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OdnoszeJilit 1~·lr. m.

Egz. ,pojed!ńeq·ZH.

C;wart. Boże Ciało.
Sw. Wita.

.Piąto

Wschód:'st.: godz. 3 m. 43.'
Za.chód sł.: godz. 8m. U.
Dl. dDla godz. 16 m. :31.

>;

rb...iLO kop.-

..

.,

.Pon. ,.Sw~BarnabJ Ap.
W1or. ,sw•. JAna WJZII.
ŚJ:.oda Sw. Antoniego P.

Z przeeyłką pecztową:

6. • 2 . ., 50
• Bo
$5 ,

Ił.

Pryma.

,;..;,. Niedz. TJlÓj6, ŚŚŚ•

W L,{}D.ZI:
Rocznie rb;.8 /t;P6ftoeznie'-"., 4~.
Kwarialn. • .2,., Mteslęezn. . ' ~ .. 67,

lrwm1&1nłe
Mies~nte

".~."

'., Kałelldarz)'Jt, tygodniowy.

~m. łRElUlWn:~

RocZnie
P4hoCJnie
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RedakCJa
w Ł.OOZI,
al. Przejazd M '.- 8.
:Ni telefonu-ó93.

Sobota, dnia--9 Qzerwoa 1:9-06· rołru~'
Kantor,a

właan,-w ' Wallazawie,

•

al. Krucza M 23; w PabiaDi~óh-... Pc'reod.... :..MInk...
Zgierzu, .. apteoe p. PlaUta.

tt~==========7=====================~====~======================~============~~~==~~==
~
C.E)iA~ąGŁOSZEŃ: .,N a d e s la n e" na l-szej stronicy 50 kop. za wiersz. Z",Cl!ajo8 ogłoszenia za, tekstem po 7 kop. za wleJl8z'JlOllparelÓWj lub jego miejsce.
Małe ogłoszeuia

po 11/ 2 kop. od wyrazu (dla

poszukujących

pracy po 1 kop.). Reklamy 1 NekJ;'ologl po 15 kop. za wiersz petitowy.
~~;.;
.,,~.:...:._ _-=Za:..:d.:.:ol:ą::cz=en::t:.:.e.:.p:ro::s:pe::k:.:.tó:.:w.:...:36:...:.rb.:.:.--=AR=T_Y_K_U_Ł_Y_b_6z-o_zn_llC_z-en_i_ah_on_o_f,..ar_y_um_R_8_d_r.k_C_YA_U_W_BZ_'a_ZIl_be_Z_Pl_a._tn_e...
; _ręk_opls_ó-w-dr-O-bn-Y-:e-h-n-le-zw-r-ae-a-.----:"~!:4
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, . , Redaktor ,lub jego zastępca przyjmują interesantów codziennie, z wyjątkiem &ni świątecznych, od godziny 4 · -

.,
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KomunL.~aty), O których mowa, brzmią, jJ,k
lasami, wyI)j:zeze plasczyste z wysumę- . nastepuje:
tym w morze pólWiorstowej dlugości po.
mostem (estacade). Hotel, czytelnia, re- :
l.
stnuracya, cukiernia, pensyonaty, wille.
KfYmtmikat' pa"""'';''1II1.
Kościól, poczta, telegraf, apteka.
' -V:lJ""
Orklestrl!', reunlony, odczyty, ~onceT'
Ponieważ UP\}fcz.ywie- krążą p6glosld roz- ;
ty, wycieczki zbiorowe, lllWn-tenms.
."
l dz"k
ch'
t '
Frekwencya w 1905 roku 9500 osób. SIewane przez u l nIczemny , ze par ya na- ,
Sezon rozpoczyna 8j~ 15' czerwca, sza stosuje dó osób prywat1lych z,asadę przymnsowego wywłaszczenia, kategorycznie oświadcza.:gub. 'kurla:il.dzka. Dojazd przez Prusy do Memla (IQajpQdy). Z, Casar- kończy 1 września.
.:a~wa i Królestwa przez' Llbawę lub Prekuny (Ubllwsko-romenska).
Ordynują: dr.. T:I~iell1liec~i my, że jest to świadomem osz0zerstw.em, obliczoZamówienia na mleszkl\nla, konie, wody, przyjmuje l udziela. ob- Z Warszawy, dr. JokaeU z ŁodzI, nem na odstraszenie ud sooy-alizmu ludzi nie-.
.
'a~łeń D:yrekcya ZlIokladu w Warszawie, Sado'w44-3, od ll-a-ej.
oraz dr. RaDian Skowr9ń. Świadomych sprawy.
,'Vi P~d:ze od 16 maja do końca sezonu. Prócz talSo Warszaw.skie ski z Warszawy w wlasnym zaP.artya n ig d 'y nie dawala.. swej s~nkcyi - na.
fB1uro
Tanich
Podróży,
Kotzebu6
4,
wy-daj~
bl!ety
kolejowe
na
przejazd
kladzie
Q'imnastyczn.o,ortopedyczW'vmnszanie
pod groŹ-b!1't rewolwerów pieni Adzy,
IZ Warszawy do Memla lub Libawy, prJ:,JJmuJe . wysylkę bagaśy. z~móGl
J
~
Wianła' na wwozy, mieszkania. Infor:m.atory we wszystkich aptBkacll.
nym.
.
698-~
n i g d Y nie wysylala wyroków śmie-rci tym, któutrzymywane przez nie szkoly wchodzą do ogólrzy nie słuchają jej nakazu. Ktokolwiek to ezynej sieci prawidłowo organizowanych szk6l po- ni, jest bandytą, podsz:ywajtłcym si~ pod .uaaą
w danej
jak
Centralny KomitekRobotniCZJ
-7ziemstwa i miasta, mają Pl'awo korzystac z subsydyów ministery-um oświaty na utł'Zymywane sklej Partyi .Socyalistycznej.
Ministeryum oświatyoprac.owalo-· w ostatecz- przez siebie szkoly.
II.
naj redakc:yi następujące przepisy zasadnicze, do9) Minimalna pensya roczna nauczycieli we
! tyczące projektu powszechnego nauczania.
wszystkich miejscowościach państwa Rosyjskiego
KfYm'IJ/rtikat partyjny.
1) Wszystkie dzieci płci obojej powinny wynosi 300 rb.) nauczyciela zaś religii - 60 rb.
"Na żądanie towarzyszy jednego ' z o.kręgów,
mieć możność, po dojściu do okresu szkolnego Pensya ta, w zależności od warunków miejsco- przypominamy następuj.ąc~ zas~ .na.szego Wf:przejścia calk-owitego knrsu nauk wprawidlowo J wych, może uledz podwyższeniu, nadwyżka ta je- dzialu: bojowego:
·.2organizowanej szkole początkowej: .
dnak winna być pokryta wyląoznie z funduszów
Każdy czlnnek bojówki, otrzy.mn~e do rQki
2) Obowiązek otwierania .dostatecznej ilości miejscowych. To samo dotyczy peryodycznych rewolwer, pOwinien pamiętać, że w myśl obo.wią
szkól początkowych, odpowiadaJący.ch liczbie dzie- dodatk6w pensyjnych dla nauczycieli.
'
z\łjącego regulaminn, ktokolwiek nadużyje broni "
Ci w wieku ,szkolnym" ciąży na ziemstwach i miaIQ) Każda szkola powinna obslugiwać da- partyjnej w celach osobistych: zemsty, rabunku :
nil: miejscowości w promieniu najwyżej trz~ch. , i t. P ,-podpis uje na. siebie wyrok śI1lierci".
stach.
,
3) Wiele szkolny początkowego nauczania wiórs$..
Nareszcie, CO się tyczy "teroru ekonomiczne- ,
11) Termin .ostateczny wprowadzenia nau- . go", organ partyi, "Robotnik", pisze:
,obejmuje okres lat czterech, przyczem podziat
:ll.ie.zb~dnej ·:liczby szkól dokonuj,e. się w stosunku czania powszechnego w· calem państwie rosyjskiem'· 'I_
"Teror ekonomicznl jest niet~lko śrQdkiem :
;ąo eńe.rech grup dzieci w meku: 8, 9, 10 i " - określa się na lat 10.
bezcelowym, ale nadto sakodliwym. Wszak ła- i
1;11 ;· lat.
12) Zaprowadzenie -nauczania powszechnego .. ; twlej zabić- fabrykanta" niż przeprowadzić strejk-,
4)-- Na: Ęażdego nauczyciela-·szkoly początko-" w gubernii, w powiecie lub mieście zależnem jest '1to też użycie terora wplywa kasująco (sic) na. '
,Wej powinno· przypadać najwyżej 50 , dzieci.
. od opracowania na miejscu określoneg-o planu, 'rozwój uświadomienia i solidarności proletal'Jatu;.
i
5) Pra,":idl<lwo zo.rgtl,niz0:ov~a s~ko~a ~o-' zmierzają<;ego do urzecz.ywistnienia tej sprawy. odwracając jego uwagę od właściwych dróg
: czątkowa. na Jeden komplet dZIecI , (t. J. me wl'ę- ~ Rozmiar corocznego subsydyum rządowego dla , i celów.
; ~j pona1i 5(t), p~w.inna posiadać jednego n~i1czr- każdej oddzielnej miejscowości określają i wszczyDlatego teror ekonomiczny jest bezwzględnie
) eJ.ela lub naurulymelkę, posiadających ·-odpowledllle 1lają odpowiednie starania organy samorządu mi-ej- ' ' potępiony przez >wszystkie part1ę soeyalistyczne~'.:
I})!a,w.o , nauczania ,. oraz., 'jednego ' nauczyciela re- ': '. scowego, w zależności od ilości, szkól, otwiera' ;
" . . J , ,. .'c, :~<:.,
'llgll.
, nych w danym roku.
"
' ",:.:" ;,.
t
,6~ " Obowiąze~ " począt.ko.weg~ · na~c~ania 0Projekt powyższy rozważa. o~ecni~ komitet ':
-~,polS1iiego.,
~kreslaJą,;])Os~owlenla .s~morządow ~eJscowych. .. ministr6w~ następnie .zaś ma on byc wniesiony do _
i • 'l} Minist.er.y.um. OSWlatry, w raZle uchwale-., Dumy p'anstwowęj.
,;
W styczniu r. b.
Warszawie polioya za..nia przez. dane , zi~mstwolub . miasto" nauczania ' , , ' .
irzymała Czeslawa ' Dolińskiego (lat 1.8) i Wojcie-'
łlOwszecbnego, m'a ob1lwiązek wzięcia na . s-ie.bie .
'
, ,
..
' <
cha Malarskiego (lat 19), oskarżonych Q to., że...
;\Vy-da.tków . w ' stosunku :mini:malnej .pens yi, pubieBand1ft,zm . i , &Oc~aliśc;.
jako niezadowoleni z dzialaln.ości slllŻbowej po-;
&naj..· przez.,n-aucz.ycieli .. zar~wno w. szkolach świetno~nika inspektora szkól Po.czątkowych m. War-!
Q pG~tałych.
siallow:iący..6h sieci szkolną danej : ::
'śzawy, Jankowskiego, zada.li mu lekką ranę Wl
:łIliejsc~wości#" jak w . szkołach, dawniej istnieją- ·;:'; ..' Polska Party.a. Soćyalisty.czna· oglosiIa dwa ' : głowę·· i siniak na ~dloni.ła.skami Bt&lowemi, ohe-ił:i
ych. , Reszta wydatków na -UtI:z.ymanie"gzkóI hę- ~ ;'komunikaty, w których wypiera si~kategorycznie, gniętemi skórą.
'~
~·l1zie.' z-aspakajana··" z.:;;fnndł18zÓW ludności miejsc.o- ,\ 'wszelkie} łą.czności IZ ~grastljś}.C}m <.n nas bandyty- : .
Na zaB:adz.ie:-.'~rządl.enia..'geIl61'al..guber.na ~
~lf~. Ota:zy.llHWie .: su~d.ytlJIl '_ od. minłsWIPlm na 'zmam.
'i tora warszawskiego" zatrzymanym wpoczono spra-';
~,przez ZIemstwa lub miasta. szkoly
Prócz tego jednocześnie w organie tej par- .,;, wę karną w zwykłym porządku proeedlll'3lllJDli
epowmn-o , w niczem.krę.pować i;.US~laó pr.awtyi,_ "Robotniku", ukazaly się artrkuly~ potępia.. z art. 1482-go kooeksu karnego.. Pooiew.aźJ. wo.-;
tytncyi spoleczn.jch na punkei~ ich .. sam.odziel- .ląee w sposób stanowczy to, co się nazywa "tą- - .b ec niepebol-&tności obu oskarionych, wedl1lgj
.JlegO,zat;ządzania."szkołą p~czątk()'w4
'" ':Torem, ekonomicZIljm", a więc używanie środków'" tych artylrnlów grozilo im ~ylko z.wyezajn9w.ięi
tL_ 8)~, za.rz.ądl,S~~~,;l, inne ,lega1oo;;or~~: gwaltu w waJ.ce rohotników z :pr~~iOrcaIlli zi~nie bez.. ~Zba.ł wiania., praw, 1lięo, sędzia..'śl'edQJi
~~~~k~~,_ .. ".+
_~.'~."~~:~~~ '.
~~~~ichi~.~'ct'

