeniu p,raw m,atki za-

I

męinej względem dzieci, o zmianie prawod~twstwa '
co do zarządzania majątkiem mężów i o 'prawach,

Petersburskiej Agencyi Telegtafiimnej

~~ony do rozporządzania tym majątkIem.
St1wastopol, 6 czerwca. Karę śmierci, na któ-

zyskani.a zwrotu strat, poniesioay.eh skutkiem pobtcia przeZ tłum.

I

D Z I E N N E.
l
Petersburg, 7 czerWtla. Komisya osamorzą.
i własne.
rą sącl wojenny okręgowy skaza! Petrowskiego
dzie lokalnym wybrała na swego prezesa Wloza napad z bronią w ręku na policyanta, zamie- dzimiel'za Hessena. oraz rozdzieliła się na dwie
Petetsb1ll"
6 czerwca. vV sobotę w senacie nI,'l general -gu berna t or na d wunas t,o letme
' ClęZ
. 'k'le
.
,
tU
podk.o, misye, d,o samorzt1du
włościańskiego - prebędzie rozważana sprawa wprowadzenia w zato. t'
h
h
K 61 t ·
rovO y.
,zes Szcingarow, - kadet i do zarządu administrakładach naukowyc prywatuye w r, es 'Wle
Tuła, 6 czerwca. Przyaresztowaniu staro- ~ cyjnego - prezes Nafiwkin socyał-demokrata.
Polakiem wykładu w językach po-lskim i litew- sty Wioskowego za samowolny wvpas bydła ł
l(<lmisya parlamentarna. Dumy o wolności suskim, zgodnie z ukazem z dnia BO-go paździerJ
~
nika 1905 r.
przez wlościan na polaGh majątku, należącego; mienia wypowiedziala się za zupeln&m zniesie,do marszałka szlachty Sałtykowa, doszlo do! niem ograniczeń inowieroó-w w prawach państwoPetersburg, 6 czerwca. Pnriszkiewicz w pi- l starcia ze strażnikami. Strażnicy na komendę I wych, w slużbie publieznej, wykształcenia i sluśmie ,.Russkoje znarnia" twierdzi, że głośny naczelnika, pOWiatu dali cztery strzalv i zabili ! żbie wojskowej.
mnich z ławry poczajewskiej, Heljodor, zachorool
i
wal na silny rozstrój umysłowy.
.
l jedną włościankq oraz ranili jednego z gospo- ~
Kom,isJa. budżetowa powiększyIa etat clochoPetersburg, 6 czerwca. W pow. siemionow-! darzy. Tlum rozproszył się· Starosta areszto- ! dów ministeryum handlu o rb. 750,000 i etat
.
d
I wany. Na miejsce wypadku zJechal wiceproku- 1 skarbowych dróg żelaznych o 14 milionów.
skim, gub. niższonowogrodzldeJ, na zasa zie Naj- ; rator, sędzia śledczy i kozacy, k1.órych J'ednak!
. Frakcya kadetów wniosla do komisyi agraewyższego ukazu", ogloswno stan ochrony wzmocnionej do dnia 31 grudnia r. b.
I odeslano z powrotem do Tuly.
!q nej projekt komitetów rolnych, wszystkie guber~
v
l'
zbadają specyalne oddziały z miano wanym
Petersburg, 6 c~erwca.. P od~czone
departa- ~,Bałiohta, 6 cz-erwca. W AezyIlsku prz J prze- ,nie
,
men~ypi6rwszy i kasacyjnę senatu rozpoznaly i jezdzie gubernatora znaleziono bombę lontową.
Najwyżej komisarzem na. czele. Rezultat.y leh
skargę kijowskich adwokatów przysięgłych i obyPenza, 6 czerwca. Z polecenia synodu zam- badań rozpatrują komitety ol\ręgowe. Projekt nie
wa.teH ziemskich na. wyr?k i,zby sądowej kijoW- kni~to seminarJum.
.
I stosuje si-ę do kresów. ~
skiej, która za podburzanIe do strejku w gmachu
