Łódź,

. Czw.

św.

"017
t'ód"
<W\
,,,sen
8L.: go dz. 3 m. au
Zachód sI.: godz.8m. 23
Dlug. dnia godz. 16 m. 44 ,

lO

M.ieI:JJęczn. " - ,,68
10 k '.

~~;'~;~:._I
»

l)

III

2 ,. 50

II

w Łodzi,
ul. Przejazd .Nit Ba

8i

"

~i~nniK ~~Iit~cln~, ~rlem1SłD~, 6KOnomiclnJ, ~~~łecznl iliteracti, iIIu~trO\Nan1,

Redakey.

"

. -

'

Pono św. Jana Chrz.
Wt. św. Prospera B.
Sr- św. 'J ana M.

R.oeznłe rb. 8 k. -~
1,?ólroeznie .~ 4 " Kwartaląi
e" 2 _ ~

M.iesJęcz:nłe

Sy] weryusza.

Pil\t św. Alojzego Gonz.
Sób. św. Paulina B, W.
Nłedz. N. M. P. nieust. p.

Cana prenumeraty:
w ŁODZI:

Półrocznie
Kwartalnte.

Rok X.

Kalendarzyk' tygodniowI:

'K! 134.

Odn08zen,łe

,

1907 r.

20\VI

Czwartek, dnia 20 czerwca 1907 roku.
Kantor,.,

Nr. telefonu 593.

wł_ny VI Warazawie. ul. Krucza .Ni 231 • Pabianicaoh II p~ Teodor. _inlee.
.. Zgierzu, 'i!f apteoep.Patit8J .. Tomaazu-wie u p. Teodora Hilla.
,

'

, CENA OGŁ@SZEŃ: 'JN a d e s l a lJ. a" na l·szej stronicy 60 kop. za wiersz. Z.,ycz.jne og;łollzenia za tekstem po 7 kop. za wiersz nonparelowy lub jego miejsce.
Małe. ogłoszenia po l lIt kop. od wyrazu (dla poszu~ującjch pracy, po 1 kop.). Rek l a m y l N'e kro log ł po 15 kop. za wiersz petitowy.
Za dołączenie prospektów 36 rb. ARTYKULY bez oznaczenia honoraryum Redakcya uważa za bezpłatne; rę~opisów drobnych nie zwraca.
:;:-

liedaktor IQb Jego

zastępca przyjmują
-

wyjątkiem

interesantów codziennie, z

-

._,

gdyż

Elni świątecznych, od godziny 4 -

5-ej po

południu.

~

.A. Sosiak,
wobec aktów terrorystycznych na oSQbach
_1IIIIIIIiao-____........,;.;..;;.;..;...;,-;w;..;;.,..;;;;",.;;,;.;;;;...;.;.;;.;;..;;;,..;;.;;.;;;..;;;..;.v;
...
· · i kierowników fabrycznych dokonywanych nie mo- ł
.A. Michrzłkiewicz,
.A. Liebert,
.... Dnia 20 ezerwea ......
. j gą oni pelnić swych obowiąz~ów '! fabry.ce .ze ~
.A. Har'l·asz.
I względu na zupełny brak
bezpleczenstwa zycla,
l· a bez udziału, ki~rown~k6w oczywiście ~abryka
Przedsta wiciele za.rządu:
1 prowadzoną byc me moze, zresztą zarząd me uwaW razie niepogody lub Zi.mna. przedstawienie danem bę.
ż~ za mOil.lwe na~ażać.. ~YCia, swych wS.PóIpra. cowMaurycy Poznański,
.
olsie " .all kon.erlowej.
1 mków na nowe mebezpleezenstwa.
Dr. z. J.ewillski,
_ _ , Program n,febyw,ale ' fnteresnjl'.\cy wykonany przez
l' zamkhilięc1ie fabryki Tow. azkc.. L kK.f ~ozknaii- j
,Maurycy .Hertz.
_ _ ' pierwsze sUy kOIleertowe z!graniczne. ' ,
i S Hego ue wa one zostaio przez
wląze
aury, an- t
Protokólniniejszy sporządzony zostal: \IV 000::PierWSZy:raz'!'Łodzt __ WYSTĘP
tów, który r?wnież j.ak i zarząd !o~arzys~wa n,ie ' cności niżej podpisanych:
.
Z.akolhitej trupyjapot\skioj "Las "ani w.".
rozporząd~a srodk~ml dl~. zapewlllellla beZPI,eczen-l'
W
.. szeehśw1atow,ej o.peroweJ ŚPiew.a.czid wloskteJ baron63y stwa O,soblstego kleroWlllków. fabrYC,ZnYCh l u. moJ6zef Lachmanowicz.
Soltnda, ~owszechuie zna.n~go balatowego kwartetu pol- żliwienia przez to pracy w fabrykaeh.
'
Kazimierz R088ma//ł',
sk.~ego "OJra. WOjcłeszko". W~~tęp pierwszorzędnegl l
Delegaci robotnikó w oświadczyli iż przybyli
"
ansamblu orkIestr "Iul,e:uaeyonal '. Wyst'ilp'i: Gwiazdy i
. ' l " "':""'l"'b " k ' T t
l
I K !
. '
.'
}.
:
Sew;)li; subretki ezeskil~JAnny Bertner. Występ due- ;z upo\yaz.mellla ogo n r? O,tUl OW ow: aKC."
• i Odpowiedź właścicCeH' fab .. k' ·'-k '
ch
etatów 'Jllodnycn Piotra 1 LUt. Występ potskI8{(9.kupla- 'Pozn~ns,kIego ,celU zlozema, zarzą~owl tegoz To- ~ ,
. I
".
ry, ZWląZ~wy . •
elaty Do18kfego.Wystę~ wi~tozkt Ninan.Występ ba~
warzys'wa zapewnienia.,..iż ogół robotników jedZwiązek fabrl1qlntów łódzkich przem., yslu ba, ..
letnicy ... arag]eQrgl~wiez.
,nomyślnie potę.pia dokonane na osobach dyrekto- c 'Wełnianego, przyjąwszy do wia.domosci zakomuaiPoczlltek o godzinie a-ej.
rów fabryczny~h z?rodnie i ~ie .uzna~ąe. terroru i kowane mu prz~z zar~ą~ Towarzystwa akcyjnego
Ceny mtajse! l·sz)' rZl\d 2 rb., II, nI i IV 1 rb. w walo~ ekonomlczneJ ,ze zbrodmamI teml nIC wspól- I l. K. Pozn~nsklego oswladczenie delegacyi robotwej.ście50 k o p . .
nego me ma.
nIkó~ tegoz Towarzystwa, zawarte: w ,protokól.e
Wyborna restauracya.
Gabinety
Robotnicy niemniej od, fabrykantów ożywieni ł z ~ll1a 17 czerwca r 1 b~, powzi~t decyzJJ~ aastę_ _ _ _ _ _......___......_ _ _ _ _ _...... •
są szczerem pragnieniem zapobieżenia podobnym ! pUJącą:
'
~~ał~~~Ał~~~~18;ł
zbrodniczym czynoffi;chociaż delegaci wobecnem' J
Związek nie wątpi, że robotnicy Tow. akcó
- - -. . . . . .----~
położeniu rzeczy nie są oczywiście w stanie dać ! I, ~', Poznańskiego szczerze pragną wziąć kieroW"ł ~
ł
,a.bsolutnej pewności, iż w przyszlośoi żaden tego I ~nlk~w fabrycznych pod swoją obro-nę w miarę
Y~
rodzaju, wypadel\: miejsca mieć nie będzie, jednak f! SIl, nletylkow' obrębie, lecz i poza obrębem .te~
uroczyście zapewniają, iecały ogól robotników l'ytorJum fabrycznego. .
'
'
.;;
.
.
Towarzystwa akcyjnego przedsięweźmie wszelkie i
~e~nak~eł mając obowiązek ochraniania kie~
'"
przyjęć w leeznieyzaprzestal.
W granicach możliwośei będące środki celem za- ! rowmkow nletylko fabryki '!'o\v. akc. I. K, PoOM~nie przyjmujePimłr.kowska 12:1.
pewnienia bezpieczeństwa osobistego dla kierow .. 1 znańskiego, ~ecz iw,szystkich fa.bryk. związkoOd lipeą. Cęglelniana,lł S6 (róg fiotrkowskiej). ników fabrycznych.
! wych, Związek żłł da, aby caly ogól' l'ohotUlków
, 785-r
Delegaci na. moey upoważnienia ogółu jaż ~ fabry.k, .należących do. Zwią~k:u, . pOW,ziąt uchwałę
teraz imieniem jego, zaręczają bezpieczeństwo eat- J ~Zl,ęClU, P?d swą opIekę .bezplec~enstwa swoich
kowite dl*" kierowników fabrycznych w obrębie zWlerzch~lk.ow tak w obręble, Jak 1 poza obrębem
IF'RARCISZkAJOZEFA\voda gorzka terytoryum fabrycznego, w celu zaśzapobieienia fab~yk.. . ,
'.
.• :
.
iiiiIIi
zamachom na osobyzwierznikó.w poza ohrębem
Pou~ew~z w tym. celu" l!0d~ug 'Oswladczema
691-26
fabryki robotnicy dolożą niezwłocznie gorliwych ~elegacYI, mez~lo,czDle ma)ąbyc rozpoczętakonstarań, aby drogą ogólnych konfer~ncyf robotni ... 1 fer?llcye robotmkow, wO,zystklCh. 'fabryk, przeto
ków wszystkich fabryk łódzkich obmyslić wspól .. I ZWIązek, chcąc ~mozhwlc r?b~tmkomprzepl'owa..
nie odpowiednie środki..
l dzeille tego .zaI~llaru, upowaznla ,za~ząd Tow. akc.
Robotnicy mają nadzieję, ze kierownicy f~- l I, K: Poznan~l\.l.eg~, do prz.edluz~llla na. 1,4 dni
fa. .,ki l.. K. PO'znańakiego.
hrJczni, polegając na niniejszem zapewnieniu i w term~nu wymowlenul robotulkOIU l zamklllęCl& fa'. Dnia'·, "
.' . . . .
iI?ię. dobra społecznego nie uchylą się od pel .. ł brykI. . .
, ' , "
"
.'
.' .
. ~w,lązek oczekUje przedsta,!leula soble odpo. ",~7~erwca 1907 r ?kn o godz. 10 rano lllenla swych obowiązków w fabryce; aby odwrów _domu PO~, ~ 162 'przy ~hcy Kan.ta w Charlot- cić grożące robotnilwm i całemu, przemysłowi nie. wled.llleJ. uchwal y przez ~e~egatow wszystkich latenburgu ,naskutekzyczema, wy~az~nego przez ! bezpieczeństwo.
'
.
.'
l bryk z~Vlązkowych do d. 30czerwcar. b, i wte.
robot,nl,kó~ Tow.akQ. l. K. Poznanslpego, w celu
l dy dopIero wyda ostateczną decyzyę w kwestIi
WJja~lllelll~ kwestyi zamierzonego zamknięcia fa. Na teJ, ~asadzle delegaCI w lmlenltl w~zyst- ; tych fabryk.
'
.
".•~.y,k.l .tegoz To.w.a.rZ',,\stw- a., ~dbyta si~ uJęt,a w ni.. kIch . r.obotUlkOW. fabryki. Towarzyst\~a. ~k.CYJnego
Podpisali:
lUeJBzym, protokole nastApllJSlca wymIana zdau po ł proszą zarząd O cofnIęCIe postanoWlelllR o zam'"
T
l' K S h ibl '. K'
.
między niżeiJ ·.·pod.Pi.s8.tly"ml'
'~I)rzedsta'wicielaml'
za~
knięciu
fabryki.
Pi'zed"tawiciele
zarządu
odpo.
TOW. al~c. I . KC pe,'r. er~ l .' Schel-blet-.'.
.
, .
,
W'l d 'j l' . .
. .. d·
t··
r
OWo a \oc. .
• oznans nego
r,ządu Tow. akc., I. K. PO:ł;uańskiego' z jędnej _ i
e .z ,e I, lZ ~Olllewaz ,~c yzya w eJm,lerze' ea ..
NlmD'I" C
. ;.
delegac.YJl. robQtników.z',druaiei strony
kowlcle załezy od ZWIązku fabrykantow, przed..
H' l '. K "t'!l y PoznanfJki;.
'"
;
. ..
,
'.
~"J
. '
s t ' .'
t
,.,',
'b Z ' . l' .
elDZe] um zer J 'Tan,{:anl
Na wstępląprzed~tawiciele zarządu z.aznaezyl~
aWlają: prz~ o. nIniejszą pros ~ . WIąZ {OW! ~la ,
L. Grohman.n L, G
/'.
te zam., kIl~ę~ie f~brykl. bynAJ.mniej nie ma oh ara· za.d~c~dowanla, l reza1ta.t zakomUnikUje w dIun JU-I·
~ R. ;~d;,~:n
kteru
kary "
za zaboJ'stwa
dyrekto...kWJszyw..
.
rr 7 St'.' '. tł.
ó.t'.'Jakl,eJk.olwl.ek
b' 'o. '. .
.
'
q,., ar"
6'1/fun·t
r .w"'F~a rykI 'Towarzystwa akcyjnego W ostatnim
Delegaci:
ł
H' Gr h ' · _. ,
czaSIe dOkO. ~ane pl'~ez nIewiadomych osobników,
E. W a s i l e w s k i , B e r l i n ; d. 18 czerwca 1907"~" o mam&.
lecz, stanofI skutek wJwolany samą silą rzecz)',
K. Brzozowliki,
.
..
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j rency~ p. ]~~ef

Jubileusz Orzeszkowej wGro unie.

r~

l

~{ot3r~iń~ki. ~~nkiet po widowi-o glosil dlużs~e przemówienie.