Jedy,ń8 polsko-lite\vskie Uzdrowisko.
:~taCJaJ8śna . ikąpiele morskia wBaltyku.

Zl\kłll.d polo~ony w parko, otoczo.IlY

&.ej po południu.

POŁ4G4.

Nauczanie powszechne.
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Tymczaselił, ..,ki.edrsprawę ,wraz ·~aktem-óskar- , hJdedy (}pinia .publiczna~,w:S'kaz:yw.ala na nilh jatenia warszawSkięgo sądu (}kręgowego wniesiono ko spólniczkę zbrodni. Temu kilka miesięcy izba
dQ.., zatwierdzema izby s ą,dowej, generat-gubernaapelacyjna tnryńska potwierdziła wyrok, skazutlilf .:mi~scowy zażądał wydania mu aktów & izby
jący Lindę Murri na 10 lał wi~zienia. Obecn.e
iJ' whrew S'wemu postanowieniu z dnia 1S-go lute- zostala uJaskawioną, t. j. przelma~zon~ jej zoatago wyj1\ł z pod kompetencyi sądu cywilnego i prze- la na przymusowy pobyt willa ojca prof. zn-.neniósl do ' sądu wojennego, w celu osąd&enia we- go chirurga bolońskiego, A.ugusta. M1łrri. nad Adryadług praw. czasu wojennego, -rrzyazem czyn oskar- tykiem, na cały czas kary. TaIll Linda już połą~ony:eh, ,.zakwalifikowany, ja}w "napad. zbrojny na ezyła się z dziećmi swojemi.
;osobę urzędową\', podciągnięto pod art. 279-ty
Opinia publiczna krzyczy na skaml~l puwojskowego ,.ltodeksu karnego, grożlJ,jcy winnym, wny! Wszyscy źd.ziwieni są l oburzeni, tylko BO,
bez . względu.na.ich wiek, jedn~ t y11\0 karą śmier!}j. c1aliśei i masonerya jakOś cjicho siedzl\. Prof.
Pod wrażeniom tak nie().Czekiwil.nego i stra- August Murri jest figurą masoneryi, a brat Tusznego zwrotu w biegu sprawy DoliiłSki dostal liusz, jest znów socyalistą i byZ, bronionym w pro,pomiesza.nia. zWJsl ów i tylko dzi~ki tej okolicz- cesie przez Henryka Ferri. Ow Tqijusz Murri
lnościSlt 'av:a~ przeznaozona do są<lu wojennego byl jednym ~ morderców hr, Bonma.rtiAia~o. Pr~eina;. .26"tf~ l1l8.ja. · zostala DdlQŻpna w c~łu pmśw.., dłoźył zaś qekret laski lrrólowi, b. min~ter ąp ri1oInia, w , zwyklym porz~dku s·tanu wIadł umysło- wiooliwości. p. Sacch.
,
:wych , Dolińskiego.
Kongre~ mi~dzynarodowy pocztowy zamknął
,
Wobec tego i biorąc na uwagę, że taka do- już obrady. Nowa konwencya pocztowa wejdzie
:wolna czmiana ,przez władzę administracyjną pod- w życie we wrześniu 1907 r.
sądności i kwalifikacyi czynu kryminalnego, któTymczasem powitany 21 wptrzalami z ma;ry, już dostał się pod rozpatrz.eni6 wJadzy slldo- Iych- a~m~~ pfĘybyI do lsellę t. J.. na stacYę wIo;wejJ podrywa. wśród ludności kraju zllufanie do s~\ą, pIerwszy elektryczny pOCIąg przez ~nnel
'pra'wnego , post~powania \vladzl wogó16 i pozba- I' Sl~lonu; stacya t~nelowa ze strony szwajcarosohY . elerue.ntamych rękojmi i-ch praw cy~ !?kięj. nazy~a S!ę ~flga. Ale o tym t~e~u, .któ~
\VlilnJcli1 mam!, zaszczyt pl'o~ić Pana. o wniesie- , ry- s~no,:vl W:1etki wypadek nal:){)lu lllziJnl~r1~
lnie d.o Dumy ~pa:ństwowej prośby nasz.ej, aby za-: l zbbz,e ma SIę na'l'odów, chcę Jeszcze napIsao
i.nt6rpelo-wa'Ó/ Jip. ;ministrów spraw' wewnętrznych, . osobno. •
.
,.
.
[lwojnl': i >sprawiedHwoścl:
. ,. O~cnodzon~ . mezbyt nroczys.Cle l· Z p~wno\
CZ1~ wiadomy , im jest przytoczony fl}kt?
selą me tak, Jak. na, t? ~()CZBlea ,zaaluglwala,
,
Jakie _ środki przedsięw~i~li w celu przy-·. cztereC'~setną roczmcę s-m16rCI ~zjszkofa. ~lllm(wrócenia ;· biegu priilwnego sprawy w danym ba, ktoremu Genua od d~wn~ Juz postawila po'raZie?, .
. ~ mnik. w Turyn~; ~awiąza.l sLę komi~t pod prze:
{ , Co :f zamierzają: , zrobieministrow:ie w celu )vodmct.wem kardyn~a Richelmy, ~~y Kol~mbowl
I~Meżru::ia poooonym nieprawPym dŻiialaniom ". ze s~ladek calęgo swiata Wys~Wlc pommk kolo
fWladzy. a<lministr~Il]Jllaj- na.,pr~Bzlość1
.Waty,l{an~. W rok~ 1892, to. Jest w czterechs.~.~ . ,
tnlł roezDlcę odkryCIa Am~yki, •zmady barnab~,~' ,
~~ O. TJ:moteusz Berteh oglosIl bJI '! RzymIe
l ' " ,I>lmia,:" wszy#tkietni . glosami przetiw'je'dnemu
lolka J;omo'w dokumentów, od1lQsz~cJeh SIę do, Ko~znara . nagloiID wnio~u, wa:K:$k czego postano- lumba.
.
,
wjono , go nie ods:y;ła1S' do komisyi d'Zie'Yiętna.''łt!l,
,.O~ryto tutaj meznane ska~by. arty~tyc~n~.
looz 'bezpośrednio zaillterpei·Q'w&S w teJ spraWIe l\~OWl~. ~rltf>. bo choć w~zyscy o mcll; w~edzi~h.
'lIlinistr.a sprawiedliwości, IIlinistra,· w.ojnl.i mlni- mkt lch me ba~al. Dow~dzl to tylko, Jakiemjest
.Btra. sp:r;aw' we'Wnętrz~Jch.
bogac~wo ~azyhk rzl~sklch.
. Tlft~pomyśllly dla"obu.skazaijców ·obrÓt w~lę-la
OhodzI tu o kaplIcę zwańą Sancta Sanetorum
;s rA.wa.J~lfi pQl'ywającej mowie posla łmIl.Żyń- . , ~z.y Seąl~ Santa, obok L~~r~~ .. Archeolog
's~e~o,~p. Ghrystowski~go, .który w imienin ,Kola oJcJ,ec GrlBar prz ypa\r y l Slę . ~zeJ zaby~koqJ.
IPulsRi~ referow&l _eĄ wnu)sek ' na wczoraJszem przeC~1):wriVa.nym w. t~J kaplicr l u~nall, ze są
)posi~niu Dumn.
war.toscl nadz'Yy~z~J~eJ. Byl. to zdaje SIę yo~
, ~zą] ąkar.bca Pa:Pl;8SklE~~Q, z n{l.~starszJch CZjł~o~.
. ,:;:=p-'- .
J
.. -"'-"'......
, :Jest . tam kr~ emaho~any z. c~~6w paNezą"
lZ'O·Ru~P
·I.ll.'N
'
" Se~glU:SZ~ I ,(sl~dPlY n,wl~k), rehhnar.ąe ro~aI'in
llO::V
sl?e, szkatułk.l blzilnty i3kle ~ w!1cho;d~ (z ~ l ~I
___
. ~lekn), .a ll1lędzy wYJ'obam~ z k?sy~ slo~lOweJ,
RZ'll~n, . 'IC Cze1'l{ICU.
Jeden slęga ną,wet IV ~eku l Jes~ Jeszcze
,
i7
~,stylu kl.alry'cznyą O. Gns~r Ula za~Hl:r o~lo"
!(Ulaskiifśnt«;,Lindl Marrl. - "Rocznica Krzjsztofll Ko- . SIC .pr!c~ o Zą.P1~kąch kaplicy W "Cl)rl~a Oa.-: 11lmbft~ - Przez Simpłon, -Skarhy ~rtyatfezne.).
thohca .
..Przed pięciu laty, Linda M.urri, zamężna hr;
__
iBo1l:lnartini) stalą się gl.OŚIlą, kiedy odkryto
(,w Bólonii morderstwo, dokouane na _jej mężu
l',
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.Z:· prasy ·Tosyjski&j. "
cNow. Wr.' pisze.
~W tym czasie~ gdy nagi urzędniey-.misYQnarze z zapalem, który powinien byl ~~ó ]ij§cie
w innym ~upełnie kierunku, c:wyrywali z ~orze-'
niem, sta.ry obrządek (starooQriadozeatwo), illJ1.lwi.
• obce zupełnie ehrześolanizmowi wyZlląnijł. nie spa"
Iy ilronsekwentnie oraz wytfwlde si~:r ~if,\rA.
swej wiary na wdzięczną gleb~ praW'QS.lawią. rQ
syjskiego, ugoruj.ą~ bezpłodnie. Lu~ie, którzy,;
wzięli n~ siebie oboWiązek uprawiania .tego grun... (
tu, albo nia za.jmowioli ąję nUn, albo -<lą.WjtllU ;
, c)ienie nieistnie~cych niebezpieczeńs~W'; wyp~ąza":
jąc naprzyklad z pustelni w gqb. olonieckiej ' s\a":
rU8Z'ki-rozko1niGs, albo p'rześla4uj~c sektę "a~'"
stryaków" za to, że ich duchowni cho~ ~'f., '
nież w odzieży duchownej, oślI\ielają ąię Usląwią.~
krzyże na sWQ<jcQ. kaplicach i dz.woni6 w dzwony_
Na wszystkie te bardzo niewinne . rzeczy musi3uu
jedll.!J;}r pozwolić. tymczasem rezultaty niedbal-: '
stwa miSjonarzy w stosunku do propas;and,Y' śród '
naszego ludu idei religii niechrześc.iańskieh-uj(L

wniaj~ się dość nięspod:dewanie.
Dwadzieścia. r-odzin koza.ckich wsi Nieżyń
, skiej, stanicy Kamiennoozierskiej, polożonej o 18'
wiorst od Orenburga, przyjęło islaQl i rozpoczęlo starania. aby je urzędownie zapis~no, jaku !
rodziny mahometańskie. Prośba ićh uwzględnio-.- :
na zostallt przez orenburski ~bQr lllahoIlJe\ańskt~
mułła otrzyma! ze zboru polecenie, aby wlączy6 '
tych kozaków do liczby parafilt n i wpisal. ieh Ij~ '

ksiąg metrycznych. Wkrótce we wsi Nietyl.iskiel.
będą juź . oni mieli mlłktl:lbe i meczet; niezbędne
o środki już zostały zebrane .
Donoszono ńiedawno w gazetaQll o pn,ejścio.
na.u~zyei;ela Czeremira w jednej ze ws~ gub. wl,ac~
kiej na pogallizm. Okazalo się dopi~ro :pr~,~e%
dalece sIabo związany byl ten nao.czycie~
d~!eci. ,~ chrześcianizmem, . skoro drapn~l odn1e~Q
przy pierwg~ej sposobności. O wypadkach pr~~
chodzenia. n& katolicyzm, i lntera.ni~ VI' krlltjllch
Za~hodni:m i NadbaUyckim oraz w Polsc81 pQd
wplywem propagandy pastorów i księtr, nie ~ó. ..

jak

l

wiruy

już

nawet. Walka z nimi przechodzi zupal.
naszych <urzędników-misy~narzy.ł ~ .
'
KomentuJą~ tell smutny dla panstwotYos"cl ro ...
syjskiej fakt, c:Now. Wr.> zapomina) że ·samo
przez Ulugie lata najusilnlej popieralo wszelkie,
gwałty nad ~nmielliem, duchem ' i 11łllI&loW9~ci~
na.rodowości nierosyjskich, wchouzącyeb w 8kla~'
państwa rosyjskiego. Zły posif3w wydaje zle óll\
siewcy OWOCe.
"Strana wypowiada op~ię, że W· oQecl1Yc~.
waru:nk.a,ch. politycznjch niema nawet ~o Wyślę Q,
o wakacyach dla ou:onków Du~y p8.11s~wQwej .
~Czyż Iqogą poslowie teraz powrócili dp· dQmów, na odpoczynek, ąie uzyskawszy rue lila. u~ ..
zdrowienia. 2inia. llańs~wowego, pulsru~c~o W tell)pie gorącz-kowem... Z czemże powrÓCił onł ~(),