TyfUs. 6 CZBfwea. Rankiem zabito naczelPetersburg, 7 ezerwca. Na dwo:tC11 kolei Mikijowskiego s,\du okręgowego w dniu 27 paź- nika brygad konduktorskich na kolei zakauka- kolaJewskiej aresztowano jednego, w eyrkule szUdziernika 1905 r. postanowiła wykreślić czte· ski ej , Kandarellego. Okolo' miasta przy plancie selbllrskim dwóch z bandytów, którzy uczestnirech adwoka.tów przysięgłych z listy adwok8rtów, kolejowym znaleziono ż{}lnier~a. z od~i~tą glo- czyli w wiału napadach.
zabronić Jeanemu praktykowania przez rok, a
wą· Na stacyi w Sabunczach znaleziono w prze..
Przybylemu do Petersburga z Kowna kupcokilku przez sześ,ci miesIęcy. Senat skargę odrzu- dziale wagollu zamordowauegp niejakiego Ba- wi Weisermanowi zrabowano w drooze 10 ,000 rb.
ciI i polecił .udać si~ .do Monarchy z prośbą o fiogli. Okolo Signaclm znaleziono z wIo ki za- i gotowizną i 37 bile,tów rożyczki premiowej oraz
zlagodz~nie kary. ,
mordowanego mi.ejsóowego -·sędziego ś.ledczego j dokumentów pienię,Ż1lyeh na sllmę rb. 25,000.
Petersbllrg}6 czerwca. Komisya przy mini- ~si~owa. We wsi Achszany zabito strażnika
Diwińsk, ,7 c~erwca. Na WYbO,ra, ch ,uzupe,l":
sterynm handlu orzekła, że jest niezbędne doko:- ' l1cYJnego:
..
.
niającyeh do rady miejskiej przebalotowano, wszy'"
nanię zdjęć geologiczno-topograficznych SachaliBerlin. 6 czerwca, .Ko~espondent (Berlłll~er l stltieh kandydatów. '
- ' ,,i
nu i postano,wita prosie o wyasygnowanie po~ \ Ta:~~.) z ZU~'ychu ~0!l0Slt ze z powodu .o8ta~tlloh) . TyfUs, 7 ezerwC3. W poludnie zabito WJtrzebnych na to funduszów. Postanowiła dalej i zaJsc rosyame straCIlI sympatyę w SzwaJcaryI.
ł strzałami rewolwefowemi inspektora tytliskiego
prosić o n.inies.zozeniew budżecie· . na rok 1908
Londyn, 6 czerwca. Z Hongkongu donoszą: ! sarninaryum prawoslawnego Dobrauawowa, jakredytu n.a urządzenie bezpiecznego portu na ' Misyonarza Pellarda. zamordowano w Czaoduntu. ! dąeego w faetonie. Ekonom semin:aryum Mainuli~
wybrzeżu zatoki Tatarskiej. Komisya oświad . .
Tokio, 6 czerwca. Na wyspie Szikolau PQ-! jadący z nim raz-em oealaI.
. , .
.
czyla~ię,za'. niedopu~zczeniem eudz~zi~meów na ! wstały grozue rozruchy w kopalniach miedzi. Na.- !
Bonk~~g.,,1 czerwca. W mlesew Ch~tmnv~
robotmkow I urzędmków w przedS1ęblorstwach ! czelnik policyi zabity. Spalono kantoi' pooz,towy i
200 rozb(}Jmkow ~rabowalo rynek. SZIDlechu 1
górni~zych~ przyczerą wJjątki mogą być dozwo~ ! inne budynki.
WeilgIi~, znaJdUją s~ę w r~kac~ powstańców. Je..
lone JedJnle za pozwolemem' generał-gubernatora.
Hongkong, 6 czerwca. W Buczeu powstały d,noczes~lle wybuc~lo powstanIe Wo- okr~gu CzeuRelsiugfors} 6 czerwca. Do sejmu wniesiono ,. zaburzenia. TIum złupil kilkadomÓ>w. Wezwano d<>onmaJmau. WeJchau strzegą WOJska.
29 petycyi, pomiędzy innemi o opracowaniu no- ! wojsko z Kantonu..
Stokholm, 7 czerwca. Uroczystośćzlotego
wej formy. rządów w Finlandyi. Deputowane wnio- 1
San 'raneisko, 6 czerwca.. Japoński konsul wesela pary królewskiej obchod·z()JlQ w całym
sIr -owyd'anie nowych postanowień o majątkach generalny oświadczyl, że nie wie nic owytocze- kraju.
i stosunkach domowych małżonków, o polożeniuni-n śledztwa sądowego przeciw mia.stu, w celu n---w
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. ' Cźęsłochowie,