ł sku zJJgrb~llna:t'ldzllbk;lkadzleSl~rt °kslob .,

l Koło , P?lskle

Zaznaczywszy, że

nadal pozostanie stroWlietwem
{
II l a ra ' y!la. na speKa' u l
iW naisc~sl~jszem tego, słowa znaczeniu llarodo. Jubileuszową uroczystoś-ó grodzieńską zaeząl.!
J wem, oswladczyI p; Abrah:a.uwwł3z:
;ks. Druckl.. Lubecki przemową do komitetu, W któ.owi Dostolnioy Kościołsil
ł
"Wchodzimy ~o izby wolni od antagonizmu
;rej zaznacz!l, że z pośród nlos,\cych w tym uro..
naro~owego , lu~ polityczno·spoleczo.ego, z gorącą
'c~ystY!ll roku. swe gorące hołdy najszczęśliwsi BBc
ChęCi~ wspolneJ pracy dla dobra kraju i pańCI, ktorzy pod jej daehem mogą, zloiy<Lżyozenie,
11Kuryer \Yarszawski" dowiaduje się, że w stw~ l z, pelnem .zr~zumieniem obowiązku utrzyaby doniosła praca Jubilatki krzepiła dusze-w niesrera~h .~l1chowieństwa, petersburskiego krą~ą po- mama rownowagl między obowiązkami a prawaskończoność.
glosin, lzks. pralat Lorentowiczz W!oclawka i . mi p08zczególn~ch, l~ldn~~ci i zawodów. ByIoby
, P. Jan Gnełułko po nader podniosłej l rzew.. ks. pr~ł.at NOi~'owlejski z Plocka otrzymać ma ją ; przedwczesne sta Wlac dZlS horoskopy co do prac
l
l d
d Zł'
d" ki
godnoscl i katedry wakujące biskupie, ks. prałat ' prZySZłej izby i stanowiska Kola do poszezeO"óln~J mowa Wr~CZl a r~so
etUI gro zlens . ej, Dellisowicz zaś z Petersburga ma zostać b.iskun,em ,. nyoh. .' stro. rmictw. '1'0 jednak podnieś6 na.l:iy:
Ujęty w pW)piękną styllstyezn" formę i za.rnknię..
.t.'
•
ty w tekę, skomponowanf!: przez Ferdynada Rasz- sufraganem. m O b y l o w s k i m . l pra?memy gorą.c°, aby nadzieje, przywjążane
czyca.
. K~. MJ~hal Lore~towlez, urodzony dn. 24-go i do l,:tbY, wy~zleJ.z powszech~ego prawa. gloS{). Delega~yę miejską stanowili: prezydent mia- slerpm~ 18<)4 r., .wyswięcony na kaplana w 1877 ~ wanl~, 8pełm~ SIę mogły. ,Plerwszym. tego wa.';'·
sta i dwu radnych. Jeden z nich odczytał gorąco ~oku, Jest, ka~omluem gremialnym kapituly ku~ l runkiem. będ,zlensza~owaDle zdania. przeclwni~
d
d'
J9.wsko-kallskiel od 1887 r. Prałat domowy Je- ! ka, utrzymanIe godnosoi j powagi i2by,. prżede ..
· zre agowany a· res, gdZie jest mowa o ofiaro- g. o SWiąto.bliwości, .ks, Mich. al Loren. . towiez zaimu.. w8.zystkiem zaś unikanie walki .dla. wa.lki s. arnel·,··
wanem Orzeszkowej honorowem obywatelstwie
;}
,
mjasta z oznajmieniem, że jedna zuJic nosić bę.. Je stan.owlsko sędzlego s~rogata konsystorza wl.o- ł lub -, ,co gorsza .---, ut~zymy\Vallle szerok~ch was
, dzie jej imię., ab. y pokol.enia pamiętały, że tu·od- clawslucgo. ~rzez długI czas był też probosz- ; lU~:UOSCl w napręzemu l gorączce dla eelow parbł' t ó
. ·d b T
ozem parafii sw. Barba.ry w Częstochowie, oraz " tYJnych ..
ywa a Slę,W feza praca Jej . ue a. ę samą mo.. delegatem kapituły wlodawskiej w kolegiom rzym- l , Mmemam, że nie spotkam się z ~apr2eeze ... :
IWę, przeąomaczoną na język rosyjski, odczytał sko .. kato.lickiem w Petersburgu. Ks. pra.lata.I,oren- i niem w tern zebraniu, .J'eieU powiem, iŻ1'aólośł-a_
radny dr. 13eklemiszew.
j
.t'
~
·
DelegaCJa izraelitów składała się: z rabin~ towieza wymieniono. już kilkaluotuie jako kandy .. n~eml w.olni od z,arzutu ws.zczynani~ lub 8zuka,-.
·Helper,no., dr.Zamkowskiego i dr. Sza(Jiro. Ostat- data na biskupa.
nut walkI. Gdy ,Jedna.kowo.z zostanIemy zacze:ni odczytał adres od, żydów 1 uchwałę posiedze..
Ks. Antoni Nowowiejski.. llL·od?ony w 1858 pieni lub sprowokowani" potrafimy .się bronić
nia gminy, która. w uznaniu wielkich humanitar~ r~lm, wyświęcony. nakapl'ana w 1880 roku i statecznie i skutecznie w imię .. prawdy i świę-'
.nych uczuć Orzeszkowej na. jej cześć ustanowHa. mIanowany kanonikiem gremiftlnyrn l<apituty plo- tych praw naszego narodu. Zycie narodowe lo
f ci
d
16 l ' . . .
.
ckiej, a następnie w 1902 r. jej oiicyalem jest polityczno .po!akó W' od półtora wiekIl nie jest
z:k~:~~~h. wu '. ie ( Jej Imwnia w szpitalu staro- rÓwll1.eż szambelanem Ojca św. Ks. 4.utoni No- uslane kwiatami przetrwaliśmy: jednak silni wia·:
Od Tow. rolniezegogrodziellsldego przemawiał wowiejsld jestzRrazem archiwIstą i prokurat.orem rą w dobrq~ sprawę i niejedną ciężką walkę. 1'0
p. Ko.iszewski i p. Glindier, ofiarowywując hono., . kapituły plo c1ri ej , kustoszem katedry tamtejszej
te~ Ze spokoje,m oczekiwaó możemy zapowledzia.a
! asesorem sądu biskupiego ptoddego, prosynodal~
nych ataków przec.iw dzisiejsz.emu Kolu.
.fowe członkostwo Orzeszkowej.
Od Tow. rolnic:zego wolkowyskiegop. JuJ. Tol- : nym 'egzaminatorem kuudydatów do stanu ducho,.toczko.
:
.
wnego, regensem i paof~sorem płockiego se!llina~
ryumducho leao a . dt
b
fi'
K!LKND!łZYK TR8.IINOWY.
Niezmiernie wzruszający moment stanowiło
.
WI b,
,nao pro oszczem para l
; przemówie.nie młodzieży szkól' polsldch w Gro.. CzerwiIisk.
. .
IMIONA SŁOWIANSKlE, D z i ś Bogny. J u tr ó'
dnie. .
Jakkolwiek nie powiedziano na ja1de kate- DomyslAwr..
P. Edward Str"pniewslri
przeczvtal
uchwa"'A
drr
bi.skul:ie
pomieni.en.i k.'andyda.ci
mają;
być mia'. l'EA.TR VJCTOrUA. Dz i ś "Nadzieja" HeJe~'~an't
,)
-J
no a I
1
k'
,
sa,Począt.ek ,o godz 8 wieczorem.
,
nuwania imieniem Orzeszkowej nowo powstalej ! w n" wIemy l?l'Z0010Z, Z? wa wJ~ w raJu oprocz
'ZEBRANIA D z i ś zebranie felczerów, Po2udnlo...
oc,hrony.
i arcybiSKupstwa ł sufragana mobyIowskich w Pe- wt\ 20, o godz 8 j pól wieczol'()m
Wreszcie delega,cya Kola kobiet z Suwałk i l ters?ur~u, s~fr~.ga~la włocławska, ~iskupstwa kie-- D z i ś roczne zebrauh, członków zyd. Towarz.
młodzieży szkolnej suwalskiej wręczyly swe a- I ]eckH~.l seJuellsloe ora~ sufra~an~a p!'ocka.. Na dobroczynności, Zac1lOduia 20
;dres.y...
".
ł d. wa. lęe Z tych stanowIsk pOmlelllen1 pralael by- ! - . - - - - - - - . - - - - - - -........- - . . ....
'd' l h
\h
.
hbI' 11 patrzeni.
,..,
: ...
..' . .
'
h
W ~;z~Z:l~'
d
,kllW ~a
d~~cid~CUz:I~~~a~w~.:::1
;.Ka~dy pOWlllle~znałe~6.m.ę .na.lIię.,
.
wleczerzy,

,l

!

4

>

!,j;

w
...,

jąc' się

.

giO

do

,gr()dniaD~

wśzystkich

obecnych, a zwlaszczadó 1
którychoddan.e sel'ca oddawna umiata I

oeen16.

Koło pofskie ' . Wiedn~u~

. ,',

~ d,ueh.e.l zabaWie ogrudoweJ, urządzonej
I P. M.S.

!
~
i
.
Kolo polskie parlamentn austryackiego do-!
klubu r~leJs~owego.R?zp?cząl Je, glę- ' konalo wyboru. prezesa.. Na 51 obe(mych odda..

'Vieczo.remodby~o. 'się przedstawienie j~bHeu ..

szowe w 8a1,1

rzecz

--:~:--:---

I.

,boko pomysla.ną a plękme wypowIedzIaną konfe~.@§

na

no 49 glosów na p. Abrahamowicza, który wy-

M'

. -

~.

I

Kiedy .tu niema takiego litwina.! Zrozu- pow ać z;iemi~, st. awiać c.ukrownię ,jedną,.' i ·drU&1l!!,.
mle ~ar: raz!..
. '.
,.'
. Naraz ,obaj bracia prawie jednocześnie zmarlL
łKslądz SH~ ~llecierplnvlł, krzyczał, przytem
śmIercią. nagłą. Ludziem6wią, że się wzajemnie
I chwytał. co chWIla stoJ,ą,cy w pokoju melodykon; po~atzynali, ponieważ mają.tki były zapisane na
Z 'moi1?h wędrówek$-Typy i obru-zki.
trząsł nlm 7 jak~y zamierzał rz~cić go n~ mnie, imię brata dawniej tu o~iadlego, gdy t.ymC:ha..serll
""--__
na polaka, .od,Wleczuego wroga 1I.tews.koś,cl.
I całą. spek.ulac.yą dowodzIl hra.t,przybyły.z S.y . .
. -;- On ~rzez pJ:chę to. w~zyst~o czynil-pie- • beryi, włożywszy w przedsiębiorstwa dość spory
!:),
dr
.
nl~ SIę. s"tróz etykI chrześma,ńskIej. - Od nie kapitał, zaś własnQści nie mógł oso.biście posiaf'
"'Tł
WIem Jak da;wna parafianie tu~ejsi . składalisi~ dać, jako pozbawiony od rzą.du niektórych, lIra w
na utrzymame proboszcza,pomewaz ten pensyl szczególnych. I wskutek tego braciszek prawdo"
~~-::::;~~~ ..r.N
ż~dneJ ?d rządu nie pobiera. Ot, przyjechał ta~ podobniechcial mu skrewić w danej chwili~
(Cij:lg dals~v, I>atrz ·nr. 133,) .
kI pan l powi.ad~, że 't? obelga, że n~eładni~ d~a Więc. wzięli. się za. bary i wyzionęli dueha, W~ra-:,
'Z.1
.
kaplana katohcluego 1 wyznaczył mI od sIebIe terskim UŚCIsku, nIe zostawiwszy źad,n.ego.,tę$ta_ Jeśli ksiądz ze' swemi owieczkami nie pensYę miesięczną, dość dnżą" aby się pochwalić mentu.
.
.' '. . . .,>:~,':
.
cb4\6SZ :mówić po polsku .. ,
ł l p~o~ił,. ażeby więcej 'po ,składki nie' posyłać ni..
Ledwie jednakże ogro&Zono spadek 'w gaze ...
_ A cóż ja mam mówić! Urodzil się w Gro .. , gMIe 7' nIgdziel
. :
tach. zjawia się eó:rka-bratanka.,Objęla w po~
duie .a.lbo_ w: Białymstoku i p!7.ychodzi do mnie
Aha! Je~li tak -- kr~yknąłem z do.brze siadanie kolosaln~ fo~tunę'. a. i prz~dtem posia-.
8P.OWl~~ać Slt} po polskul WIęC jago mam apo .. ndanem o~urze~lem' - to kSIądz ma słuszność: dała ~~aezne maJą.tkl W glębl·RąSJł,! •. Wpapiewladac?
.
. I ~ te~o Widać, ze !)an Konrad... Oho, wcaleull rach Jej stało "wdowa". Nazwiska. kSJ.~dz nie pa. -.Ja,kiż·proeent ksił}dz posiada litwinów t Slę nIe podobał ....
'
.'
mięta!, ale było rosyjskie. . . . . . ,
.'
względnie do' liczby polakó'w?
.
-- ~. widzisz pan, a widzisz! - wolal ksią.dz
Zainstalowawszy :się. urzędownie ił ma.ją,tku
.-:-Tó ~bieda~ źemalo. B:ozumiejącycb ję- tryumfuJfl C?
..
"
sukc~syjnYU1,~o.j.echala do.Warsza~y i ztarlltąd
zYJ btewskl/bf}dzle do czterdZIestu, a. polaków l
Od tej chWIlI począlrozmawlać zemną. po Ęllku. tygo.dmach przywIozła SOble meźa.;dŻen
z~, trzy tysiące .... Eee, .z wa~zaws~e taka. ~Q.~" przychylnie, ~'adził, co i jak, mam po~zynać, za· telme~a --. nawet k~iądf; .li~winprzyzn~wał ~
mowa.;,,- na cyfry. Najgorzej z tyml,eo śWlezo l poznawał mnIe. z charakterem tuteJszych polaM (~ZłO\Vlek~ nadzwyczaoj' społeczuego,kMry na ee·'
tuta.j przyjechalL Dawniej jakbądź tam jes~cze ; ków, na kt~rych Qzelę stal pan Konrad wraz le narodowe sypał pieniędzmi bez miary. Za Je';
było z polakami w mojej parani. Ro~proszone to, lZ żoną swoJą., lecz głównie Konrad 7 bo ona slu-' . go 'staraniem polacy na jedenaście mil· w dk{)ło;
nie ścił}gnięte w jeden węzeł. Śmieli się ze mnie, l ch~ł~ go we wszystkiem i czyniła, CQ OU jej po.. zjednoczyli się; on im założył resrirśę'~gospodę
ale więcej nic. Aż tu przyjechalpan Konradl j leęll z posluszeństwa jedynie dla niego, albowiem dla w;szyskich oko1ićżnych robotników,' ochronkę
Zaraz .'w.szystkic~ zjednoczył, .wszystkim w gl~- są.~a ~ie .. odzua(}zala się z9ytWt re\igijnoś ci a.1 ani kato!ickł d!a.dzieai .osiero~onych .itd. Nawe~ r(j~
wy ponakładaJ:, ~e St polakamI, tylko polakamI. l tez wlelklm patryotyzmem. .
syam~' tuteJSI kocha.Ją· go l szanuJą· Pan wlelkL
l,
Mają.tek odziedziczyła po stryju, właściwie milioner. A on&;, . tona jego~ pomimo niebywałej
_ To źle~
_ Q~y ja. mówię, że źle? Tylko, czekaj pan! I po ojcu i po stryju. Ten ostatni nie mógł się tu.. mił.ości 'dla swego męża,. mają.tku na niego nie
'l'owarzyetwo ,dobrQćzynności - dobrze; szkółka ( taj do.ro.bić w cltH~'U lat kilkunastu na fabryce przepisuje, Konr~d tylko( rzą.dzinirnsamowlad
polska - niech b(}dzie; ochronka - owszem; l, żelaznej, dopiero gdy brat jego 'Po.wrócił z Sy- :tie, To też lmlZl8 różnie mówią, "a mówić'mu"
szpital. -:- !lie n~e mam ttDa.pr~eciw~o nie~u" ..• beryi, gdzie byl zeslanr za politykę. wzięli się sią., sko~o Sąl pOlakami,a. do tego zl.1,czo~ymi
A gdzlez· lItewskie? Wszystko będZIe polskle, a we dwóch do zwalczenut konkurencyi z fabrvką, gromadil1e~
.
.,
akcyiną, co im' się w krótkim czasie' udało. ~
t~~ c; n~)
,nie litewskiego?
_ ,Niech litwin zaloźy, jeśli ma dla kogo.,.
Majątek ich rósł nadzwyczajnie, pocz~li sku,ł