I nie

siły

•

;

t

nie ba~ząc'l garruając coraz to szersze sfery, zwlaszcz& ml9~~6.lłn.nNIOW~ '. ~J. . na osobiste ko~yści, cierpienia i zawody.
'
ddei.
, '~~~Uft I\ft ,1: ,~
':~
Na początku siódmego <1.zieE\ią:tka zeszłego .stllGdybyśmy "byli pozostawieni samym ~o~ię, '
" ..
. --$---;
,': , 'le~i~ równie~ s~l~Il\. nad . kraj~in nas~y~ ~ur.za praca organiczna ~ to otrz~źwieuie ~ p~eŻfiyclj.
'· "' ·hl't,.", "
. '
' . (" dZIeJowa, i r6wme2; rozbudzIły SIę :nadZieje l me- mrzoneł\, bylyby mazawodme nader pozy~~ne
fNad ):. przt'~'aićil\'. - . Otrzeźwienia.\ - Szk~ly pplslde. - ~. ··ziszczalne na razie pragnienia, ale jakże ipny b;y:l ' wydalyowoce.
<,
Tanie wJda.w.wa.
ch~rakt'er tego ruchu wolnośoiowego, co skupil
Niestety -- przez owe lat czterdzieści z góPo dI,ugirr\, blisko l)ólwieko~vym lptargu. na.- wszJs~kie łlart-y~ ów..czesne w jednym o?ozie. J3ta- rą, które nas oddzielają. od po~sta.nia siyc~~ ....
4'az.?b~ą.:. dz.iejowa. powołała spoleczenstwo nasze t~ s~ę .:w.ow,c.za~ s~ny, ~rataly wyzIl~ll1a we, sp61- wago, panow~la. nad kr~Jem. orgia sza.l?nego. UCl-.
(dQt.czynu, zb'u.dzila· raptownie !Wszystkie drzemiące neJ mil{)sc~ z~.em~ OJC?Z}"steJ, w~ sPQ!neJ. dla n'l,e.J, 0- . ~ku? ?ezprawla I obu~zaJąceJ rusyfrkacfl. Ta2; sa,-,w'·]tigo1<;nie mQ:co t wydo.byta na jaw wszystkie u- fi~rz6 ZImema.l. k.I~'I, a choc n.as~i.Hl ro~diwlęk ma bHlrokr~c~a rosYJska,. ~ór.ą wln:sn} naród tak;
)x}pe jeg1>- bóle i podZia!ata ~ narkotyk na nie- mIę.dzy ludem. wleJ~m:, szlachtą l ml~iCz~nstwem, bezwz~lędUle I bez~'pelacYJme ?otęp~ - panow~l!,
(nąwy.klych do ży.6ia nn. szerokilm terenie prac pubyl on raczej wynikiem naszego meopatrznego u nas wszechwładnIe, njl,kladaJąc kajdany na mysI.
(trlitznyM. Nie dziw, że w t~h wanWQ ch roz- ide~1izm~ z którego wróg: skorzyst~l <lł:a. swoiCh polską, ~ajd,any tak ci.~kie, że d~p~~dy. do. eu.. \
Q3l"zęgtysi~ ' W.sZistkie wj~~ ~:rozszalary wszfst- ce~o~v, ~llZ ~zu~tatem :walki kłaso.wcJ, meublaga~ów za.liezjc · wIpadą" lZ ostatecznIe Jej nu~ zgnę-:.!
&m. ,,~iętności, a W tej Ol:gii~diajOllyCh. pcagmeń. neJ l menawlścl pełneJ.
. bily...
\
I~li ł',pQŹądali, W całym. t-Y.lI\",eha'Osie rQzhudza- ·
Ten idealizm, stanowiąćy ' ~ilsadnicząeMhę
LwJ nasz pogr~onf -w ciemnocie,. 4ęIllQrali~!
f.It .nadziei, nreziszezab:ych. ideałów, szlach~t., , powstania styczniowego, musial z konieczności . zowany p.a każdym kroku-dopr.awdy wy~azał'.
tll~n,'!sj;tk&w, ~collJch pO}ę~, ucisków i bez- wytworzyć otrzeźwienie, wyrażone w gorączkowej
wiellcą siłę żywotn~ nie spodlawszy ~zcz~~nie '!'j
(Qf~, kraj llasz,. ws;trz~-ęt!r\dQ podsta"\\" ZD.a- . praą U ta~ zWalljch pods\'3.w ulltd odrodzeniem
tej straszliwej niewoli~ wielką siłę odpqrną i d.o.M
~b:z:b'·s:ię.:~Il:a.gle. , llad: przepaścią, wkt6rą jeśli nie . kraJU i wylf'lczepiąm jego rąn. Zaczęto;z; 4acie~" rzalośó, ale jednocześnie ni~ 1Jl6g1 nie n.abraó ,!~I
~ ',łl1Q QSta.je~et to.j&dj~w. d~ęk.i ,go:rą;~e- ' kJośtłią fa~ąty'4.~w t~l!ić wszystko, CQ tyl~o c~~ć- któr~ w, ter~żqiejszlpl mchu w~~ŚCi()WYJIJ: dopro--'
(mu. ~a\r'}~yam(nY·.Lnaazego·;',lnd\l, lP-go IJuJ1IeJ sllą by zdała pachmal.o idealizmem; praktycznps~ i wadZJly kraJ na.4 brzeg przepasoJ.
. ,
~~, i..łJJIli\t~(}yQlll, .l),t'zoohewyw&nym .z po- I trzeźwy Pt>Z~·t1w~!D z~~ą.pUy !Vsz~lkie mar~~~ i
~a SZCzęście .d,,!-ch zw-odu pols~ego, ,.nJ~Q-!
~a .w pok.ołanie, któfpn dsjS zuchwale urą.,.. porywy. :Pra.wda~ ~rą.J odrodził ' SIę ekonQnuez~e; mny l do szlac~etnieJSZjeh czynów, nlZ walki ~a"J
~g*,i ei} WHz:ySCJJ obeY' iatooie duciu\. narodu
zakwit! p.r~emysl, oDronHQ si~ przed ostateczną tob6jcze pod:&.łny-zwye4ężyl. Ohw~ l~~ęj
~. PllitI'J.oCi"'Z-.' iIrt.eresn, poJą z na~w.lS'k(l., ~ rniną rolnictwo. rózwinęlo się życie uw. yslowa .i, nia nadeszla. Jaź nretylko rObQłwe. I, z,SĄęg" lę~
:.' . ~~k:J:vd ~~~ieh, Kościuszków ,i tylu " co najwat~iej~ze. ~raj W /,!z,rbkieIP, WJ!lpie do~o- lek~omlślnie i bez;ce1owo orga~~W~D.Bmi !~?4!
<~~ ~ ~ ol~· .o.w.~.zny w.~~ol'a~neJ .000- ' k:atjzowa.c Się ~ł, ąle Jednoc~oom~ ~fO~lł/lo pOClaml, któr~h. JediUJ.lIl WJmlWlm.. -Je ~, nl~

II;D nullI a
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tęgi i c~waly, jej swoMd i ideałów,

;

'
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Pol_t

.1-..i'~;;~, siebie,·dla. mieJ~ sameh.JeLPO;- . i~.straszna · ch:oroba·.. sp.oleczna ,-.·,p~lm1zm.·, ~~;~t~~l?Qle.pI3Z~.,PrACUJWeb,"·ile.;·przasr.!~
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.
mocodawców, co- -im · powiedzą, jak wyttó- ł polit-ycznyeh. Skład: I-zby następujący; Kr.aszenin- ,
,,~w. W~.' , do nos l ze
z~skJj
. ' WWlSi .-@ B&9y
~. '
maczą ttzy.miesięczną . przerwę w tej.' świętej, wy- nikow (przewodniczący), sędziowie: Ellenbogen: . ministrów proJekt: refor.mYr:z~:r~~.z:~~::-=ia
. +1~
•
•
•
',,17 Vlt4:ożono na ruch z glęboka
Sewastianow i KrasnopQlsk.i. O.pro.cz ty. ch. sę
sowego wyw.łaszuzenła w
p
J.
Ją_o-weJ mlsyl, J<t"-ą '
.
•
~
d
Al
szachownicy lub przeprowadzenia dróg dokola posiadło,
;:
~~h