do pisania, mało używana,
Sklep z calem urZĄdzaniem l z towa'"
' z łacińskim iroBJjskim aJfa:be'temz"
rem dosprzedanla Ul. Grabowa nr. 27.
95 rb. do sprzed3łlil. S. BrJlak, Ce1319-3-3
wynajęoia 2 duże sklepy na tegialniana 34.
1844...... 3-1
Sklep z pOWodU naglej zmiany zaraz do
rekocie. Lokale -te bylyby odpowieiedrogo robię 8ukBie, bluzki. Przejazd
sprzedania. Dluga 41324:-3-1
Odbęd~ie sIę dnia 9 czerwca o godz. S-ej
dnie na restauracYę, jadlodajnię lub też
48 m. 11 • 11 -g i e p ł ę t ro. 1611
,
Mi'
ś'
d
' .
' -r.-1"7
~
klep spoźvwezy w dobrvm pnnkct~
fano, n-a któram. b/:\dzie
odczytlma Nowa ! na
na ma.sarmę·
eJ6COWO c na er OZyWIOT' f
ml'
kI
"
iI
't
ruchem pątniczym.
Bliższe wltdoOSZUKUJę rancuzki
odeJ, wy SZ\A bez konkurencyi do sprzedallia. ZaUstawa Związku' Murar~J na cała Kró· I mości można. zasięgnąć osobiście, lub też
conej i inteligentnej na klIka godzin
ehodnia 63.
1316-3ps2
dzieDma do konwersacyi 1 towarzys.twa
Sklep z urz 1ł dzenlem do sprzedania z
lestwo PolsIUe 1- dokonany będzie wybór I listownie: Częstochowa ul. św. Barbary,
l - ·wyjazdu.
";
•'
poZar1.s,du.
905-3-2 ,l J. LipińskI.
. )
694-6-6 \ dla mlo daj panienki. Wiadomość C e g i. e
wodu
Wiad~mość w Admini;:;;;--.--------.-;;..;.;......;......;;;
_ - . a_ _ _ _ _ _ _ _ _.;.;;.;;~~.;;. lniana 57, biuro ubezpleezeń. między 2-4
stracył "Rozworu".
. 134.9-3-1
uniwersytetu w Nancy we
I' po południu.
1350-1
b kt f l '
b
B ~ t
_
Franeyi, który &konczyl
potrzebna sttmiczarkJ, podręczne 1 ucze~
Z!lJ:~dzk: ~~rZ~kl~~t,f!!c:I;ski. a u J,
wyŻSZĄ Szkolę HandloWIł w Łodzi, poniee dokrawtecczyzny. KO.l1stantynow"
1345-3-1
szukuje od 10 ltpca kondycyi na wsi 1nb
Biuro RościS1.ewskiej, l, ska 5 m. 5. . '
,'_,1352-2-:-1 ,Sk.lep z piwem- zara.z do sprzedania.
na wyjazd. Specyalność mat.ematyka,· • - • • Przeiazd 14. poleca:
pUl Wąkał SIę koziol:. O~ebrac go mOŻQ~
WladGmość W Admlńtstrt\Cyi "Rozwo _
języki: polski, rosYłs~~, fr8neuskł~ mniej
nauelycielfd wyższego wykształcenia, fre- -tu. t\ uliey SenatorskleJ,·nr. l~, stl'óZ J·u".
1347-3-1
liiemi6eld. Wiadomosc w kaneelal'Ji Poblówki, bony różnych naroaowoścl na:
k
13M 1
gotowia ratunkowełlo W Łodzi. 912 -6~1 kondYCje letnie i na poStl.dy 'Stale.
! wsaze.
,', l
r~~dnjk gospodarczy, k.a.:wałar ze śwla1276-6-6 ! piauino nowe zagraniczne-, muderator,
dee~wamt i poważną rekomendaCJą.
"":A:"'"A-:-A-:--"Wi'W'7."le-:lkL't:--W--;"b-:-ór-'-s-=-l-użl>~':':;:y":";,:::"'po-;'le-c':'a ~ . ta~io sprzeda.m. wÓlezańs, ka 216! strn poszukUJe posa.dy Od,. l-go ,lipca. Oferty
1
PIERWSZY
• kantor slużąeyeh.
Piotrków- l wskaze.
'
ł305p3el prosz~ nadsylać: poczt. S:Gadak, gub. k'ali·
skt\9'2 (wpodwórzn).
J332-2-2 \ pOSZUKUję mie~seA. woźn~g9 ldtl. i~k~- I ska, G:om. Rzeplszew dla A. S.
13403'1
,o d Z k." Z' a k I a
hl·
sel1t~, znamJęzy~ r08YJ8k~J ni.e~leCid
czaił ,. Szkol! HandloweJ Kupiectwa
f
~'V C Z N Y
MŁoda -re" lUlka z dobrym frl.\·ncus· i.' polskl. qlerty w adm. "R1>zwoJu pod
Łódzl-.l&go. zdolny'korepetll tor poszu·
A R T Y S.
- kim, poszukuje miejsca. Biuro na- l t S S
1325 2 2
a,
l
uczycielskie, Piotrkowska 92.
1331.2-2
l . •.
"
'
kuje kondycyi na wakacye. 'Wiadomość
powiękazan18 zdj.Cłć fotoposzukUJe się dOŚWiadczonego komlwo- w "Rozwoju".