4)

M. Kisielnieki.
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ROZWOJ. -

O~wartek,

dnia 20 ózerwea 1907 r.

co możu zrobi6 Ila- ~ koszt żywienia na 1 d. ziecko rb." 4,78.
wet w L~dzi pn:J d.obryuh ~.hęcla~h..
~
Większy koszt utrzywal.lia na koJODit Mi..aa.,
Kolonie letnie. Sprawozdanii komitetu ko- l lowskiej w porównaniu z Bronowicką, ó'bjaśaia
( Jonii letnich chrześciańskich za rok 1906 wyka- 1 się wyższem o 50 rb. komornern, oraz wyda.tka~ zUje, iż wskutek zmniejszenia S!ę dochodów, sp o.. t mi na leczenie dwóch chłopców ci~żko choryc,h
, Z fabryk ~Wiąlkowyoh, Na skuteJ.} nadesla- wodowanego ciężidem przesileniem ekonomicznem ; i pogrzeb jednego z nich, Większy !{oszt wyżynej tu rezolucyi Związku fabrykantów wBerlinie, : W przemyśle łódzkim, komitet w 1'01(\1 sprawo- I wienia na tejże kolonii pochodzi ztąd, że chloptty
w której wyrażono żądanie, aby caly ogól robot- zd,awczym był zmuszony zwinąć jedną kolonię ~ spożywają więcej od dziewcząt; jestto zjawislro
ników fabry~ należących do Związku powziął
u- w D mOSInIe,
"
'
k
; normalne.
.,
przyczem d
a l
częsciow-ej ompensa- ~,'
Ceny artykn:t ów spoz' ywczych no obu }rolo..
chwałę o wzi~ciu pod swą opie k ę b ezpleczenstwa, ty powiększył liczbę dzieci, przebywających na
ł
at
~
swoich zwierzchników, wybrana z pośr6d robot- pozostałych dwóch koloniach o 10 na sezon l niach byly jednakowe, Przyrost na wadze ciała
nikÓw Tow. akc. l. K. PO;lnańskiego komisya po- w każdej. Dzięki temu liczba dzieci, wysłanych dzieci na obu koloniach byl bardzo dobry.
Skład lwmitetukolonii w roku ubiegŁY$ byl
stan6wlIa zwróci6 się do policmajstra m. Łodzi na wieś, zmniejszyła się o 176, zamiast o 240, f
z, prośbą O pozwoleni,e na urządzenie konferencyi które przebywaly dawniej w Dmosinie.
i następujący: przewodniczący p. Teodor Trenlder,
z. udzialem delegatów robotników wsy.ystkich szeW k 'd
'
l ·
.
, d I zastępca przewodniczącego, kasyer i sekretarz P'
,'.
I! b
k
h
. az y razie wsza \:ze, pomImo tego sro ,.' Władyslaw Wściel{li.ca, panl'e oPl'elrunki: J. Arkusenila ry zwiłtzkowyc.
ka,wyjechalo dzieQi na. kolonie o 26'/3 proc.
.. .
Na konferencyi tej odczytana zostanie rezo- mniej,' aniżeli w latach poprzednich, kiedy tym- l szewska, Beckerowa, d-rowa Bondy, Brukaiska,
lueya Związku fabrykantów, oraz omówiona bę- czasem ze względu na biedę, panującą wśród Groszkewska, Jętkiewiczowa, Klokącka, J. Kra ..
d~iesprawa żądanych przez Związek opieki i bez·.. 'ludności robotniczej, byłoby pożądane l{olonie suska, Łabudąińska, Z. Rosicka i M. Wsciekli~
pieczeństwa zwierzchników f~brycznych.
rozszerzyć, a nie zmniejszyć, Zaradzić temu je- cowa., Panowie opiekunowie: Jan Arkuszewski,
Z ra~rJki J. Birnbaum i S~ka. W 'przędza.lni dnak komitet nie mial możności, ponieważ i za... dr. Bondy, dr. Brudziński, ,dr. Haberlau, dr. Ja·
J. Birnbaumai Sp. Mtkolajewska .M: 5), zastrej-, bawy dobroczynne w roku ubiegłym zawodziły siński, dr. Kaczntarkiewiez, dr. Koliński, dr. Łu-'
kowalo 5,6 przykr~caczy, żądając podwyższenia naą.zieJe i niepokrywaly nawet niekiedy wydat-, k,~~iewiez, d~. Mittel~taedt, dr. Mogilni,cld, dr, Piopłacy. Wobęc tego, w całej przędzalni, zatrudnia- ków. Urządzona przez komitet zabawa w ogro. 1 nlązek, ~r. Stawen~ ~ d~. Trenkne~. _ . .
jącej 220robotników, zawieszono pracę. Ą.dmini" dzia Mikolaj.ewskim dala dochodu zaledwie 391 ł
Zgtmn.az.yum lensku~go p.. Rajskiej. WSIe·
stiacya odwołała się d() związku fabrykantów rubli 83 kop" l~ie~y dawniej komite,t osiągał na- a dmioklasowe~ p~Iskiem ~imazyum żęńsldem,P.
przemysłu wełnianego. Qdbyc się ma narada wet z przedstaw1811 teatralnych z gorą 1,000 rb. ~ LeontJ~y Ra.lskl~J ,odbyt ,81 9 w. d. 17 ,b, m. w o·
związku w sprawie zamknięcia fabryki. Podobno
Wobec powyższego komitet ograniczył i za .. becnoSCI nau~zyCl~lt, rodzlCow 1 uczenlc , uroczy ..
uczestniczye ma W na.radach delegat związku za· pis dzieCi" ażeb. y sobie n.i. .e u.trudniaó wy,boru naj· stya~t zal~on,czema roku S.Zko.lnego. Ś~Vlad. ectwa
wodowego cJedrlOś(h.
słabszych i najbardziej potrzebująeych wyjazdll, z ukonczema 4 klas otrzymało 6 uczelllC.
'
Z fabryki s. Barctń~k~~go i Sp. W fabryce lecz już w CIągU ldllm dni zapisa.lo się 1716 ~ t/ Seminaryum W Ursynowie. Dla. wiadomości
wyrobów wełnianych S. Barciń,skiego i Sp. (Tylna dzieci, z !itóryeh 1076 chłopców i 640 dziewcząt. I osób, pragnących poświęcić si~ ,zawodowf peda:n 6) zastrejkowalipre.serzy.Slrutkiem tego za- Z liczby tej wysla,no na wieś ogółem ,484 d'zieci, ! gogicznemu podajemy, iz z początlttem nadcho~
rzą(! fabqrki wymówił mh~isca wszystkim rohot- ezyli 28.2%. według płci zaś, chropców 244 czyli l dzą.cego r'oku szkolnego w Ursynowie pod 'Warnikom, nie mogąc zadośćuczynić żądaniom pod- ~2 7~ i dzi~weząt 2,40, czyli 37,5%,.. 'praw.ie wy- I( sza. wą otwar~e będzie,.seminaryum dla nauczyc. iel.i
wyżki.
ląCZll1e. z pIerwszym stopwem kwahfll,;;:acYl.
ludowych z Internatem, za opłatą 150 rub. roezNie stawiło' Slę na wezwanie chłopców 86 nie. Opłatę będzie można wnosi6 w trzech ratach
DzisiaJ na gmach,ufabryc,znym wywieSZ(}IlO
ogłoszenie treści llRstępującej:
i dzi~~cząt 83. ' Ni~ przyj~to ,z powodu choróQ
P9 50 rub. ,Kurs ,~ank czteroletni. Miejsc, wol . .
',,,Z\,pąwOdu sJ~rejku preserów, zarząd fabryki
zarazhwych ch!o,pco~ 20 I d,ZleWC,ząt,lO;, z.po- nych 'na kursie .plerwszY?l 50,na kursie druzmuszońy jest wymówić pracę wszystkim robotni:..
wodu b,raku m~e}sca-chlopc?,:. 438 l dZIewcząt i glm - 40., Od "kandydatow na ~urs pierwszy
kom od d. 3, lipca,r. b.
20~ ,takIch ktore wedlu~ OpInll le~ca,rzy rzec,z,Y- ł wym. aga.ne Jest swiadectwo z ukonezenia ptzJPrzemysł wełniany
WiSCIe potrzebowaly Wyjazdu na WH)S (z drugIm. naJmnieJ. czterech klas,
od kandydatów zaś na
(podpisano) S, Ba r c i Il S k i i Sp.
stopniem kwalifikacyi).
,
ł kurs drugi - z. ukończenia pięciu klas szkoly
Jeśli streJl\:ujący nie I>Ofoznmią się z fabryPrzed wyjazdem na wieś, wszystkie przyjęte \ średniej.
- ,.
kantami i I1ie powróc~~ UO pracy, 8kutkiem zam... dzieci były wykąpane, zważone i zmierzone oraz'
Zapisy przyjmuje sekretarzsem!na,ryulU,cokttięcia fabryki p'ozbawiollych zostanie miejsca poddane powtórnym oględzinom lekarskim dla. dziennie od d. 15 sierpnia,. z wyjątkiem <;\ni świą800 robotn,;kÓw.
zapobie.że, nia.,'~YSlani~. n.a k"olonie dzieCI, dotkui~- teczn. ych, ,w god.zinach od 11 .przed pot.. do ~" po
A{łItftur l t farJ.i-arJlle, W niektórych farbiar..
tych chorobaml zarazli wemI. '
I pol, w ffi'ieszkamu ad w. AntOnIego Oau.ehowsklego,
ni.aełliapreturach niezadowoleni robotnicy z poWszystkie dzieci, wysłane na lwIonie otrzY-ł senatorska 8 w' Wa.rszawie. '
Egzaminy konkursowe rozp~czną się dnia 3
st.anowienia zapadłego na naradzie delegatów związ- maly od komitetu na wlasnosó ubranka i kape- ,
zawodowego .. Jedność:. i robotników, zastre}. Iusze za opłatą po 1 rublu, jako zwrot cz~ściJ wr~eśnia.. ,
,"
kowali.
~{O,szt;u ; kup~atych rz~czy; 28 zaś najuboiszychf _ O kooperatJwAcll. ' Wobec wielkiego znacze~,
"Vobet' t
wlaściciele
fabryk w których ' dZIeCI UWOi1l10nO 00 tej opIaty.ł ' , , ", k'· " . 't t
ó"d" l '
rr
.' '. 'Jego,
..
' . '
.'
Dzieci wysłane na kolonie lic yl '. d l t 7 i nm, Ja 1e maJ~~ns Y,u~y6 wsp i ~le c4e,
owa..
robotnfcy strejkują, postanowili zwolać naradę, '~ do 13-tu.
z y o a
i rzystw? krzeWlenU\ oswlaty zaprOSiło zn.auego eKl'
kl.
, l konoffilstę, redaktora tygodnika <Społem', p. Stana której oświadczą, że jeżeli strł'ljkujący w ciągu tygodnia niepowr6cą do pracy, farbiarnie j,
o onte '; 1'0 ,u sp~awoz( ,aw~zym b~ly urzą- ! nislawa Wojciechowskiego, na odczyt do Łodzi.
wykończalnie ich zostaną zamknięte. W naradach d~o~e. we ~~1 ,~ronowlcach l MichałOWIe w po· ,. Odczyt ten p. t. «Znaczenie stowarzyszeń spo'd"
d ' . Ji , UC"8StUI'CZy"v bAdzl',Q
brzezłllsklm.
,
h dl
. w" pu~telcI
~a POWl!e
zlanych nazlsla
."
. v , WleCle
W
' B
'h
. '' \. zywczy:!
'a ro bot nI'kó W" odb ę d'
Złe SIę
delegat związku <Jednoś(h.
e WSI .ronoWlcac przebyw~lo przez t~zy l d. '28 czerwca o godZinie 8 wieczorem w teatrze
Towarz"stwo wzaJ'emnei pomocv maszyni,stó"W s~zony 240 dz~ewcząt ,po 80 na kazdy seZon lile- «Victoia).
"
J
J
Slęczny; w MIChałOWIe przez dwa sezony po 80 I
• .
••
i pataczy ,fabrycznych w mieście Łodzi, 'komunichlOI)CÓW, w trzecim 84,
ISpr~wy, kolejowe: ~a k?leJac,h zela~nJ~h
kujtLu i1i1iejszem pp. czlonlcoru swoim, że vy d. 23
Ohiedwie iwlonie byly kilkanaście razy wizy- praktYiiUJ~ SIę zw yczaJ~ ze wSlada!lle pa$azer?~
czerwea r. b.w metizLelę o go:dz. 2 po· południu tOWo,u@ przez pp. W. i M. \'VściekLiców. Podczas l do wagollow na sta~yl, ~dbywa Sl~pO drRg~m
odbędźie, się w .sikolierzcułios! przy ul. WoJhej , pobytu Jl~ kolQDiach <lzieci cieszyly się wogóle! dzwo.nku, co wywołUje sClsk i naraza pasaterow
)&. 9 ,ogólne' zebrawe c~onków tegoż Towarzybardzo: dobrem zdrowiem, lecz jeden chłopiec w i na n~ew.Jgody. . .
,
.,
stwa.
Michałowie zapad! na c,i~żkic zapalanie pll;lCi l
,Z ,c~żby .teJ l, ~rzeclskanIa SIę w celu zdoby~
porządeK: dzieDn'}~ 'l) Sprawozdanie z docho..;
pOlllimo bezzwloczneJpQffiocy lekarskiej zmarl; I cia posple,SZ1l18 ~l~Jsca w wagonach - korzystają
dóW i ro~ch?dów za. rok ubi.egly. 2) Zmiana d~-) drug.izaŚ, który chorował na gorączkęty"oidalną ł częstokroc złodZIeJe. , .
.,
,
z polecenia' lekarza., odwiezlollyzostal do Łodzi ~ , Sluszn~ . narzekama I skargI pasażel'ow na
tJchc,zasoweJ ustawy na z,wląz~k ~awodowy. t.J
WY~~r ~o~ego zarz.~u. ~) Wm?skl czto~kow.,
\ do ,rodzi?Ó~~., .' " ,',
'.~':
.,'.
' .',
ł medo~odnoscl pod tym wzglę~em. na kol~jach,
, .,' .\~eJŚC.le , na'posłedze~le tylko, dla cz~on~~w, "I ' Wazenle' dZIecl pr2:ed wYlaząern na 'kolonie \ ZWrÓ(H!Y ,n~agę depar!amentu drog zelazuych, któza~k.a~a1l1em blletu eS10li.kOWSkle~o,lub .ksu\~e-.. ipQ p.,owro'.cle' wyk, azal, o,. iż chlopcy.na,kolonii. j ry okoilllkl~Ill za;.M,',12461 wydal rozporząd~e. n~e
ezkl. "
.
, ,. . .
'.
" imienia' "Anny.Maryi": w lVlicbałowie zyskali na i d? wsz!sUnch drog zelazny~h, ahy dla USl.llll~Cla.
???Sl.,edzenle .rozpoczmc. Slo,punktua. nie o 2·eJ wa.dze śr.edIlio w fu.ntaeh 4,86, .czyli W procen- ł lllewygoą.-wagony b., yiy ',o.t,!l~rane ·zara~ po Pler.godzIme.
'"
~ tach' wagi pierwotnej średńio 8,12 proc,; dziew- I WSZY,ID: dzwQn~cu,:a naJpOZllIeJ na 15 lI:llnut prze~
Zabawa cC)PO'do;~a.P.I:. 'S~ ~a.bawa.ogrodo. 'c2.ęta zaś, na kolonii' BrQnowice zyskały nawa: i odeJsclem pOCIągU na st~?yach wys!laJąc,ych; ~as
wa na doehodPolsklel MaCierzy S~kolneh, która dze średnIO 4,19 w funtach, a wprocen.tach wagI 1 na stacya19~, wquowych za{~z ~po przybycUl pOCląmiała się odbyć w ogrodZIe przy, ulicy Mikola. pierwotnej 7,57 proc.
j gn na stacYę·
jewskiej w d. 9 czerwca l wskutek niepogody,' Ogóhl'ykoszt utrzYI!lania kolonii wraz z wy,.
O~nstt1lac:re~ Rzemieślnicy Łódzayśll1sarza
z?sta~a ódwolana, odbędzie się .w n~dchodz~tą , datkami adm~nistracYJne~i, ,lecz bezw~datków na, ł i blacharze wyst~piii do magistratrl. z~podaniem,
nledzl~lę, d. 2.3 b. ~,'
. '.
.",'
, , ' za~up,y do, Inwentarza. 1, za ~o~rącelllem ?p~at.~ aby przy deCYZJI O losach zakladow gazowych
Nle ~ątplmy" ze pomImo wJeluzabaw, pro- " W1ll8S!Onyeh przez rodzlcoW dZIeCI za wydallle, lmJ w Łodzi, wziął pod uwagę sprawę oddawania. lIll
jektowa~ych na,t~il d,zień, szersza, publiczll?śc?a- , ubranka, wynosll przeci~tuie na jedno dZIecko 7 j robót j.nst~lacyjnyc.h ~ ,mieszkaniach, jako'to:za,
sz~goml3r~ta sw.0)ąIrczną, ~b~cnO'sclą na nledz'Jel"·' rb. 97 kop.
"
,
,~" kładall1~ zyra,ndolI .1 mnych, które do tej pory
neJ z~b.awle. zł?zy,'~o.wÓd, ,ze sprawasz~?lmctwa
. PrzeclętnY,~alkow~tyl{osz.t ntr~ymalli~ od- ' wyłąCZnIe zna~d~lą snę ,w, rękacll zak!adó~yga.zQ.
~QlS~lęgO ;me }es:t Jej obo.Ję'tną~ Z~ sweJ strony,
dZlt.1lnyeh, k~lll~ll , ,na Jed.ll0 ,dziecko l, pr~eC~ętny wyc~. Rzetmesl,rucy wYJa~ulają, że zchwilązntekO,wi,teturządzaJący zabawę zrObIł. ,~szystl\? CQ: kos~t wyzywlema Jedneg~ d~lec~a na l\az~eJ ko- sle,ma t,ego ~no~oRol,u, lllstalacye bęją 'o wlę,le
mogł, przy.naszych warunkaeh, aby Jej' nadac ce-, lonu z osobua przeustl1Wlt SIę Jak następuJe:
tansze, .Jak rOWlllez l termin wykonania tych r<r
chę'p~zyJemuej i miłej .rozrywkl, ~()s.ta.;c.zająe.:u~.
. W lVllcllalowi:e (24~, chlopcó~) koszt cal~o- bó~ b~dzie krÓt~zy. Dowodzenia S\foję ,opieraJ~:
ezestnlkoffi2abawy SWOjską muzykę I splewhez- WItego utrzymania kolonu na l' dZiecko rb, 8, L5; om na system1e panującym zagranica, gdzie ZĄ!"
nrch. ChOfÓW, hum,ory8tycz~e ,mo.nDl.ogi, r6żne,sztu- ak?szt żywności .na 1 dziecko rb. 5,35; ,w Ero'· kłady g~zowe przepro~adzaj~ tylkol<'".pOI1j:C,zenia
ki glmnastIczn~ l ~arQdZieJskle. Kto będzie na nowl(mch (240 dZIewcząt) k:oszt utrzjmau1ca7,24; rurowe Zlemne l ustaWIają gazc,Hnierz:"" reszta ro:z~bawie,
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C~wartekl