I

r

~wiarą w ich srły, w ich powo.dzenic, w ich-odda- fi dziów zasiadali t~~że ~:vaJ s.ę zlOw~e gromnI k' 'nie się interesom ' ludu?
! ban i Bogusławski I .~Jt gml~y Wolka, ~m leTrzeba pr.zyp.usze~, że p~losk.i o waka-: I wicz, jako przedst;wlclel-e stanowo Oskal."'.6al,pod-cyachDum-y stanowia tylko projekt kance-larY'l proku1:ator Izby, NImander.
.
:biurokraty,cZllych. D'l!IDa. .państwowa w tym roku.
W. dniu 5 czerw.cR Izba osądzil:a sprawy.: Ja:nie mo~ odpoczywac, me może ona być rozpu- - na Ło'blkasa, oskarz'O~ego z aft. 129 .ko~. kar.,
·SZCZOll,Q na 'V7o" pewien,-moż-na J'~ tylko gwal- Bol-eslawa Do.mbrow~klego Z art. 128 ~ 129 kod.
,,,"
'" v""'"
t 131 ~ 139.'" kod
:tem rozpędzić,
'jeżeli oamieli się kto~ wziąe na sie- kar. i Franclsz k a Za.r k a z ar.
. .
bie~ t" straszną odpowredziamose przed nar.odem!"
kar. Z tych trzech pod~dnych Łoblkas .zostaJ:
~
uniewinniony, Dombrowskl uznan~ .za W1l':ln~o
w
tylko Z art. 129 i ska.zany n~ 3 mleSlll:cę. w~ęzl.e·
"Rusk. Wied." zastanawiają się nad pytaniem: nia z zaliczeniem pięciomiesH~cznego wH~zle~a,
co też myśli O sobIe Rada państwa?
tak, że natychmiast go uwolniono, Fra.ncis~k ~u~
"Co myślą członkowie Ba.?-y o iug.t~tuąri, ~o zaś skazany na. Tok twierdzy z zali~elllem JUZ
której mają zaszczyt. należe~? Okazn~~ Slę, ze . przebytych w więzieniu 5 mi.esięcy.
.
W dniu 6 b. m. osądzono sprawy: Apollna.
nie mają oni nawet wlary w Jej trwaloso. Cho, .dzą do kancelaryj państwowej i za.pyt~ją, jak? rego Chajkiewicza z art. 128 i I cz. 129 i. Winciężko chorym: żyje czy umarl? BylI wczoraj, centego Konickiego z I cz. art. 129. Obaj ska! przyjdą jutro: dlaczego niema posiedzeń?-To zazani zostali na 3 miesi~ce więzienia z zaliczeni~m
: leży od prezesa.-ChcieliŚIny przedyskutować pę- przebytych przez każdego pięciu miesięcy w Wl~
: wien projekt...-To zależy od prezesa,-Czy będą zieniu przed sprawą, tak, że obu po ogloszelllu
i kiedy będą posiedzenia Rady? - To zależy od wyroku natychmiast uwolniono. Obronę za po.d:
sądnymI wnosili z urzędu adw. przys.: Zabłocki l
-prezesa... "
Stanisuwski.
ma

. Tomaszów Rawski. Strejk· s-tróżów fabrycz-

~

cżnych

po kilku dniach ukończono P?myśln~e,
trudności tylko stawiala fabryka w JOZ~~OWHI,
dokąd wszyscy stróże z miasta pociąg~ęh gromadnie. Tkalnie w dalszym ciągu są llleczynne.
.W apreturach towar mokry leży nietknięty od
dwóch tygodni. Zamówjeń z Cesarstwa napl l wa
wiele, wątpliw-e jednak jest, czy przy obec-ny~
,stanie rzeczy wykonać się ~adzą, Przez dwa ~
w mieśeie dawaJ: si~ ooczuo absolutny brak pIeczywa.

"Dwadcatyj Wiek" donosi, Iż usunięcie się ministrów
Goremykina, Stolypina I Szczeglowitowa stanowi kwestyę kilkuuastll dni. Premierem zostaje Stiszlnsklj, ministrem rolnietwa Hurko, ministrem spraw wawnętrz
nyeh Belgardt.
Kandydatem na patryarchę jest Fl&wian.
W>

Gazety stoleczne, o zabarwieniu skrajnem, podaja,
masę wiadomOŚci, świadcza,cych jaskraWie o pOW8żnem
wrzeni!l w wojsku. Niezadowolenie wśród żolaierzy wzrasta. Biorący udział w jednym II mityngów żolnierze, oŚWiadczyli w Imieniu swejem i swoich kolegów, iż przeciwko. robotnikom i ludowi więcej nie pójdą, nawet pod
grozą śmierci. nŻołnierzom -mówili-potrzebna jest r~w·
nleż sw-oboda· i ziemia."

Sprawa mankietników w SIAdzie gminnym.

1Ylieszkaniec du:iiej wsi Kadzi(Uo, w pow. ostro-łęekim, kurpik Andrzej :ęakula .zapros~ do sie·
bie w Wi,elką sobotę do swięcema glosnego ma1 1:yawitę Zebr(}wskiego, b. wikaryusza w Kadzidle.
TIum wiernego ludu obsadzil dom Baku!y. Za, częto rzuoać kamieniami, chcąc rozpędzić mankietników zebranych w domu Bakuly i zmusić
, maryawitę Żebrowskiego do opuszczenia Kadzidla.
.'rak się też stalo.
'J~ymczasem A. Bakula wezwal policYę, aby
spisać protokół na <napastnikóWJ. Policya protokól spisała i pociągnęła do odpowiedzialności
sądowej 16 wieśniaków, mieszkańców Kadzidła.
Sprawa byla rozważana w sądzie gminnym l-go
okręgu Jl{lW, ostrolęckiego, w Kadzidle dnia 30
maja. Sędzia Worobjew, wygłosił wyrok, uniewinniający wszystkich oskarżonych.
Sprawy polityczne w Suwałkaoh. W dniu 4
b. m. zjechała do Suwalk Iwa sądowa warszawska (3 d.epartament) dla osądzenia kilku spraw
&&

Wedlag poglosek, p.ierw8za sesya Dumy państwowej
14 llpca. (Raskija Wtedomosti).

być ukończona

I

śc.t wlościańskich. Projektowana pomoe' dla gospodar'
stwo. folwarcznego ma obeJm.ować,.~ gubernie. Stłazln.
sld)' iądA kredytu póltorn m.i1ł-onarJ1łtU na koml&JIL.łlQ-:
wolallĄ w celu re!orm:y agr::ej.

b
polityczni, osadzenI w wJęzlenia' utyr·
skiam w Mo.skwie, dowIedziawszy się o surowem obejśCi!l się wladz więzIennyeh z nieszczęślIwIł Maryą Spl·
rydonównl\, pomimo, że stan zdrowIa jej jes~ bardso
groźny, zamler-ZIloją za pomocą strejku glodo:w.ego lub
Innych środków wyrazie swój protest i domagac s~ poprawienia jej losu.
Więźnio.wie

e.oo
Poseł

do Dumy z gub. tobolskłej, statystyk Uszakow, dQtyehcz7)S-jak donoszą dziinniki rosyjskie-ZDAJduje się Da wygnaniu w Surgacie i gubernator me zarządza żadnYCh kroków do powrócenia poala ·z Wf·
gnania.
~

Wiek XX" opisuje czynności sądu wojennego.· w By·
dze, zaSiadającego w cerkwi, z której wyniesiono obrazy
święte, i wydaje wyroki śmierci na lndzi n~pelnlej
niewinnych. Z pośród ośmiu straconych podsądnych, trzech
bylo bez winy, a jeden z nich nie mial: 18 lat. W nowym procesie, który się zacznie, skazanych będzie na
śmierć wielu ludzi niewinnych. Zeznania są wymuszone
za pomocą 8traszliwyeh tortur. "Wtek XX" w~ywa poslów, aby stanęli w Dumie w obronie nlew!nnJeh ofiar.
II

~

Nil. odbywającym się w Londynie k-ongresie między
'narodowym górników uchwalono zabronle pracy kobiet
w kopalniach. Prócz tego glo8Mll delegatów niemlecktch, austryackich i belgIjskich przyjęto wniosek, zabra·
nlający wogóle pracy w kopalniach dzieciom. poniżej la$
14, pracy zaś pod ziem!~ ml:odzieżJ poniżej lai 16.
~

Korespondent paryski "Rusk. SIowa· r donosi, że - dyrektorowie banków miejscowych zwrócili uwagę na ogromny naplyw z ROllyl kapitałów, należl\cyeh do osób
wysok-o.postawlonyeh. W kolach bankierskich budzi sit
trwoga o dl1lsze losy ostatniej pożyczki. Banki(srzy żąda
j~, aby operacje, dotyczące pożyczki, mial!, charakter
tylko tymczasowy, dopóki w Rosyi nie powróe.1 spokój i
porządek.