1l00-d-O
h
T, rzy
przvDyle
poszu- •
. ki
"
gpaf Icznyc
. niemki
d świeżo
B
J
ja.żer~ mi eJsego!
z,a wyso ki,em wyna.Zd.oln y, tokarz żelAzny poszukuję pracy.
(BO.nUJ. I SCHATKE)
kUJą posa.
iuro naUCZYCielskie, I grodzentemprowłzYJD~. Of~~'ty z. op~Oferty proszę składać w a.dmin. "Roz-'
Spr.cerowa 27.
Piotrkowska. 92,
13'57--'3-1 l sem doty-ehczasoW&J dzwalnośe przYJmUJe
wo-ju" dla. S W,"
"I ~41-1
l Bufetowa po~rzebn~ GO - 2-go rzędnej i "Rozwó/' "pod lltenmł "D. E. 27".
zaginęła ~~;Zka mała wabi st~ Zolka.
Powiększanie wszelkiego rodzaju.
l
resta.uracyi. Wiadomość ul. Dzielna
1342 -3-1
blala.~ uszy tółte i 'łatki czarne. ŁaWykończanie artystyczna. Ceny unr. 10 m. l.
1325-3-2 ! potrzebn~ dZlew~~ynka. do kolor~wanta
skawy znalazca raczy odprowadzić' ją
miarkowane.
916---3-1
DOllldrewniaoy z placem. do sprzeda.-!
kart. S~kolnl\ .~2 In. 4.
1348-1 Piotrkowska 144, do stróża. 1346-2-1
_ _IIIIilIi_ _ _ _IIIllIl_ _ _ _liIEl!llillAiimiUI i . ,ufa.
U~, Młedzj~na ~r, 4.
1322·3.3
potuebne podręc~ne do krawiecczy,ZllY.
ZagiQął paszport na imię Edward, a Sko.
I
wynajęcIa let~le .mleszkltnie z ogr~-!
Główna 18 ID •.22.
134.3-2-1
neekiego, wydany ~ iIJlillY Chojny. :
I dem. Wiadomośc w Koluszkach u pan· l prasowaczki zdolne ,do wełny pO"trzebll6
135'3-3-1
ł stwa Przykorsldch.
1264:-6-6!
zaraz 1 krawiec. Sre,dnla26, Sobociń- zasinę!aksiążeezka legitJmacyjDa n~
członków stowarzyszenia wll\ścieleU i ad- l
sprz6danla pianIno l tremo. Wiado- : ski, pralnia chemiczna w Łodzi.
imię Władysława BocheńSkIego wyda"
ministratorów domów, na Balutach odbę .. l,
mość u stróża, GlÓwnanf. 59.
\.
,
1321-3-3 na z magistratu m. ŁodZi.
1327-'>---'»
dzle się W niedzielę 16 czerwca r. b. ;
3 8 :3 3 '
~-..
o god'~, 2 po pol. w salt szkolnej, przy;
] 1 - . potfzebna,zaraZ_Pianlstk:a do gry rialek-.
zaginął kwit od paszportu na imiA 'Bo:Baluckim Rynku.
9t?-1 .: Jest do sprz.edan.la za 8 tysięcy rubli . cyach tanea. Ol. Wólczańska nr. 139.
lesł
Stanisła.W' Pi t •
"
dom murowany z piekarnią, egzystu1313-3-3 I
", I'ttwa
a o fu-wskiego, pru..
Jącą 35, lat, w· ml,eścle pow, lat,Dwom Wie- 'potrzebna zdolna panaa do SZYCiA. Ul. sklego poddanego, wydMJ przez połłe..
aglną
iuni,u, ,kaliSkieJ' gub. Bliższa wiadomość
WIdzew,ska nr. 8~, m. 15.
'1380-'3-2 majstra mIasta Łodzi w włteJ kopercie:
l W
3
v .
Łaskawy znalazca zechce odnieść na ut.
ze strzyżonami uszami i dlugim ogon-em,
u'' loze,wska. 1~9 m. ,O.
1~56-3-1 I-StUdent uniwersytetu Zur1chskiego, wy- Wólezanską, ur. 43.
1336-6-.
wabi Się "M~rkiz'\ w drodze Łódź-Ła.Kond1~Yl na Wyjazd .poszukuJIj wycho,
chowaniee byłejWyŻ8z8J SzkolJ Rzegiewniki. Odbalazcl.'l. zechee odprowadzić· .' J"laUleC ~~18kiej SZKoly HantlI; kup.! mieślniczej" ~OśWiadez{}ny· korępatytor, I ZagInął paszport na i~łę Brun~Q,ł
go za wyn.agrodzeniem do mieszkanit\
lOdzK., ul. hlownll. 38. m.14 2473-d-·0
ul~zie]a l~kcYl m!\tenlstyk~.~dres.
Ber,nhard~a, wydany, 'Z Koła. 1315-S~,·$_
g la,t ~zport na imię Maryl Jan.iistróża domu; Piotrkowskanr. 56
a3zyny :.'. malo uŻFva.ne liprzedam. l LIpka, D:łaalna Dr. ~ przJJmuJe od 3 do
918-3-1
Ul. Złota nr. 3 mt 52.
1351-3-1· ,5 po pol.
.'
l~4.ł:'· 6- o,
sze'wskieJ. wJ4aay Zł!koła. ~