dnia 16 czerwca 1901

l.

\bót je·et wykonywM\a· przez JJzemieślników z wol-

nasze nie znajdowal0 się w tąk oplakanyeh wa.,· pod budowę gwachu miejsco\vości brano pod uwa.·
runkach sanitarnych ja~ obecuie. F~lrmani wywl)- gęi zakllpieJl~e gotowej ju;~ posesyi dla przero%,rz·amJlłu. Tow~ 3.kc. Ma.rl{,usa. Cohna za żą śmiecie i wszelki~ odpadld na. place nawet bi-eIłia jej na ){lUt1,UflIl.
rok Qperacljuy 1906 OSiągnęło czystego zysku w środku mil:l.8ta, jak np. przy ulicy DZłelnej, od
Otóż w tym punkeie zarząd mie,jski mial
127,223 rb. Dywidendę, wyZi.naczon.~ dh.t altcyo- Tramwajowej w s.tronę .lasn.'Noźnioo 3.ssniza.. wątpliwość, czy zakupienia. gotowego nie sprzenarytlSZÓW, określoJlo na. 2 pr.
,
cyjn.i,- korlystająQ z tych kup śmiecia, wylewają ciwialoby si<~ wyraźnej woli zapisoda.wcy CV do
nieczystości z heczek,' wskutek czego powietrze
hudowy gmachu
'
.
l'\Victsek. etlpertowy. Przed paru łaty lsinial w tej dzielnioy jest nie do znh3slenia.
W tej tedy sprawie, dla wyjaśnienia jej,za.tu Jwiąz.ek eksportowy, mający na celu ~byt na
Targi rybne znajdują się w stanie op}aksr rząd miejski zażąda.ł,. opinii 'egzekutQrów' testa.; rynkach zagrantcznjchprzędzy bawełnianej. Zwią'" nym. Miały byc one przeniesionę, ale SkOIlozyl0 mentu. '
zek ten pr(\sperowal bardlo dobrze, dająo zyski się tylko na. projektach.
W odpowiedzI na to pytanie egzeltutorowie
'firmQm, na.leżąo)'Ul do spółki. Obecn.ie wobee zgro..
W wielu sklepach piekarskich, rzeźniozych testamentu: hr, Ostrowski,. hr, LedóchQwskl f' P"
: wadzonego zapasu przędzy bawełnianej w wieln ! i spożywczych brudy_ Nikt tego nie widzi, :nikt Wl. Chrzanowski wypowiedZieli swoje zdanie, że
,fabrykacht postanow.ionoZllow powolać do życia l temu nie przeszkadza.
w myśl dobrze im znanej int~neyJnieboszczyka
~zwią~ek eksportowy_ .Zawią~an~ tego związku na... ł
Na tern lekceważeniu przepisów sanitarnych nabycie gotowego gmachu na. Muzeum nie 'sta.je
stąpił) ma w tych dnIach.
cierpią mieszkańcy, którzy i tak z powodu wyjąt- na przeszkodzie, zwlaszcza o He w nilU znajdzie
.
Nowi IWi,zck. Zorganizowany ZQstał związek ł kowJch warunków, w jakioh znajduje się Łódź, pOlmeszczenie warsza.wsl\:a klasa. r-ysullkowa, któ,pra~ownik6w branży papierowej. -Zebranie organl- l muszą żyć w atmosferze zatrut&j.
l re to instytucye d()cpelniaj~ ~ię .wzajemnie, wlado,zae.yjne odbyło się w sali _Angie.lskiej (Pasa~ Szul-ł
Uj~ei& afel'lystJ. Oddawna wladze policyjne l mo bowiem, że ś. p. Lacbmclo prze~ 36 lat za~
?a ~ 2). Wlbrano 'zarz,ą-d, zloz?nJ: ~ .7 czlonków ł poszukiwały aferzysty i handlarza żywym towa- l rz/ądzając klasą ryf:mnkową i będąo dyrektorem
,1 3 z,ast~p·eQw; do komIsJi rewlz-YJll.eJ 4·ch c:donrem, 24-letniego Mendla Kirsteina, który. ukry- Muzeum, usUnie się starał a.lbo ,o zysk~n~e
,ków" . '
.
,,'
, wał się. Dopiero wozoraj udałosi~agentom po- l ~rodkó\V na budowę gmachu, albo tez otrżlmil.Qle
Szpital dla lUIllłowQ~cłlor;voh żydów. Komi-t licyi śledczej pochwyció w jednem z młejsu pn- Jedne-go z gmachów rządowych, jak np. pala:eu
:tet budo)Vy szpitala dla umyslowo.. chorych żydów I blioznych Klrsteina, żyjącego w dostatku.. Are-. brylow~ldeg?, nowego skrzydła. pałacu kazimle;zeb~ )lotychez:as rb. 30,000. ~udowa rozpoczęta sztowanego osa~7;ono. w więzieniu i, sprawę skie- rzowsluego l t.p.
:będzle, gdy zgromadzony będZIe fundusz 100,000 l rowano do sędzlego sledczego.
I !!!!!!!!I!!.!!!!!!'!J!I!!!!!':!!!'!!I!!!.!!!!!~!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!I!'__!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!.!!!!!!!!!!!!!
:rb.,jlfzewidzia.ny 'W kosztorysie robót.
ł
Prlerw~ni8 komunikaoJi.Wczoraj, okolo .g?- ~
Tabela wyuranych.
, la pomailt. Po pogrzebie ofiar, które zginęly i dZlll~ lI-eJ 'Y :nocy dokon~n,o zn6~ kradzlezy
'p04oza.s pożaru w fa.bryce Geliha przy ul. Prze- '1 druto.w telefonIcznych. ~radz/łez ape~Ulono na dyW 7"'ym.dni.tt ciągnienia 5 klasy lB8·ej lo~zd, powsta1 projekt wzniesienia im pomnika. Do ~ s~ansle War~zawa---ŁowlcZ. Komulllkacy& telefo- .
;tej pory 7.an.ąd ,suaży .ogn.iowej oehotniezej raz-I' nwzna pomIędzy ,1.. odzlą a Warszawą zostal~
teryi ldasycznej Królestwa PoLskiego.
:por.ządzająe na. ten ęel niewielkiemi sumami, ()... przerwan~. Przywracono j,~ doplero o godz. 12.-eJ l
(Tabela nieurzędowa)
r8 rodzil miejsea, gdzie spoczywają zwłoki ofiar, i w poladme.
D' In
1907 k
1e.cz na p.,ostaw
. ienie pomników nie pQsiada ża.d.. ',I
.Postrzał. Wczoraj o gOdZinie. 3, e.j po polunia . i,.··gO czerwca . . ro. TJ..
nyehśrodków. ,
dniu przy ulicy Mtkolajewskiej pod ~ 88, &lllżą- !
Rubli 75000 li' 21986. Rub.15000, Jł 6531. Rub.
' ' wiee
l
. .:1 hl'
l
17 1
1\11
4000 .Nł 6'180. Ruh. 2000 J\U~: 3795 7·918 lHH1. Rub.
L'lczono
na of'l.arnow
pu· Iu~zną, a e ra- le&
- etnia L\'.laryanua Nieroira, wypadkowo po... 1000 JiJi: 1846 14696 1600020966, H.ub. 4UO JIQ.lłt' 45ts;
chuby .te za.wiodły, rok za. rokiem upływa, pamięć 1 strzeloną została z rewol w·eru. Ranioną zostala i 12241 12389 12526 1639il .205~O. Buł) aoo J'i>i:3408
o ~atastrofie zaciera się l a. projekty i rysunki Da i kułą. w prawąręk~ i pier~i. 'W stanie groźQym ., 409' 6720 8964 93·n 9620 10104 .13119 la319 13163 14.100
PolWli ki flpoczywaj'ł spokojnie w a.kta.eh stratt; lekarz Pogotowia od wiózł 'j~ do szpitala. św. Ale- \ 1?~62 15256. Rub. ,~OD 16.ti: ~8fl l.Oó~ 2S~!ł ~9U 2912 aól1
t.~ogniQwef ochotniczej'
~.
f ksandra
' 6:ł39 6569 6693 '1330 9312 10076 11423 12680 1283914346
,Q
. .'.
~
•
•
. , .
\
•
i 14711 16763 15770 161U 16912 17911 18046 1851i 19438
Sp~aiW~ powyż.~zą Za.lęloSlęobe~me lolkuna... j
Zabójstwo. Wczoraj o godziuie'4-ej po po... ! lS666 20053 20056 21173 2~187 t8Q26i34S5.
stu strazakow. którz~ o ~wym ObO~l~Z~U. wzglę"l ludniu na starym cmentarzu katoHekim, do prze- l
.Rubli ao Jt>łt: 176 228 ~1 61 806 SS) 14 18 84 424d$Ql roleg~Jeh ~olegow Iue. za:pomnlel~ l szczerze; chodzącego 18-1etniego Gerasirna Praśka, syn'a :~6:ó s~\:;
:~ :~99347:'1:4 8~~5 6:8'l:019;\!~ ~~ :~
:p:ragną, ł~by ,proJekt p08~aWI.enla pomruków ZQs~a.l : grabarza z cmentarza prawoslawnego jacyś mło- '14 ~&69293,9 "łilI)8~11-6'l~10 6191a~8ł'l 'lo ~ &9, 437
''Ill.'ZeC~lwlatmOn!..
..'
l dziJudzie daH5 istrzal6w, kładąo .go irupeIll na ÓQ8,.:&08\8J~tó~. 'Zł 9Ulał'13aH}~;141·';19:21 "686',"283;
Os obI W W tych dnia~h odbyty naradę i ~ .. r rniejseu,. Sprawcy :.r;~uńachu zbiegli. '
3245~ 64~8 436 ń02~ó 42 61Q a~a7 728·4,6 64·J$6 846
l-.. l'"
l,
I 'ur... ządz ....
i ,{
bawA z l-tó
Zł' .
b' t
b l'
d '
71 912 5~ 63 8~ 92 4039 48 120 78 206 47 91 409' 38 40
CU,waliY'r', a~y na l!9n \te
z....
y,
, l:.•.• - l
"Wi.OlG za lego za ra!.a 1'0 lma.
_
632 6'/4 755 80f, <3 13 91 903 12 22 65 5043 147 5ł 9S"
rej d~l1Qd byIby przeznaczony na posta.wlelllQ !
.JP;~dki. Dziś, (l godz~ a i pól przed po?udniem, 256 60 8l 286 312 64 69 91 4H 32 78 74 83 527 80 87
po m.ni.ka. LIczą oni, że tą drogą zbiorą potrz.ebny w dOUhł przy ul. PAńskie! nr. 63 spadli\ z·e schodów 40· 603 38 '205 41 78 817 24. &6 90i 88 6005 29 81 126 23~