W>

"Grupa praey~ w Dumie postanowUa względem o· & ......- - - - - - . ; . . - - - - - - - - - . - - - - : -becnego gabiDetu zastosowywać zupelną obstrukcyę·
[
Kalendarzyk terminowy.
IMIONA SŁOWIA.NSKIE. D-z U SlawojYa. JI'Q{.r~o
Z Paryża telegrafują, Iż~b. minister spraw wewnętrz- . Bogumila.
nych, Durnowo, dożył w jednym z banków francnsktch l
ZEBRAN[E. D z i ś ogólne zebranie ll)[ kasy po.
I 650,000 fr. na rachunek bieżący.
grzebowej (Piotrkowska 108), o godz. 8 wiee...:orem.
I
~
_ D z 1- ś miesięczne posiedzenie zarządu Sto warz.
i
majstrów fabry-cznyeh (NoWY Rynek 6), o gt1~. 7 1 pól
"Riecz" dowiaduja się, że mlnisteryum sprawiedli- wieczorem.
wości porozumieWA się z prokuratorem Sądll wojennego
- J a t r o miesięczne posiedzenie ezłonków cech![
w sprawie zniesienia kary śmiercI, Minister sprawiedli- pończoszniczego (Widzewska 26).
- J u t r o miesięczne .zebranie ezeladntft~w 8łodlar~
wości kladzłe nacisk na zniesienie tego rodzaju kary,
sktch (Mlkolajew:ska 7), o godz. 3 po pol.
z pewnemi jednak wyjątkami.
- J u t r o ml.asięezne posłedzenie czela'lIników stolarskieh, o godz. 2 po pol.