Zebranie Murarzy

·~··Y'·i\łf~azyna

w nowozbudowAnym domu, w pobliŻU
kościoła ~w. Barbary i klasztoru, są do

'N
-p

S

Dro bna ogIoszanla..
· I

-S·tudent

S

AAAAA

I·u

t

II,

Ł

A·

A
1,'
i

Do
Do

r pIes
", dog·
i)

Z

lO

•

t

I

l

I

· OgóIna
Zeb' ranlo

U

t

II:

M

__

I

l
I

St.I'

za

ł

BOZWG(J. -

Piątek,

i
·
·
li
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JĘZYKI

pierwszorzędnemi

nagrodami

. I wilonie Wód Mineralnyoh K. Ohą;dzyński6g0.
I
Tam tez mozna dostać' wszelkie WODY MINERALNE naturalne
i sztuozne, zimne lub ogrzane na szklanki .,.,.oraz KEFIR.
714.
~.

-~I·P~;I~~~i~~~cb.~!
Dr. S
.. SIlI.KINO
59 58,
PJhkołaJ8118ka

Niemiecki, Angielski, Francuski,
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Konwersacya (ł) Gramatyka
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Dr.

ż

przyjmujeanallzy plw-oein'J, moezi1, krwi,
876·r
wydzielin ropnych i t, d.
od godz. 91/ 2 , lOI/'}, l od 4--6.

o

e l & Z k Zło s P i r .Y-

H. OTTO i S. PORADO_SKI

Bep~ezeDta.cp Związku G~rzelrdk.ów,

.
Łód:ź
. Krótka rtr.. 9.
hurtowa (w beczkach) i detaliczna. (w butelkach)
H. otto & S. Poradowski, Kr6lka Nit 9 ..
D&tałiesJla: W. Kowalski - Zielony Rynek nr. 35.
K. Wolski - Piotrkowskt\ nr. 3.
J. Wolski - Konstantynowska nr. 8.
M. Grodzicki - Plotrkowska 173, obok Paradyz•.
W·Pabł~njca.eh T. Dłetrycb - Zamkowa 350.
121-10-138

Sprzedaż

7·io kla.owe Gimnazyum

żeńskie

przy ul. PIOTRKOW,SKIEJ .154.

-'

. mo~zoplciowe i skórna

tynroy wiosenne z DBjmodniej·
szych angielskich materyałów od rllbU 16. Wiosenne
i letnie palta w n1l.jnoW8zych
fasonach od rb. 11.60. Kostyumowe spódniczki od rubli 4.50, Haweloki z modnegomaterya.!u od rb. 1050
Dziecinna pr.1tociki od rb. 9.
Bluzki jedwabne w modnych
fasonach i mo.teryttlach od
rb. 4,.50 do 16.50, w oddziale
damskim u

L. SiennickaJl

PI EGI, PLAMY I PRYSZCZE 557-10-usuwa bezpowrotnie
zupellHe nitl$zkodHwa i zn~Komłcie wpIy· '
wająca na świeżość 1 delikatność cery,

zastępuje wszelkie zn&ue dotąd kremy kla;owe i z8({ranłczne

Ża,dać w aptekMh, sklada.ch aptecżnych i

Jat jeszcza ·kilk., letnich mieszkań

do wynajęcianiedrógo w Dmosinie, ,3
wiorsty od stacJJ Glowno, . miejscowość
sucha,la8, ogiodyowoeowei dzikie, park,
rzeka,stawJ, kościół W miejscu. BHższt\
WiadomoŚĆ w bufecie lla stacJi Łódź,
kolei K&li~kiej.·

900-3-2

perfumeryach .