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Ił szkół. W
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szlwle 8-klasowej pols1dejJana i w

I

Francisz!.{t~ Sz;pltttlska. i 2ilamalil r~kę i nogę. Le·,
żądania rodZiny pozostt'owll chQrą

karz Pogotowia na
mieszkaniu. '

-:-

zakończony w 80DziŚt 0. S,odz. 1 po pot., ~8 dziedzińcu domu przy
W pri}szlylll l'oku będzie o.. \ ut PlOtrko:v,~kieJ nr. l11t, sPł!odaJąca z WOill. paka przy-

Grac;lka rok szkóluy zostaje

botA d 22 b ID
" f " 11
' . '+n
.
ł' gniotla woznie~, vVawrzYiJca. Ła.zuchę· Lekarz ft.l.ny opat war"łl {asa IHłł~
'\1'%11,
(JltrWQ911ka" W dniu Yf6zorajszym . zorganizo .. ,
Ogólnemu osłabieniu w ciągu, dnh" wczorajsze
Wall€) wyę.iee:z.kę i zabawę w lesie miejsklIn dla l go n)~g.fo t~zeeh mężczyzn, z tych J;dnago ,odwieZiono
wv"how~ńeó~u
J""
~,'"

\ 76 79 300 80 92 99 442. 69 67 528614 64 701 ~6 29 62
; 831 47 56 78 94 912 39 46 7029 6~ 93 2'349 61 318 49

dO,SzpltAla Sw- Aleksandr1\, dwóch za~, po udzlE~lenłudo41...... raz et pomo(!V prz z le' rzv P gotowza pozostawi
sldegQ.'
ł ną ~iajSGu..1
.e
Ka I . , O ,
.
ono
Zgt'omad,lilo się okolo 2,000 chłopców i dziew- l
Ataki nerw, owe. Na uHc v.. L~.ltoweJ n.'!'.. {) w fa...
14 l'l k l
t
h kt'
' Markusa Cohna Władys:awI
,
cząt Z , sz (O e eemen arnyc,
'ore po d wo ... 'l b
' ryce
Zawada, robotnik,. l~t
d.zł\ nauczycieli inaucz)'eielek wyrus:;yly do.lasu, i 24, dostał ,atltku n~rwoweg:o; t!lldl3m'~ samsmu wypadko&
abv, tam 1130 awiatem powietrzu za.żywać swobody ! wl uległa na ul. :r~amwaJowe) nł". 5 Maryanna Szmle:
. ' .,J....
.,.... .
.•
'..
. '
1 ehowska, lat; 28,~o!lapracownika kolei elektrycznej
ruchów,. baWIC SIę W gry dZH.~ eH~ce l t. P" Z, aba... i mte;sklej. W ooydwóeh tych w,/pa.dk,ach lektu'z6 PO!lQ~
d 2 d 8 WIeczorem. DZleCI pO- l .towia udz!eUU dOft\zaej
l
o
wa. l.fW aJ:.a. od go.~..Q
pomocy.
.
l{~zepione zost~ly PQka,~mem w postaci bulek1 pier~ f
Echażatruoia $h~ uazami. .Dowia.dujewysię,
ll1k6w, ml~ka. 1 t. P ' .
l że po wyd(;b~ elu Zg stud,ui 63 letniego Jana. Szefe$a i
~Qwrótdo d.omów odi>ywal się, w porzą.dku, l .Młt.te~sz~ Pastusłaka,ókazał? się, że Szefes, (~pa~1\jąe,
dziecl maszerowały z euorąO';ewkaml lub latarka ... ·! nad~y~ęzy.! sQble .obelk$ S zebra wskut~k CEeoQ został i
•
, ,
"
. 0 .
l o4WleZlOlljdo 8zpłtalt\ Czerwonego Knyza, zkaA rodxl .. i
mi o}uns.ltlelDl w ręku.
l na. zabrała. go do dow,.o. StaD zdrowia Sz;efiłsaiest P9- l
S~ko'ła pływUia.'Wlaścieielkąpieli Bantler i Wl\żny~
.
' . '
!
w ~woim baae.nie dopływania urządził szkołę!
Eo-'. zawalenia a;, d .• ~hlłlll Robotnik, Mateusz j
'p',lvwauia' powierz!łlae kierowniotwa znanemu ply- i Nowacki. który zo~tal pUygllHlCIOIlY. walącym .Slę da- i
ł
•. "
.':...
...., ' ;
Z'
k . ' 'ó'
1chemszopy na:terytoryum Banku ptmstwa, ma dnman1\ !
WUQ;~l . P:· KUJawsl\lenm.:. aplsY,andydat ~, .• prawą :nogę;od.wie~iollJ .zostal przez' PogotO.Wię do 8Zpl~. !
clleąeycb stę uczyć plywac,ldą razno; prze waza. i tal a. Czerwonego IUzyża..
.
niłQd~leższkobHt, która. z (lałem zamIlowaniem '
4E!LZ!tZZ!J!!!!2Z
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76 39S 4-ilO 3il 46, 12 60S 3l) 63 9295 640 96 '141 98 84&
900 80lH 12 90 143 .91 226 27 ~2 70,75 80 367 98 4.29'.

65 ,74, oH 22 26 '11 8~ 85 623 24 86 785 . 883 SS 91 9~2
90H> 18 51 219 42 78 318 32 58 71 sa 451 68 84 98 5S0
81 ~U)-6n 33 43 '151 76 96 843 5'6 6! '18 93 910 15 6061'
62 UJ 020 69 127 ~9 82 96 226 27 8<ł 3097846SÓ4S: 621
45 '141 ~8 98 884 900 4() ÓO 66 67 UO~439 9i 12486 41
56 68 73 90 225 31 63· 58 ~h~ 369 444: óS 61 005 lO 44: 6.2
63 96 625 S8' 'i,ó172 858 8! 911i 22 46 48 EW 11012 30
107 i'iO 91 288 63 348 468 94 5096 648 '114 '16 84 98'1
13036 103 sn '69 9S 2:)6 309 22 4t84 452 8l 569'626103 .
86, 96.941 64; 66 14102 32 ,39 ~a.a 70 86 i3~ 31 80134, 86
80 ,90 98498 !Sal 92 604 '107 9 818 900 1361 ęl 15027
44 14 15184 '92 286 358 421 86583 98 6071& 18 n 42
64 81 '161 at 89 94806 34 16 11001 21 290 24 i i 9ą 319 ;
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421 47 624 9297 606 ~o 31 7~4 6~ 81 82862 t9 90S lu'
66 79 Il'OJ4 63 68 134.64 11 ~lS 46 47 56 59 326ó04.~4
8688 611 83 879.2 614. 45 65 764 802 $) n 268846 6(i.
68 989 61 18001 30 36 94 157 69 75 84 92 99.805 19 70
84 4.65 71 74 15 668 92 620 28 89 9Q 710 80 824 3G 48
617.2 UJOQO
HO 63 S9 ,96 217 62304 1219 :6166 81
41S,4L4'1 59 55 601 'l1 '11 649 68 937QS lił 'i2 803 46,
60. 68 9094;1 1)0 63 81 20074 160231l;l~~6 Jł7'i 406 al
631 4864 39, 688 '16 .'111 34 86 8185 96 -2.079 122
226 4& '46 6983 826 '8151 86 ' 610 'ta 4143''10 74 GO'I
2290' ą. ~.6'· 62,.~.7 81029 38, 68 1002/ t 4: óO 96 ił8 68
14.343 4U.43.,,6Y3636 1Q'i~7'28 801.~~93442'8.iooa
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Zjazd eaper'antyst6Y. W miasteezkuKazimierzu odbędzie się l\.Ongres esperantystów z Kr'ó- ł
1 ) ' l..~"
kł- •
b d' t
' • tr d'
S P r o s t o W t\ n j 6. W numerze .132 .,Rozwoln"!
-~,Riecz" ' zwr~ea, uwagę UłL :nader '..•W$ŻM
l ..,.i'
zy.
myłnl-""'" a"vdruk"w"no
nu... knm'lt
•."., t ., p,r'''''.'''. }·t!l'7 p,b'.'.~"'·a tv"łl
....·.".'II. . .'''''- ~'. znaczenle:;
•
d'.• ;.t ~l'Ozo.mFe.UI, .. ,d9.k Onall,6Jzmanypo
.
i
. ..
, e~WJ.\ J;;i.)lS~eg0",QrJ . ę ,zlenvau
,
d' Ul:
.
".ł
'J...
'"
)2.3.. J~;.•..l 25 b.m. TIl&ejsi esperant·ysoi wyjeż Złł.}ą ; lmma przez Stanłslawa I. . ~70 kop ...:...Stani8taw L; ao' lt. ]
..
.
:ztąd "S{)botę l3a b. m~ do Warszawy, .a polą~ 1 Powinno być: n a At! a (': i e r z S z k €t l n ą zebre.ne przElz '\.tyćzuej ogłoszonego. wczoraj prz~z ct,RuskoJe Zll&;oalwsz.ysię. awarsawianami, . wyjadą z War~za· 1 p. Sta.uisławl\ l... 7() k. i wlaslle Ludwika S. 30 kop.
; mi&~' telegram\l~dąOesa.rza.' "
i
Ntdf>~,ywJedzieć.o tem, że.; działalność Pll·
:wy o 1'13-/. WieC~()lręm i przJb~dą dQ Kazitnierza
I riszkjewiezaw.iaJ:~ ;nierÓWlliewiększe. ZlU\CZf.Ułie
~n~jut.r~ f1UL0 Chcąey braó udział zechcą. si'ł ł
Z W·· A R 0
~.J·Z,'',AW'. "\l"..
~~ poli.tyczne"anl~eli .można· było. :przypu.szezaÓ•. '
,zglO:S,hC..~.d,' t\ Pt. F. Endera, ul. Pi.otrkowska. 103.,
.1..
1T
b
\ ) " . opracowttmu ll.o,wego,prawa wy. orczęgo
Z'ebrcuił o~rodnitów. W' Jliedziolę dnia 23 J
~f braH lldzhtl:(, Akimow l .Goremyldn, Buł.ygill i Jąx,,:,
;lJ. ,m. o godz,. 3-ej po poluduill tv jadabu przy l
... Glówne r.u uzeum.
. ; molow,o Ten' o3ta.tui W wieczo1,'nem. wj<;iaui9- ."Bitż.
:fabrl~ Geyeró",: {Piotrkowska 297)odbędzi~ ~I~ I
,Zbiory SW(3 artystyczne ś. p. Cyprya.n l4fł.ch- wieJ.", ,;ęie wypierając się swego udziału w t~j
'~&branlt1 człollk:ow Kola zawodowego ogrodmkow llicki ofla.rował miastu podwa:runluem wybado.> pr~.{~y,,· ptsze;że mernoryat, ktÓry ·przę(j,sta,wil
16'(bltbh~'
,
."
. wauia o.sobnego ,gmachu na Muzeum~
wt~j svrawiew czasie świąt wieHcłlil;OCny.cb, nie
Qpła.kłue 'wuunli.oQ dawnego ozasu mias~o
.Przy rozpatrywaniu l'ó;tuych projek,towanyoh po.~lU·.ilł za l>odstawę d.9 .Q.wego pra.w~.·
Q
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Czwartek, dnia. 20 t\zerwea. 190( r.