l
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droż.tmie artykułów pierwszej potrzeby i wytwo- sprawa szkolnictwa polskiego posuwa się na- .
Jest to ich obowiązek patry{)tycz~lY, z kt6rów pracy ludzkiej-obniżenie wartości pieniędzy, . przód żólwim krokiem, Poza unarodowieniem. ł rego kraj zażąda od nich skrupula.tnego, rachunku,
zrozumieli że C'.las już poloży6 kres tej walce ł szkól handlowych, elementarnych i zakładów nau- skoro powrócą do domów.
pracy z 'kapitalem w war~ach tak. nie~rzyja- kowych prywatnych nie zr0ł>1:0no n~c nadto. ZaNa zakończenie go~ą zanosz~ prrośbę poił
znych - ale nawet prZOd{)WDIcy partyl naJs~l'aj- klady naukowe wyższe zamKmęte, gImnazya, szko- adresem naszych wydawcow:
niejszych-organizatorzy strejków, występowac po- ly realne i specyalne po dawnemu prowadzą roW tych dniach zgłosił się do nwszej redaczynaJą przeciw lekkomyślnie wszczynanem be,~- . bot~ r~syfikacyjną, przyt~m st~~ się. w sp~~e- kcyi robotnik, tkacz z zawodu ze. skargą na drorobociom i walkom oraz morderstwom bratoboJ- czenstWle naszem nader Ulepopu~alneml, pomI,ya- żyznę dziel Sienkiewicza, wskazuJ!!:c na,der slIlszczem, zohyd~ającym, ,ideę wolno~ci.
,,
jąc już ich przestarzale. ! nieudoln~ prog~my.
nie, że gdy "Quo v.adis" ~ niemieckilIn Wjda.ni~
CokolW16k ' zapozno - ale Jeszcze dosc wczeCale zastępy mlodzIezy szkolnej zagrozons są kosztuje zaiedwie 2 ma.rki u nas trzl(i~ba pł.aclc
śnie,. abr k~aj z. ran wyleczy6,. lecz pes~izm. i ni~możnośc~ą kształcenia się w _ob~anym zawo- rb. 9. Robotnik ten posi!l'd& bibliQtek,~ wartości
zdanIe SIę Jedyme na wolę BQzą w oczek.lwamu dzle w wyzszych uczeln~ach,. tak. mezbędnych dla rb. 400 którą zgromadzłl z bardzo ukromnego
eudu - ustąpić muszą szlachetnemu ?ptlml~mowi dostarczenia krajowi odpowledmo uzdolnionych zarobku 'i utrzymnje, że nie jest b:ynajulIlłej allil i i głębokiej wierze w sloszne prawa I sIly zywopracowników, których brak po przejściu burzy katBm w sferach robotniczych.
tne narodu, który pomimo wiekowej niew{)!i nie rewolucyjnej niewątpliwie bardzo dotkliwie odPanowie wydawc-y, woboo lnźniejsqch niectal się cofnąć wstecz i dzielnie dotrzymywał ~ro- cznje kraj caly. Co gorzej cale . te zastępy, za- co warunków wydawniczych otwiera. si.~ dla was
• ku na drodze postępu l~?m wolnym, o Wlele trz~mane nagle W; okresie. wychow~wczym w P?- pole nader wdzięcz.n~t jeno trzeba rączo wziąe si~
od niego bogatsz~~, bo ,os.wleconym.
.
lowIe. lub na. k?llCU . drogl-~arnuJą bezC'Z.!~16 do pracy, Czytelnictwo ludu nasz~~o wzrasta
Ta to wlasme Oswlata, rozpowszoohmona energIę mlodZlenczą l czas, ktorego straty nlG lm z żywiołową mocą, skarby obfite leżą 'W' literatawś;ód najszersz~~ mas, pOV:inna być na r~i~ nie wyn~g~o~zi...
.
rze naszej, ~e .Q,prócz Sienkiewioza. ~1i6niQ- Pmglownym w.y;klad1Ukiem naszej pracy spol~zneJ I ,. LemwI~J~ Olll. w tej przymusowej bezczynno- sa, DygasinsInego, Orzeszkowę, i wielu, włeła
~yczneJ.
SCJ, a mlodZlencze Ich dusze coraz gęstsz~ warstwlłt
inny.ch.
Ale ~m. M~erz Szkolna pok~yje kraj pokrywa rdza pooymizlIlll, tyle zgubnego w sknt-Tanie wy~wnictwa odd'awIlA już l!lWeżą sif}
\ taly ~ SIeCIą szkól: !ud()wyeh, zamm.. " kur- kach.
naszemu ludoW!o
~ dla oorosl,-eh ana.lfabetó.w r~mnożą się jak
. Po~lowie n~ w Dumie pa.ńst~owej, po~n-I
Niechże choć część ich zna.jdzie OD f w jesieni
grzyby PQ deszczu:-~ąsem donosnym wo~a na- mby,::u~ ,zwlekaJąc, spraw~ .szkol~ctwa P?~skie- na pulkach księgarskich .na nadc.h~1e wieeao-.~JW'ie o zała.tWłeDre ~a sprawa szkQI pol- go WIUeSC . pod ?bradY1 :vy}~dnac nagłosc dla • ry zimow.e.
skich.
. swego wlllosku I posta.rac Sl~, aby przez czas
Bok szlml:ny J.iezy się już niem&! na godzi- wakaCJi paląca ta i tak ważna dla kraju naszeła, ....
M.J4, ~ ~~ ~ ~ go kw:esi.J& ·ap'uh ~1iJ.łed1Ue ~.,.
1
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subjektów nie będ:zie wydalony.
ł tu. W ciągu ostatniego tygodnia zma.rlo troje
4). Po pólrocznej pracy, ~ubjekt ~trzymuje dzieci; Obecn,ie leży ciężko choryoh t,roje dzieci.
~
., . tygodmow): urlop,. bez po~rącallla pensyI. .
.
We wsi ltokicia Nowe, gminy Bruss, u,
'"
-85) .PensJa wmna byc wypłacaną subJektoWJ kazala się wśrqd dzieci sltkarlatyna i dyfteryt
Prqjazd ukontlikÓ'w. Broboazce: para.m Ła- ' f COtYPZHlń .. "
"
, Zachorówało kilkanaście dzieci, zmado d'wO'je.
rgiewJliki, kil. Sienieki, został zawjadomiony przez I
6). NaJllizsza p~aea ok~es~omłJ zostata na 7·rub.
, W celu przedsięwzięcijl,środków zsradezyc.Ja
:pro.w.inefitla .O:0. franciszkan~w ze L wowa.,. ~& na ł tygOdlllQW~1 bez mlesz~allla l st~lu .. '
delegowany zostal lekarz powiatowy dr. 'Wieli·
oopust S'W. ,Antoniego w Ła.giew.nika~h, przypadaPo:wyzsze w~runk:I, po podpIsaniU przez P?ł- czk.o,
1~'W , d~ ' ł3 'h; m., przyjedzie "-eh. zakonnikówoomocmk?w, zost.al~ odczytane ogółowi,oczekuJą~~r~jnJ n~pad na BIOsie. ObY.~.at?l zie?lsk~ p. ~~.
~ ~S~o.w: .
..
Cllmu na Ich wymk.,.
. .
wlascuu61 WSI Rzędków, w pOWleQł.e skięfnlSwle..
I
Dow4aduJ6Bl1 iHę.·..ze w,raz z zWIUlikam ,przy.. ' _ Z powodu. za-ko~~~e~ bez.r:obo.Cla, zabrano kim, jechał w tJch dniach bryczką ze Skierniewio