Wyjezdżając' sprzedaję na1'ych..
miast tanio urz~dzenie kilku

."
pokojów,

lampy i

fortepian. Pasaz. Mevera 5,
m. 3, od 10' do .5~ej.

]i

8.

.Zaohodnia .M 33
(obok: lombardu akcyjnego)
Dla panów od 9-1' i od 'Q-9, dla' dam
od 5-6 po pol. W. niedziele od 9-1 i.
od 3-6 po pol.
1141r70

I

I

EMILA SeN.ECHLA
Łódź,

Piotrkowska 98.
Warszt\wa. Marazalk. 136·

Dr. l. KlACIKIN
Konstantynowska 11.
:
Choroby dróg moczowych, ~k6'"
ne i _eneryc~oe.. ,
.
Przyjmuje od g. 8 1/ 2 -1 rano lod 6--s,
panie od 4-5.
.
.. 1070-r-53

I Dr.

Rosenblatt

. f'specyalista, choróh .uszu, nosa
.1 gardła
Piotrkows~a 35

artak Pa
T
· eldow' e

Dr. ład. Sclm.Joneich

B

'1I (poezta .
.
Aleksadrów Łęez.)
posiada wieli wybór drzewa buduJco_ego.
832-10-9

~Ighł,ł

~i ~I

"" .
Lekt\tzszpitala Anny-Maryl dla. dzieci
chO~Gby dzieci
.

pI-es'
.

.
czarny podpalany, wabi się MĄKO, uszy
i ogon obcięte. Uprasza się o laskawe
.odprowauzenle do majątku Julianów, za
sowit8t na~rod~.
90ll-6-3

Kupię

2 wozy WAgIark·I
..
,'t
,

w dobrym stanie.
" O f e r t y dla E,W. K. do adm.inłstra897-10-4: cyi "Rozwoju".
001-3-2

1586·r~77

przyjmule od 10-11 rano i 6-7 po pol.
w niedzielę od 1O-H r· i· 2-4 po pol.

IłOWy

I

- - .. . . . . . . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~--_..:-._----,--------_---:_------

W UocZDi c;Rozwoju>t Przejazd

Dr. SI. LEWKOWICZ '

H

Przełożona

. Z powo~fmi.em

Cii"iiroby weneryczno,

l,
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3) Metoda Berlitza zupelnie jak matka bezwiednie nau·
eza dziecko swole, tak samo za pomoc8z metody Berliwa ucżeń zaznajamia Się z dt\uym językiem.
4) Aletoda BerUtza ma ciągle na widOkU studya gramatyki, ale w miejsce starego systemu wtlaczania formuł gramatycznych Metoda Berl1ut\ przykladami wzięte mi z prft:ktyki zaz.najamia
uczącego się z gramatyką,
'
6) Rletoda BerUb:a odróżnia się od innych metod lugiką
ł kbnsekwencyą systemu nauczania, składa się z pytań i odpowiedzi
zamiany zdań mysIowych i odpowiedzi na nie, wskutek tego umysl
ucznia musI ciągle być skupiony 1 bez wysłlków pr~y,~waja sobie
rzeczy m-eznaue od przedmtotowych do abstrak cyjnych.
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1) Meloda Berl:itza unika wszelkiego sposobu tloma.ezenm. Od pierwszotj godillny do ostatniej uczeń słyszy, mówi i pisze
w tym tylko języku, któr&go sIę pragnIe uczyć.
2) Metoda B~n~Utza zmusza ucznia do myślenia o obcej
mow.ie;On musi po angiels~m, f'l"r..ncusku i t. d, mÓWk} ipissć bez

Wiadomości

om

I

Metoda-Berlitza.
Holenderski etc.

123

poleca
która nie zawiera
ani kropli alkoholu, jest napoj em chlodzącym, nadzwyczaj
\ przyjemnym w smaku .
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