W okoMey Argelliers spalono ,:ławki ir~w.uia.
10 wz:ai.8i6lłia aaryłtad..
Qi'Wi~4JJt;yt~ że przausta,wi adres tell konfeI'iU(j'yi.
Lizilona, ~ czerwea. 1)0 pr~Jj.idzie Mini..;
stra.",prezydQnsa Frałłeo z d.worca kolejowego
P&lyż) 19 czerwca. Z Bord~aux,LugGnnu
i inaych mhtst gS,I'uizol'wwyc4 wyprawi@Do wojsko partya polityczne urządzily ~,u wr.:~ '.meado ()krq:gów~ objęty'ch rozruchami. prziz Ttrhtzę ~traeyę. Polioya. rOlpQ4zUa. ma.Di,lłłlta:at6w ~rzy
, użycro broni, przy ozem dwie OSQbyza.bito j kilprzC:'jeehaJy Ji:czne l)omągi 'Wo-jskowe.
Paryż, 19 f!,zenvea.
Lel\arze sądowi doszli ka rai1l~tlO. .A.r~aat) 11. PorząAek llny·
do prze~wiadczenia.. że odpowiedzialność moralna wrócono.
Londyn, 20 czerwca. Torpedowiec ~ 99 zaanarchisty Jakóba Lawa~ który dnia l·go maja
Zaloga oca.lona.
.
, r. b. strzelal na placu Hzeczypospolitej do kira- tonął.
~
-.Z!Xt22
SS!2!!!!
t
_~_~,.
! syerów, jest ograniczona. Charakter IJawa jest
: nierównomierny, przy krańcowem podnieceniu
Giełda warszawska"
'nerwowem. Oska.rżony uważa siBbie za powola<Telefoll€'m).
~ nego do zbawienia ludzkości.
PlHJŻ, 19 czerwca. Jaures twierdzi, że połl;'-~~d._JlJt!lą!~~~danie się do dym~syi ·podsekret.'ll'za starm mini~·1·J·
'I'
sl,er,rum sm's,w wewnętrznyeh, Sarrauta, jest po- l 4% re~t8 panstwO\lft\. : • • • • 7100 ·70.00 1-''''J:k r
b tli Cl,.emen~e~łl. Z
· ! 5% pQzyczka wewuętrzna
zz 1906
19()5 f.
00
... 2,5, .8.79.75
9.25... -'.t, .
cząd.qem
'o~nca gal.ne
".s, przy- i 5%"
>ł
r.. 81;).75
-'rencya wy:aalazła. sposeby zbliżenia naroilów i
ł~łM4eia. bratarstwa powszCichJiego. Nelid-Qw

CfGIQfttuem).

Loterya. »~łś w 8 d.ni.u el~gllienta y-ej klasy 188. loteryi kJa.syczll(~j paą.ly na3tępUJące ważnieJsze wygrane:
20000 rb. nr. 3370.
2000 rb. nr. 23226.

1000 rb. nr. 3351, 13779, 21795.

400 rb. nr. 804, 892, 8188~ 11522, 12651,
138~4, 1&851 •. 16776, 189431 20104, 23101.
- - - - - - - - - - - - -.........- - - - -

Tele ramy
PetersburskiejA,gencyi Telegrafiezuej
i wlasne.