Ijedt).eo.. K~di&ie~ski,. ~ór.y przed 1~3 rokiem, a r~b .. na r{)~lny w~ęzruów polltJCZ~ych, a niedo Rawy. Nagle dobiega dO bryczki dwóch żor...
\W;;,~",lagi~nlo).uem od~yl no~Vl~lat.
zaleZ~le. o~ tego, ~talszy zgromad2;~nla f~la.zerów, nierzy, którzy, zatrzymując p. X., llonIłlgaj.ą się,
;
P.ny.bJti::na ,wpnst zakonnICY martą~'pr~ez pa- .. p~ JalkleWICZ, Z:!o.zrl 3 rab. dla robO~nłko.w na- aby zabrał ich do. Radncza gdzie byl ieh 081 po~
jrę· ~:.w:.y,glaszaćw Łagiewnikach kazania.
, rO~Qwców,. Po.Zb~wlonych p~acr·
,
dr.Óży. Obywatel X. dał ~1mijającill od,,P.owiedź i
\
'~ ,
• :.......1..
,D,
.rn.
~owy:Zsze. pIeniądze wme~l1onęzQstall ' do re- wziłLw$zy lejce o.d w.oźniov skrACJl w boeZ1l9.dro..
(
~_e:gDIIl' ~na. " MOSZą nam z ' ~'uszyna . dakCjl ROZWOJu,"
... Ż . J
J,~"f
,"li,.
!\4) , ~wJjeZdme~mito:ŚlIika. /łu'du ks. Aleksalldr.a Br.ze. ".
•.
, ~.
olmerze, któ~ym droga wypadf.ł,la ,w innrm
\Zfńsll'łflgo,'Jt~w,y:dełegowany.zo8ta1 do Rozprzi
Wdewa. BOłDka. W dnUl 7-ym b. ~. zmarła. ~lerunku, Ze8~O?zyl1 z b~J~ ą gdy t~ OfJdąlUa
illa> ~/IIStępit~ . ks. Enłma.na posła ,do J)~my.pań- '.w Cannes wdowa . po generale Bossaku. s. p. Ma.SI~ O: kilkadzlesląt kro.kow, Jeden: i żolnlerzów "'~[
'8UW(jw.ej ,z~, g.oo. }jOOirko<wsklej.
'
rya ~ Kaezanowskich hra.bina Hauke. Po.chowana ogaia i Po.rożyl obywatela X. trupem na. miejsou.
)
Uwi.elhiian-eg.o.~~k.aplall3ruszJnia.nie tlumaj'B o.d- " b,~d?ae w Car-ouge pod Genew~ obokmęza bohaD"aDlflłł 1D!!llżeA,akl. Wczoraj, o gGdz. 10 wIe~.ro:w9ifziłi db ' odlegloj O: 3w1DrstJ ' od. Tusayna , tera..
ezorem. roze.Sl'al Sl,ę.lcrwawj 'dr_Hł maltański w ~omll
, ~: Itrnszew " Eźegnali ' go ze łzami.
Spl'looaz lasów rZlIdow1l'ilb. We wczora-iszvm na roga nI. ~Utol~lew.skleJ l E,w~geUck~~, . W domu
;
' v... B
'~1,;
•
.
'tT,n,l
'af'
"D"''''~
J.
.
'./. J
tym mi~kah małżonkowie GńgOrJ8W. Qrlgoł:Je'f Pllbił
~
~~ r.zez~i>A.L ~OZ6gnal.;SW.......l ~IU lan go- " . " ~,arsz.
mewmk~ zarz~~zaJąey p~SZ6Zą Bl!~loobOwiązki policyanta. W Bt~dlę tnAłteńskiem od pewnego~
tr<~('<pr.zemo.w1Wpa;trfQtyCZDą , l , ~wnlał, te nie' wleską zap
, rzecza Wla.dOmoSCl, podanej przez dZIano. ~ZMU p.aD,ował~ niezgoda. Sku.tltlem tego małżonka . 0PilJ.z~lń '..t)i,nieh "do deski ' grobowej.
niki rosyjskie o sprzedaniu firmie zllgra;nicznej sclla. dom wJ:as:ni I lamieszkaLa gdiielndziej. Gl,"igorjew.
,
' " , "
.
•
·
"1
'
d, 'h P " kt t k'
r
h 'ł'"
wiedząc, że tona jego taaj~oje się chwilowo w mieszb( .Z>
iIlłgf~~. Nadesz~o zawlad~mlenw do. ...aso.w 1~~ owyc:. rQ~e . Ił. l W s"erac,!~a.s~I;
nlu stróża domu przy ul. MLkołajewsklej nr. ,83,pos.ze4Z
ilłUIgistl'!at1t, _ W ~ ~lst-er!Um zgódzll:o SIę na wy- wye,IJ. mg~y ~wet ~l~ byl por~szany. R?wn~e~ tam 1 ~ywol~ ją. O czem .. malionkowl~ między soh
~~an*e;( z ~ lóilzkiej , k'3.U miejskiej 9,fł9(L rb.
zapr~ec~ l wla~O~OSGI, podaneJ. prz.~~ dZlennl~
rozllłatn~H, niewiadomo, dosc te GrlgorJ$w JUl,le wy1,n a."POkt!'lT:C18 ,'kosztów: zwiazany.ch z .,pr.acą, pr,ziV'rasvJ.skie, ozIo.zenm w banku anglelsklm 400 ml- 8tr~1~ z rewolweru. Kula ugoiUlla w pr~w, ple.j. 'jtl'
i ','
'oT:
'.'
., ,
o,
' , " . J
l''''
bl'
l 9:
h d
d
.'
gorJ~woW'a padła nA zlemlę, zbrocz\lna\ krwią. . vy krotce
tgot9iW.awtlZą: ~ dow.;yholt:OW do ,Dumy paustwwej.
lonow r~ I, na euącyc
o zarzą u ~panazow.
wezwano lekarza Pogotowia, !ttórj po opatrnnku rllny,
~ tak' ~§łMwo'ooia ,fclozu&w i try.zyer-ów. '.
. Odł~7Jlnię fes~va~u. Z pOWo.du mepogody ~a- ' ł:wr~~ i!0r!:oa~Zf!~la. .Dzis ullo .GrłgQrJllwoW.a zmal'<,
fWcwot.aj,.}o "godt;. .1'2 w 'poIudJ.$l . IV ', lokalu <Liry! pow~edzlany ~a nledz~l~ 10 b., m., w, ~6Ieno.Wle,
.
Y
.' •
•
.
\N~w,f.Qt' ~~~, ,z8bl:ało sie j okokl 3{lO.·fel{}Zęrów~:i . fesm:al z u~zlalem pl(~ClU, towarzy~t'Y spl~waczy:ch
Og61~e osłabaen... W ełłtgQ dnia wezoraJ8z,,,
(bnr.
,.t.. f, , :-1_
n~ . ' ,. d, '
' b' kł"
zostaje odlozony. O nowym termłnle tej urooz~ go nast\lPUJI\ee osoby ulegly osóln6l!ln osłableJllu: na ul,
"",J5D1-el~,,, :w:~C~ rozp;"uzeJua, zą Sin su~ Je IlU!' ' t . .
. d'
. b
' Zachodniej nr. 40 Josek Abramowicz. ber i~ęQiał 1._
(~&rs~ tl;..fr:,,zyer.skich, ktorzy zastraJkowali . . s osel zaWla oroImJ me awem.
..
20; na ul. KonstantynQwskiei róg Długiej czlow[~k, 1.10
f ~r.zę.d·' r,e'Zł!oe~iem :pooiedzenia zabtal:głos .
~abawa na Pogotowie.. Wczoraj komItet do- ' okolo 40, od którego n,le dOWiedzianI> się a!ll nalwlski,
{~,... _ :\ romxmmik komisarza 3oPo cyrlrnlu p . chodow niestałyohPogotowla ratunkowego z uwaanI adre81l i na ul. ~osQ1-elnej nr. 4,. KoJistJl.J1tłya 1)ęb!ł""'#-""'-.ll" ~:' c , "
•
'0 .
, !
k' t
t
f d
' t ' t' b d
ka, lat 26, bez z8Ję.<:la l mleszkawD.. We WS7'JStkl6ł1
, " " " ', ~
" i.1-1'.1ili~n.ił zebr.a.nJ.ch. że ,pol'icm«~ter ' ,;gI.n a ry r~zny s ,aD: nn uszo.w. ej, aK ,ar zo
tych wypadkach lekarze .Pogotowia udzlellli dorll.Źaej po,
, ~ymal dep~ ,otl c~wego geM- ~ pozyteczneJ .lnstyt~CYl, p()St8JlQ:~VIl W d. 11 czerwca
Diocy.,
t~a" w.-ojeiłlUego, który. p.ole.cil, aby u- ,t., b. zo.rga.mzowac w ' HelenoWle ,Zabawę ogrol,IIostpzar. Na nL Wsthodniej nr. 4: Sztama Ram'J~ :ar.y,zuj,ące ';imrY4:lh, zmfIs.zaj~e do··bez.to- dQ..Wlp.
••
. . .
,
mer, ślusarz, lal1 17. z rewolweru przez p'~żel n1awłado~ . "W