ni,

elużącfil
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l

kla(lem bOW!elD Sal'rau.ta pOJdą IDłlllsti'rowie.
ł 41 /.% listy ziemskie • • • " . • 88,~S7.50 -,~
i;larji'Ż, 19 czerwca. Dowódca setnego pułku ł 4%~ listy zIemskie . • . . • . • 80.7585.85 11 -;.....
Petersburg, 1'8 czerwca. Postanowienie oho- ; piechf\ty
tel eO'l'.afu je że od chwili prz'7bycI& do 5% listy zastawne Dl· Warazawy .~~".~_'.~ .:88,,-27•• ~~, 1,88~2.:007_;;:
wiazujące, zaka.zujfłoo !)Qchwalauia czynów wy..
b
B o
'. '
. I . d
~
. ł 4,,11 Ol
" " , .
00 ~J
ol
stępnych w mowia j w druku, rOZ8zerzauia klam?OZU w arsa~ me zauwazy za nego wrzenIa ~ 5%~:
»Lodzi • •
1
d
,.
d' l l '
d
l
sród. szeregowco w.
.
ł 4 N" ,
,
" " . . ' -.- -.- -.liwyeh . wi9. omOSIH Q zaa allosei f4ą 11 wyCt.ano:
Naxbona, 19 czerwca. W pJJbUżu mia.steezka' i Ak~'ye 'Banku handlowQ~o w Łodl1ł _._ _ _ _ ._
w :ęi~ymS~?~Ul !)oltawie, .Plocku, Samarze, At- Coufsan ludności usunęła sZyFry z toru kolejowe- Pozyczka premiowa I~eJ.emisyl , 341 3i1 1-,kal'sKu,. Dzwinsku, una, Ba,turuie, TyfHsie j No- go ~i porwala dru~ telegraftczn~. Posl~ni d!a
sz]a.~h&cka :I-:J ~uU.8)'~ : it~ ii~
wogrodiie, titule, l~katerynos1aWiU, Grodnie, i t.~. naprawy tora rebotmcy, oraz prokurato.r l Sęd:til& I..Up;py
-.~~.
us urg, . czerwca. Rada minis-trow w . ślad.czy dla przeprowadzen18. śledztwa, nie mogli Rudzki. '. : •
• : • • _._
18 b. m. llznata za możliwe pozwolenie o::;obom ~ dQtrzec do miejsca i powrócili do Narbony. Bur- Stf\rachowice • • • • •
- . - -.- -.-wyznań . n.iechrześciańskich
najmowanie posad mistrz Narbony, Ferroul, wzywa ludność, aby uie , ~~:~t~!k~eriill'
maldel'ów na. gieldzie petersburski.ej.
przeszkadzała naprawie toru kolejowego.
• 46.80
IJ
Petenburg, 19 czerwcu .. W odległości 40
Narbona, 19 czerwca. . Wczoraj uderzono
Giełda petersburska.
wiorgt od. G.iacka z~bitQ poboroę monopolowego w dzwotl't, aby wez waó !la plac Ratuszow v lu-J
.J
('fel. wl. >1RoZWGjll").
8 rb.
i zrabowan, o.mu l'rO.I.:J
_.
. dność, zaJ·A-ta,
.. budowv.. bary~ad
na ulicach.• Na.
.
"l
d
""C
-,
Re~ta państwowa 10_31 1/,
W;P.leClonylli raszlyk:u, po,d E lzawetgra ero, ! placu przemowU bUJ'mlstn~ Eerroul, wzywając luzabito tUrjadlłika:.polic:YJnego.
I dnośó, aby zaniechała budowy barykad . on bo- - - '....,,·.-......,_"""'...___._v..____...._......__. - - -.......- - - W Gradystan, I>od Kr~ęmieńl~zukiem. wymor- wiem poz:woH' lU'(!'dztowaó siebIe wll1dzom s~d;o..
Odpowiedzi RedakcJI.
dOW8.nPfQdzinę strÓŻa na czeurta:rzu żydowskim, \ wyw, praguątG uniknąri rozlewu krwi. SkoJie~y..
Sekrełarxowi Towarz, Krzewjenia "OAwlaty~.
zloŻOD? z 6. \osób.
I wszy· mowA, ruszyl z Uumem i zactA.t rozbierać Redakcja prosi {) podpisywanie nuwJskiem I&WlaQOUlteń
~l:
h ~
'i
""
1 wzmianek, jak to się praktykUję li" o~fm śWłecie, a
lo$kwa, 19 ezerwca. Do la90ratoryum C e-i, barykady. Ludnośó poszła za jego przykladem •.. nIe dwiema Jlteramt, jak 10 w:tdzhny na lwreapoudeil"
miczno~ana.l.it'Yoznego przy cyrkule arbackim t o ': Dziś ranQ wladze aresztowały burmi.strza i wy... eyach Tow. r,Oświaty." Nie podpisanych ltat.~w Die ~godz.' 8 rano, węE"zło dwóch mtodzieJiców i. gro- : slaly go pociągiem na.dzwyczaj.uym do :~lontpeUer. ł dzlemy uwzględniali. ,
.
. ... ,
żąc rewolwerami, zażądało od obee:negQ tam stuN..arbone zaje!o wojsko.
.
ł
~anQ So~n~•., Afrykę. zaludnia m.n6stw.or&ZnJ~h
'"łTvl'al
~.)
1J!.; C
K·
, l" .' t.j.' i plellUOU mUl'zyut!klOh i narodów, z kt4ryeh !tazda i md enta TTrei:o'wa nI' anI .)'rg ·rT r eto
'.
~),."
Jf
<q~r.1~
" . , ",," ~ 1". JlJ~~ler, .t~ cz~rwca.. .omlsa~z, l/O ley:.ul:eJ~ l dj' wlad:L Qd;r~bllym ję,t.ykiam. Z języków enlęeejęk.ich
dnej szuflady rb. 75, z drugiej 600 i oddal ta gzeJw lOwarzystwi8 5, em urzęJIlll\Ow pohc'YJnych ! na. W!lbł'zei~,ch. pcluQ;,Q,\Qwo~z&chodnteh ptzawa~Ńt\eyUl
pieniądze, mówiąc, że więeej nie rus. Bandyoi i odd:'-łt::.Ju Ż,ołnJerzy· wynlszył do Argelliers z roz- ł jest łęzjk augie19k!. ltor.PQwszei~hnlgne $i\ró"'lli~et,
wówczas sami zmdeiH Je8Z(}~e 2.00 i za ,ulewY-kazem aro.s.ztQW.8/!lia . Mat'c€rlina AlbeI'ta i .. pięciu zw.l~UH'~(:za ~t\~. wybn:e,~~~h wscbodllłeb. j pólaoooyc.b Hdanie"bn wsz!stkic-h pien~ędzy powie,siU Kratowa człooJró,w komitetua,gltacyjnego, win,ogrodników.. ZYk11 ~ -:.eU;:l ~n~a~~~ ki.
d
at t
na ;hakllod lampy~, Nię o<Js~1fę1i wszakże stolu.
Lł.h()ra,~ 1'9 cz'erwca. Aresztowano tu pod 'I _ . ·
. . az ego Z.WG oweg.o Dl&S TS Y.
..
i W ten sposób Kretow wydobyl się ze stryczka.
zarzlltem wyw()lania w wojsku wrzenia. i obja.~..... .~.
. .
lwallowa'łlolDieslensk, 19 czerwea Na stacJi wów n~ezadowolenia, redaktora dziennika (Indo~ i
łlt.ifiIł""'~"""
Jermohno żandarmi ujęli kierownika bandy roz- sta.n Dl.uatau> ,
. ~ nagrodY kto wskł\ie adr'ss Alfreda K(tbi$fl!Cklęgo,b..rę- .
bójulczej, op eraj ąeej w powiecie, niejakiego 18a...
Madryt 19 czerwca. dIeraldo de Madrid> ł daktcl'& "Dyablt\ lUł)ęI8kł~go", lub tęi powoluje się tegoż ,
jewa, ~nanego ze swoich Ok.fucieilstw.
d .' . ''''J~ , , ·ł-t
Koblel'zyckieRo o stawjenu~ 8lę do sprawy dnia 12 (25)
i!izawetpol, 19 czerwca. Okolo wsi Kere..,onosl, z~ t~\st ~r~A atu, zaw~rtego prz~z j\n?nę, '. ezorwcĄ1 w II karn1m wydZiale Sądu Oitr~w!lgo płotrdagwi .zabito strQ,Żnika. policyjnego.
Francyę l Hlszpalllę w spra.vne morza Srodzlemkowsklego lU\ kadencyi w Łodzi.
"Wił}deń, 19 czerwca. Cesarz Franciszek Jó- nego,' jednocześnie ogloszoIly będzie w Hiszpanii,
Poszukuje pO~lyQłel
zefotworzyl dz'isiaj sesYę rady państwa. W od- Anglii i, :Francyi oraz przedstawiony parlamentom 1000
A. Kobyłański ul. PtotrkoW'ska lti. '
czy.taneJ mowie tronowej . cesarz powiedział po- tye~ paJlstw.
'
międ~y' inn~{ł1i: Podstawą reformy, wyborczej jest
D Z I E N N E.
ZłigiNą l bilet llJ.teryi Klaaycz.D;Gj Królestwa' Pólsklego
mOJa wiara w wierności narodów dla. państwa.
li 279, z napisem po drugiej stronie A, KilpeleWlCS.
Prawowspólllego de~ydowa,nia. O sprawach pań..
W3.rszawa, 20 czerwca. Aresztowano biuro, Oddać l)fotrkowska 103 m. 9 . ' " lł}23-3~1
stwa n~kłada ,powszechny' obowiązek 'iwspóIną part'yi socyal-demokratycznej. Aresztowano dwa ... i !!!!'~~I!!Z2!!!!aae.
E·!II!E2Ii!l!!!!!e!!!!!iiea_!/I!!!J!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!'!!!!!!!BIIIIIII!!!!!I!BI!!
od po wied.z.ialnoŚÓ wszystkich za losy państwa. dzieścia osób; zabrano 18,000 proklamacyi, wy..
Rozkład pociąg"_ ..
Dalej m6wa tronQwa za,powiada szereg projek1;6w PllS'~czl)ny.ch z powodu ronv:iązania Durny pań
, L 6 t n i od 1 maja.
praw, dotycących reorganizacyi orga,nów admi... s.twowej.
[(olej Fabryczno.. Ł6dzkfJ ,
nist~'acyjnyeh zarządu, oraz projekt prawo cha- i
,lletersbnrg1 20 czerwca. Pl'owadzQne przez
'rakterze społecznym. Pomiędzy' innemi~ będzie ~ sędziego śledczego do spraw szczeg.ólnie ważnych
Odohodzę z Ł@dli: a) 12.aO. b) 7.10. r) 8.35, e) 1"1.20,
Pornszon~ SPtra.wdlaUdztialtlb Pi ań.stwda.wb?k.sPtlc~tal,cyi l Bielencowa, ~ledzdtwo OWJbdanike. i. rozpotwlsze ~h- ,I d) 2·00. II) 3.15, fJ 6.łO, p) 6.35, g) 8~20.
op.alni, węg a a po fze . . . prze Sl:ę lors w s uu· ... l nianie znanej
ezwy 'wy orSłeJ zos 'a o JUż
PrzyoRodzą do lodżl: bl4.SIJ, t) 'l.85, j) 9.ł.{), k) 10.16,
bu.· W sprawie rokowali PQnii~dzy Przedlitawj~ j ukcul.czone.Siedmiu oskarżonych z ogólnej licz- ~Il) 4.05. m) 5.25, n) 8.35, a) 10,00, o) 11.00.
.
a Węgrami mowa trouowa ~azllac,za., ~ podstawą 'by 180 posJ:ów nie odszukano. Jednocześnie
UWAGi•. GOdlUGY. wydrUkowane Uasty. drlłkie-m
ieh'Winna być. idea zupełnego utmymania niety..; z aktem oslcarżenia bę$ie praed.stawioRy izbie oZllaczaj~ CZtUI od Bodz.S wlec'Oł'eJIl. do 6 rano.
kalnc>śei istniejących,węzłów polityQZnyeh, wypró- sądowej i wniosek o umor~nie śledztwa 00 do
Poałlfrgl OZ!lMZOB& litorami: b), f}, h1 'O)ł;,bdpośra4-f
bowanych. wie.kowR. wsP. ólu st historyąj. a utrwalo- siedm. tu ·ukrv waja... c"1Mh się b.poslów. W chwili ł Jllaj' kQllltłlltkaeYJWar
. łZł/.Wa-LóJ.:r.-.
. ":,/ .: '
..::
'11
"l:
ol
1<H4
W PoaAUaclt oznac3011Yoł1 literamI: b}, d). Ot JrU,
nychpr~ęz sankCYę pragmatyczną·· Siła zbrojna obecnej da.lszy bieg ~pra,wy opóźnia tylko przy- ,i), n), kursują wagos.y poc~towQ.
" . ' .'
jest najlepszą rękojmi,. pokOJU powszechnego, gotowanie kompletu kopij alttą. oskarżenia, dla .'
Pociągi oznacZ'.)ne lUeraml: e), ,I). j). al, zl.\tutmUj'
bezpieczeństwa i sil produkcyjnyoh kraju, dlatego
tych z, oskarżonych, którzy ich zażądali. W każ.. sIę na wszJ~tklch .przlstau.ka.eh. Pocła.t,gi OflnMzone lltet nie moż:n&\lszozuplaó rozwoju środków .. \)~ro., dym wypadku jeszcze w czerwou sprawa. będzie terami: h), b), zatuymUjI\ 81ę tylko w AndrzejOWie.
ny. Nieehajie·· duoh miIoŚ6i wspólnej ojczy'znv "":'" przedstawionl-l. izbie sądowej petersburskie.i.
Poeiągi oznaczone IUeraml p) s) ·knrsłjt\ eodJleDniiS;
J
'11
zakzjmują slę na WJzystkieh stacyC1ch l przys'tankach.
z~ko~ezJl C:-S&J;z-:-oźlwia wasz~ ~racę, nie~haj~e
. Diw!ńsk j 20 cz~rwca. Niezna?y mlody c~lopociągi oznaczone liter~ f) odcb.~ w każde świąta
klerUle waml zawsze blogoslaWlenstwo Najwyz,· WIek' strz.elił na uliCY do pomocnIka naczelnlka i niedziele..
.
8zegO. Ozytanium{)wy tronowej towarzyszyly rzę- więzienia. szHsselbnrskiego· i zranU go ozterema
KQl6'l W(W,zaw,k~Kali,ka:
sista oklaski, . a. jeJust·ęp końcowy wywar! silne kulami. Stan ra.nnęgo beznadziejny. Dwie osoby
Odohodzą do Kalł8Z.~ o godz. 8.25, 12.36, 5.40.....
w:rażanie~ lJesarz 'wyszedł z sali wśród rzęsistych aresztowano.
de Wartz~wy: o godZinie 10.ł2, 11.40, 5,52,
oklasków.·
,Oltlrnlhów, 20 czerwca. We wsi WerkiejówPrZYChodzą z Kallau: o godz. 10.34. 11.3·0, 5.31, 9.••
. la aga, 19 ęzerwca. Pierwszy przedstawiciel ce w powiecie· nieżyuskirn ztibity zósta,l starszy.. z Warsuwy o g. 12.13, 5.Sa, 6.80.
RQs·yi na. konfetancyi po.kojowej, Nelidow, przy- na włości, cdonek ,związlctl narodu rosyjskiego.
jął na posłuchaniu delegaeyęzwlązku kobiet, któBasier, 20 ezerwca. Trzej cztonkowie komiteKo'laj olnt)odowa.
ra wręczyla mu, adres, przemaWhl}ący za potrz~- tu algierskiego wInoogrodników ur'esztow6nych
Odchodzi ze staCJi Łódź-kaliska do SlołwtD o :godz.
bąpokoju .powszechnego i sądó\v rozjemczych.
w Algeliers nio zOi3tali odszukani. Żandarmi po.. · 6.20, ze Slotwtn do st. Łód.t.kallska 6.55,' , :()dch~dIt
AdreskończJsh~ życzeniem. aby Niebiosa błogo.. szuknją l\1arcelina i Alberta i trzech pozostałych
ze st. ł.ódź-kaliska dQ Koluszek 10.45, przyehodSllK.o...
sl&wU;y pl'acGmkonferencyi, tudzież) aby kon[e" ezłonków komitetu. .
tuszek do st. Łódi·kaliskA o godz. &lo.
.
..,

<F

H

=',=11...;,-: '

' re

. · · . -.- =:: lt'. ':

na

I

I

'I

l;)

u7

<7

J.

.

l

.:JA.:I..

<

k

TO

,

p

i

°

I

8

ROZWOJ. -

Czwartek, dnia 20 czerwca . 1901
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Zarząd
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dro i żelaznej. Fabrycz ow

ódzki~j

I

· rdniejszem zawia.damia wysyłających ładunki, że na stacyi towarowej'Ł6dź
. Fabryczna zalegają niewykupione prz.ez odbiorców towary, przybyle w ill.
, kWietniu 1907 r. za frachtami: Warszawa 155823 szafran, R, Czernabro~ da; Warszawa W. 154739 tabaczne wyroby, L Rosenbłum; Warszawa \V.
154683 przędza wełniana, E. Briggs Br. i S-ka; . Warszawa W. 155553
rękodzielnicze wyroby, Lindellszat; \Varszawa W. 155433 blaszane wyroby, Brauman Cwirko i S-l\: a; Warszawa 156038 płótno, A Peekkraue;
· Warszawa W. 156039 meble gięte, ,,"Vojciechów"; ~7ar3zawa '\V. 15584:1'
rękodzielniezewyroby, Gryliches; Częstochowa 103072 plótno na worki,
"La Czenstochowienlle";Grodzisk 16374 papier szmerglowy, J. Haeberle;
Noworado1llsk28887 i 28978 meble gięte, Br. Thonet; Rogów 8127 tektura, Fabryka "Józefin"; 'Val'szawa W. 155925 skóry wyprawione, P.
Rozęnbaum~'Wars,zawa W. 156781 cerata,. Róziewicz, Krynicki i SIm;
Warszawa 156614 ,tabaczne wyroby, E. Brlggs Br. i S-ka; 'Varszawa '\V.
156611 przędza bawelniana, Zahwasser;'Warszawa 156565 lóżko żelazne,
Stanl\:iewicz; Będzin 21287 makaron, F. Zelinger; Włoclawek 23529 cykorya palona, F. 'Bohm i S-ka; Czerwony Bór 6782 galanterya, Nacz.
stacyidlaT.Bial~ra; Rejowiec 11455 rękodzielnicze wyroby. W. Rybak;
Lublin 3'9511 ubrania gotowe, Szwarc; Chaharowsk Us. 1691 rzeczy domQwe, Rozenblum dla Grodeńskiego; Poltawa 5251 rękodzielnicze wyroby,
l. Wasiljęw; Woroneż 50299 welniane towary, Wonmeside T-wo l\{anufaktUl'Y; " A.leksieJewka Słoboda 8374 wełniane towary, 1. Gorochow; Naehiczewań Tetnernik 15628 wino, Ch. Titt'ow i S-wie; Bielaw 13838 węl~
nian~ wyroby, W..To'lkaczew; Moskwa m. R. Or. 257613 rękodz1elnicze
wyroby, ~FedQtow; Solodcza 30'4 rękodzielnicze wyroby, Lutiu; Wladykaukaz l2190 rękodzielnieze .wyroby, .L\dzld; Krymslraja 2831 welniane wy~
roby, Bielakow;Jekaterynoslaw 5977 wełniane towary, Cantraln.y sklad
dla J.Dlugacza; Wilno 61:958 plótnoża,glowo j Sz.Gejler;, Czyżew 1467
nici 'w61niane, I. Szlermau; Warszawa pośp_ 43{16 wino, "Naturel'~; War:szawapDśp. 43283 czekolada) D. Rozental; KOUQtop 3273 wełn.iane tow8J'y,.Drapkin;, Aleksandrów 13803. obrazy, Jezierski i S-ka; vVarszl"lNa
pośp. 43i88 skóry wyprawione, Kulski, Warszawa pośp. 43481 szuwakś,
I. Chtmger; Wa~s.za.w~ 43435 skóry, Kaplan; Aleksandrów 83134 stal"
J.ęzi~ski i S .. ka; B~rHn 24-.33.39 fizyczne przybory. Fabryka elektrycz'Dych aparatów~ Zwic:kau2-1 szlichta, L. B1ułDer dla A. IHirtiga,; Ba.r· men-ltittershausen 5-1 i 4-1 przędza baweillialla, ,E. Zirm i Hakonberg
'cłlaDtug~za; Moskwa.tow. M. Br. 27904 przędza bawełniana, :LVI. A.
ŻuczkoWi ,.Zassenhof 6170.2 papier, O. Midke; Bialystok 124R88; 124131,
l24271,124305, ,124586 i'124411 tabaezne wyroby, J. Janowski; Ki..,
Ji~zm~m.28398 bawełnia.ne 'towary, R. Mindowski i Bakakin; Moskwa
m. Półn. 32208snkno, l. Szer dla Herszenberga; W. W.oloezek' 6592,0
sWototI.'lł&l1s~w dla A. i [ Pik.elnych~ Krasuaja .Dźwiua 563B3' gurnolvew;yroby,' T-w{)Prowodnik.; Szlok 6131 i 0132 konserwy rybn-e, \V.

kowice9177 meble gięte, "Wojcieehów"; Piotrków 10232 skrawki ba..
welniane, Pe.rlowicz;. NoworadoID'3k 29582 meble gięLe, Br. Thonet; Noworadomsk 2·943 l meble gięte, Roz~nbaum i Folman; Grodzisk 16827 papier
szmerglowy, J. Haeberle; Warszawa W. 156966 rękodzielnicze wyroby,
M. Griliches; Warszawa \V. 156437 ocet, A. Offierski; Warszawa W.
158265. aptekar,s.kie.tow: IV!. Liljenfeld; Wa:rszawa 15824L wata hydrosk.,
"Alba";' Warszawa ~ 158239 laski drewniane, Dorn; Wa.rszawa 157235,
mydlo, R"Wildt; 'Warszawa 157123 papier,G. Junb.olc; Warszawa 158058
czekolada, Riesa iPiotr\j)wski; Warszawa 157092 części pompy, Rohll
ZieHl1ski j S-ka; ''\\Targzawa Row. 307384 rękodzielnicze wyroby, . Ch.
Pnljnd1ioh; W:;trszawa lli. 188092 grafit, Morman; Wa.rsza.wa m.187685
pl'zybory piśmien;ne, Gerlie 1 vVarszawa m. 187287 syfony próżne, Lewan-·
dowski; Warszawa In. 185!j86, bronzowe wyroby, Gawrychowski; Warszawa ID., 185,640s.znurowadra~ Br. Lubert; Komarowo 4019 welniane
towary, Naczel. st. dla Chabera; Tomaszów 2'7163, w,elna owcza, A. Zagehaum; Dro.hlczyn 3Il4 skóry na podeszwYI Sidrer;Tula 89135 zaQl,ki
żelazne,). Zarikow; Birjucz 2573 wełniane towary,
~"l. Szap_osznikow; .
AlczewsKoju .78715 .nici bą,welniane, Nacz. st. Aleksandrów 80015 por..
celanowe wyroby" Agentura Celna; Graniea 23353 atrament, Agentura
Celna; \Varsza;wa.JIl. 44194szklaue wyroby, Trajh~rer; Radom 3721 skóry
wyprawione"B.y TJmińskI; .Częstochowa 10300 ksiąikł, J~ L ange. !'; Warsza.szawa posp.4,4150, ksiązki! Karbasnikow; Warszawa posp. 44024 gramo-'
fony, ·,,&ramoCon";. 'vVarszawa posp.43843 skóry wyprawione, J. Rozellberg; t{auJ(&z-k,aja' . 310 chustki puchowe, Pa.nosow; Mińsk; M. Br. 103478
rękodzieJniozę wyroby, \V~leńczy:k; Moskwa tow. 1\1. Br. 32119 i 32110
przęda bawełniap,a., M. A. Zuczkow; Thfoskwa m. M. K. W. HH577 ręko
dzielnicz!3 'w)')'orJY, "j\lotikow; . Moskwa tow. 1899tJ9 rękodzielnicze wyroby,
Plato-no w; GljlChow' ,'78G3 welnlane towa.ry, Nacz. st. dla Walda; Arzamaz
4419 ~ 4~2·(l:wetQtanetQwary, Blbelin; Klneszma m.28691 i 28614 bawelniaue .t'o~arYf'T-wo \Vo~:.~skoj l\I-rYl l\1io.da.wskiego; _Moskwa m. pótn.
3~)~22 chustki wełniane, Ch. Rozental dla K. Giiwana; W. Wolo czek
68164 w.eluiane . wyroby, Jeruchomowicz; Kiue3zma ill. 28494 welnlalle to-·
wary,"N.. Fręziń8ki;~ l Wjl,llOWO 14205 sukno, A. Kormiliegu; Psków 8245
rękOll~ielIlic~e wyro,by, A. Kałaszuikow; Kowno 95958 rękod~ieLuicze wy... '
roby, lVIaslin;'O:rzel'tow. 16333 próbki rękodzielniczych wyrobów, G, StaropoLski; Szlok61'tO i 6169 konserwy ry-bne, \V. Se}; Białystok 125402
tabaczne w'YrQ.by~ J.. ~Janow3ki; BialY::itok 125567 i 125880 we-taiane towary, Z~ Galanty, \Vitehsk51053 wełniane towary, Szejnfinkel; BiaŁystok
125$92 if20549węlnianB towary, J. Litwin; Petersburg tow. 272591
baW;.~~f}iJł)1ł.ę:t(rm~·~l\JC·;~.Pa!;..:Petersburg 273265 towary;taba.',czae', A. Szapo.~~.~~i).~.o~~';<:{P~w,'i,fł.ąl\'i:·torW. 67'l76s11kno~ M. B. Jor!!}'; ... Ryg3itow.· .1'26063
sllkno,.;F.: G~aj~wski;l{,ygl1 t(.lW. 12.6140 1{lonserwyrybne, Bargisen;Wt~
tebsk 51483 i 51f)35 towaty welui.aHe, St.. S~BJnfmkBl; \VelH10u 5137, 5135
Sal; .Moskwa m. .M. li. W. 185475 rękodzielnicze wyroby, M. 6zapiro; i51B6 ręko.dzielni~}ze wyrGhy, F. Kremur; '\Veksznla 1522 tektura, WOjt,
Petersb-urgtow. Mik. 953330 r'46:ezy domowe, -- - -; Taszkent 18t kiewicz; Szawie 42728 rękodzieinicze wyroby, I. Holeberg; Jelizawetgl'ad
bawełna, l . .Margołis; Sierpu6how 22583 plótno na worki, S. Kuzmilizew;
24810 I(ękotlzielnicze wyroby, J. Br'aun.
Ryga ·"ow. ~10236 cerata, S. P. Klimow; Balabanowo 12355 pan.tofle
:
.ał..6tb1!~.i~j miejski.ej sł:acyb Orzel 15070 skrawki, 8zadrew.niane;' P. M. Poleża.jewa i S.wie; 'Vlodzimierz '20870 wełniane tOW8.- flt;Woroueż II:~f. ,K. W. 18868 sl~rawki, VV. Koszelew; Woronet P. W.
ry;' M. S. 'SzJ~ejew; Baltycki port 710 welniane towary, A. 'Nikttin dla 45412 skrawki, 'Pis~rew; Orze1 tow. 15296 skrawid, Minkowicz; KisZI'J. Ger.sona; Lecllts !OS welniane towary, Roowt dlaM. Zyndebanda; 'ro- niów3HOo'9skrawki, Goldensz·tajn; WarszawaW. 149122 skrawl~it Szefropie.c 1195 rękOdZiełu
. ioze wyroby, Bezp.rozwanny'.j dla Leonardta; Mos- teI; ,Yo;ł'on~ż II' '1\'1. K. W:. 19406 skrawki, A. Okoliu; Witebsk 48140 ehukwa. m. Br. 26667 przędza bawełniana, A. Biellein i S·wie; Sierpuchów stki bawełniaue,Nączel. sto dla G. Langnosa; Petersburg 121515 przędza
22470 w~ta, Br. Barlajewy; Borowiczi 43982 rękodzielnicze wyroby; A. Dawetniana, J .. iJ'ufit,;,Białystok 121567, 121572, 121860 i 1:H861 skrawki'
P. 14n.chi.nĄ;Petersbnrg tow. Pll. Zach. 268993 wrzeciona, Eksped. to·w. snkienne;, M. .slomlli.~kj; Biatystok 122519 welna sztuczna, 1\01. Chorowski;dla Qh. Wajsa; Ryga 122128 sukno, J. Cynaman; Ryga 122356 }wllserwy Pasieki 1370 nici w.;ebliane" Tył'om; ROWIlO 18635skrawkisukienn:e, P.
rybne, E~ R. Blumfeld;Witebsk 50910 sukno, SZa Szejnfeld; Altynowka Szojmer; Moskwa. m. póln. 26631 rękodzielnicze wyrobY1 F. Ruchlin i Bo3229 nici bawelniane, Chatimski; Moskwa tow. 1\1. Br. 31094 cukierki, rysowsld; 'Torensberg:, 1054G8. welna owcza, L. Lachem.
B. Dlugacz; Włodzimierz 21400 welnia:ue towary; ~L 's. ,Szyszeiew; Pskó.w i
N~ .tac,i~ 'Łódź. Kap~dewl Noworadomsk 29573 okrąglaki
,22.JI/.l~:Q~~e .W'J.ro.bJ; F. M. PlutfEld.n;Odesa tow.' 22:5878 weJ:n.ia-! Qłcuow e, l;)l:\lii&ltid..t;tA. Z.B.ke; Za.guaisk 918 pias.:kowiec, Grb,d;~lc.
ne tO'w'ar,y, Nacz01. st. dht FI:~Jg()ay i Neifelda; Otlasa tow., 22~i75 kaJ.·.J,e~wyielwy*,\V~~ć) towa.ry nie będą przez od.llłf.lrC~W pr"yjęte·
meW, E. Wladhnir; Kiszyniów 4500 wełniane towa.ry, Na\lzal. stacyi dla w texmiJlie 3 ';Iałł)ii~~lm . od dnia lliniejsze~ ogloszenia., to ta.kowa
Poiakowa i Sp oehowsldego; Zwenigoroda 9009, 9008 i 9007 rękodzielni... będą sprzedanez'glo$ńej lioytaoyi nazasadzie§ 40 i 90 .Ogólnej UstawJ
(}Ze wyroby, Sz~Uinanow, Częstochowa 104903 plócienkat J. Enzel;. Gorz: .Ro~:vJski~h 4,róg *el~fny(~h.
973-,$-3
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Rozdawanie niespodzianek" - Pochód dzieci przez ogród.

Zabawy freblowskie.

X

Na zakończeńie: tańce w sali.
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CENY MIEJSC:
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Wszystkim

II! sałZ~C~~~!~

osłobioDJffi. WYCieńczonym,

zdenerwowanym i pozbawionym energii
tycio,wej pr:z;ywraca siły i chfCĆ do życia
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ł

strzegać się bezwartościowych naśladownictw.
Prawdziwy tylko w op~~owanin rosyjskiem.

I

>i:!4;:,

wysyła

Bonifacius

II '

Pochlebne opinie wiącej niż 5600 lekarzy
.i profesorów. -, Dostać można. we wszystkich aptekach i sldadach aptecznych. - Wy-

Broszury gratis i franco

,

t

8. K..arCJga.wski, WBl'sgwa, Nowo-Senatorska 4.

'
ALB.UM.10 HE - EH.·•. .•lłG:'./
907-4-2

Pierwszy i jedyny krajowy przetwor odżywozJ, niola:wierają,oy żadnyoh ~kładilUt6wąltu.;\Jlnyoh.
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uZIł_ne jako
CiW podagcZ.tl,

_jlepsze przekamieniom żóleio ..

::1~ę:;~!~:'~~:::z::o::::

Do nabycia ~e wszystkieh aptekaeh i skŁadach wód mineralnych.

Najodpowiedniejszy pokarm dla dzi~i, nl'wet W n8jweześniejszym okreSie życia,' mogący. zaśtą~,rć m,lek 9 i. W6zelkie l ,t
Albuminoza wplywa na szyblp, .pr~yrOS\Wl\gi,ub.twia, ząb&oWaniai wzm:t'l.cnia mięśD.lel~óś(!J . u:n{wającw ten
• ~b tak: bardzo rozPQwszaehnlon1\ uzywicę (choroha anglelska). Jako pokarm najlatwfej strawD.>Y i 'blir;d~ó' pozywny Albu .. e
D1łnoza, n~aJe Się również dla G~ób wS-aelk~ego W,ielm. osl&bionyeh dlugltl'walą choro~. dla ch.crr.eh D,a: bledil:cę, nledoltrwL8t6ś6, gruźltcę 1 wyeleńczenia z Jt'Jrtehk:olwlak~~dz powodów. Będąc poiywlenis,m nader S'ma:Q'zne~.~it
llAdaja hię Jako -i
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Polecona prZ6'i wt\l"Bza.wskl\ RtH\ę L.a.karską,' N1l'. 737Jt :,e&na . ~~" ~o.

, wszystkich a):ttekach, skladach aptecznych i większyeh handlach kd\lnialuyeh.
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WAGNER' Kau~yonowane biuro Ko-

P

il" męiioji

. . niniejszem zawiadamia, że egzaminy \vstępne do
,. .... " W'szystkich klas,.. przed wakacya.llli, odb!waćs~ę.
będą w ,dn. lo do 22 Czerwca' r. -b.Pod-arua
na imię . Dyrektora, przyjmuj e kancelarya Szkól.
Eg~amiuy PQwakacyjne rozpoczną
się 22-go
Sierp1ilia r. b.
728
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-..
.. misnW,ę i Rako rnendacyjna, Warsza.'\Y~, RYBia· 5, telefon 18999, i
po16c~Qsoby, pracuJąee w Dauce, handlll, ,
przemyśle~' toJn.ictwi4~.

'. Nauczyeleli, nauczy clelkt,1ta~yerów.,'b1J,ehal teró w, koresPQudentó'w,dyr~ktal'ÓW, administratorów,
agtoDomów1 · Je~ntkówl gorzelanych, teeh;.
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robli kosztują spodlliez dobrego kamgarąu. Ubranie ma·

rynarkowe z modnego szewlotllod rb. rb. 14.5(). Phlta

letnie od rubli Ił:. . Palta
wiosenne od rb. 19. Kami-

zelki mod.ne kolorowe od ru ..
bli 8.50. Wielki wybór ubrań
uczniowskich ,t dzi.eclnnyeh
po. nlskieh eenach w oddza·.
le męsk1ll1 u, .
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