loo),zQmaat3. do oddalonych gubernii; ' .
W pro~ramle tej za.bAwy, ml~d~y Inneml pr~- mego IIpraw()ę Z'lStllł POStn:elODY W br.zueh. Po o.p..tra~
{c'lm4ia,":tp",";h:Vli Stali miesżkań.ey m. Łodzi. P.o · Jektowana. Jest ,Zabawa podzwrotnikowa> z tan- n~1l r-.ny pr~ei lekarza P\lgQtowla. w su.n.1e nader Cię'·
f,'
. ·,lni. do- , :.-'Ań~~' •
i ,
.,."."Ii _
cami i ćwic~eniami gimnastycznemi ,murzynów pu- klm odWieZiony zostal do azpltaln P~Żllan8lń,ch.
f~mC<)iF" . .:W~SCł PO,w~zsz~go.roz~~"'r",z~
'.'
.,'.
Nap$d. Na ul. PJ,otrkowskiej nr. 1'76 ~rek Ka.
!~t :.zebltru,.,~ali z;..posr(,d maln,e, ~ ,-WłasCI- k~ nozna, gra z.Moro.wa nader mteresuJąca, w któ
eZOi"owsk:(, stolarz, lat 21, zos~al napailnlęty przez nIe ..
~eJi'.. 2iak adów'i'fryzyerskłc.b, 12 w1:aś.clClea.r r.azur reJ. par.tya. zwy.clęs~a otrzyma n~gro.dę, . zabawa ~nt'mago człowieka, który nozam udr.t llltl ran~ Wlewe
felCzarsk ftełi, il.: ~ peInomocnikó.w~subjektów, któ- ' kwI~~o:wa, l , eonfetb. Ogród będ~le ill,luliłlmow~y
ramię, poe~em zbiegI, L~karz Pogotowia nmę opatrz'ił.
r<2lf'" UPo.~it4i:inłeni zostali do zlłowarcia.komp.romiBn. rzę~lscle. Podczas zabawy przygrywac będą dWIe pozost8wlsJ!\c go ~a mh!Jscn.
.
'
1,<
:EOt~lhnng;7e~e.niu sa.li przez zebranv:ch pełnoorkIestry.
D.-obn., o ••• ń. WczeraJ, o god&ln~ę g·eJ mlllu~
';
"
~ . '. , •
.J
,
•
50 Pll połu-dnlu n oddzlal strazy (lgnloweJ ochotniczej
)moen.~~T iw}.btsłi , fuwoch prze.wcxl.IDcząoych, fl:yzye·
Popis W auwl. muymmej. Wtorkowy pOplS zostal zaweJwany na nlicę Przejazd do domu pod nr.
rar p •. ~łbyo; fele;~erzy st!:llrszego Z.gromadzenia · szkoly muzycznej M,aryi Boj.anow.skiej. odbędzie 39 gdzie w. m!eszkllniu s~róża 04 ple~1l zapalj)a slą
(1). ,. JarJtl:,e[v.tfuoza,. ,którJ , zaraz na -ęlne z~ooczJI, s:ię w sali koncertowej przy ul. DZIelneJ, o godz. śei~Da. Oglen przed przybyciem stra~l ugasilt mieSI·
r ie' jEl"~ł) stItij.eltci fQczersCJ ~dą utrudniać po- ' 41./ 2 po pol. Bilety wejścia rozdają się w szkole kancy.
lr021WUiEID, ' e '~ się, wJaŚcide1e · razur fel:ezersltich , po- muzycznej (Mikolaj.ewska 9).
,
.rad.łez !II' powiecie. We wsi HIl1a Ja8 0 "la"
~ 8t&n
'li' J • •"
.,
i
l'
h'
'.
.
kil, gmIny RI\bleD, pow. łódzkiego; de mle8lkania !gna..
1
~J
~ę5n str~p.;ellle. gn,81l1tl w 3-:ryC
.StreJk W ra~ryka6h. Dzis zastreJkowah ro- '~ eeg~ POdcza.sklego wtargnęll z~ pomoc" w'lamania iloyzak1:adac I leez w taki~ ~az16 wszy.sc-y: ~u.~J.eke~ bot1ncy fabryk: Sllldermana (24 rob.), Geyc:lra (30 ozyncy, ktorzy, splądrowawszy wszystkie kąty, sltradU
\~ełczer8c~~~' b~4ą wydaJenl mety1ko w m
, lesme ale" rob.), Johna (70 rob.), Schweikerta (60 rob:) Ogó- różnych przedmll>tów wartości oblo 200 rubli.
..
(1' na B:ęl, ittacli..
.
łem dziś w obrębie 4-go cyrkułu Po.licyjnego. strej( • Ęo.f -g.odzl~nyeh obradaęh nastąllłl kompro- kuje dziś w 9 fabrykach 90S ro.bo.tników. '
O F lA R
(IBłS na '~łB-tęPtIJ~Ych wa:run~I!.C?:.
Przys.tąpili dzisiaj do pracy robotnicy fabr,.( .:e.>. Zaldady fryzy.erskl~ l relczers.inemo.gą ki Barcińskiago oraz H~Bslera.
\br,
(,)~,o.1>1, ~an.eb r.,an'O.w godz,t lIra. c,h .dowol11Jch,
sU_ W dniu dzisiaiszym nie pracuJ' e W' o.btęSP"I\l~towanie. W Nt. 12& Z dnia 31 maja lnyl'
I. b ~.
d
d
J
nie wydrukowano-zamiast., K. lL 5() kop., wrono być
'" tteACl . ,8 , 0 O~łąza.B1 są s aWlC S1ę. o p:acy Q
bie II cyrkuln w 12 fabrykach 1278 robotników. ' "K. R. 50 rubli".
'
~ł-,~.ca ~do l-.~i8t{)-p-ada o godz. 8-eJ r~L a od W. obrębie lU cJrknłu w 7 fa'brykach 2455 robo" ~,,łi~t~,p3Ua do ,l maroa o godz. ~ r~o •. w Jl(irze tmków. W cyrkule IV w 9 fabrykach 1108 ro~,eJ *a:& tr~a do. gadz. 8.1 p.o.t WIeczorem, ' bo.tników.
ARSZAWY~
;wpo.tze Z-lmoweJ do godz. 9-eJ wwczor.em. Na
obiad" ołHreśloDo półtorej godziny. W s-obo-ty i
WybU1)h bombg W Z~erzn. Wczoraj po gotdnie-., 'p};Ż~~w~teczne ptac;:L trwa do czasu o.bsfu- dzmie lO-ej wieczorem mIeszkańcy Zgierza prze,' .' Sprawy redaktgra Okręta..
iZ6nia'WB~ąs~kiclt. '·gości. W niedziele. i święta w rażeni zostali strasznym hukiem, lttóry trwal za- ' . Wczoraj III dep, izby sądo.wej rozpoZnawat
fPorze.,let~m~;., t .. J. od, l marca do 1 listopada za- leuwie kilka sekund.
przy drzwiach zamkniętych dwie sprawy red&kto·
~ lwlad:y ' t:rtZJl:~Skie 2;aIDykane będ~ o godz. l-ej po.
Zdawal0 się, że huk ten poehodzi od wybu- ra " Nowin ", z oskarżenia go. z art l29-go noW'o
. peMniu razury felczerskie mogą: b;y6 otwartę ehu bomhy, którą jakoby porzucono na rynku. kod. karno (podburzania do buta i przewro~t1
'(po: ', tym-. 1iasie, lecz z zaskżeżeniem, że nie będą Tymczasem po. sprawd,zeniu na miejscu nie zna- państł"owegg-kara: pozbawienie praw i zesłania
,w' nich iitrzydz i golić. W Po.rze zaś zimowej leziono. ~adnych śladów.
na osiedlenie, lub zamkn~eie w domu popraw~
(00,' Llis]Qpa.da do 1 mar-ea zakłady fryZjerskie
Dalsze poszukiwania w no<iy przez straż . ezym).
~1jd.ą " "liec:me ~o g~ziny 5-ej po. poludn~U i ziemską ~ia o.dlł~~lr żatlnego skn.~ku.
.
Bronil p. Okręta. adw. przys. Leon Papieski.'
JW~' lt strz-ydz ~.g~lC w raznrac~felczersklc~.
.. DopIero dZIsIaJ. rano zauw:azono w ogrodZie
P. Okręt zostal uniewi.nniony Ił inkryminorW.'ka-r • ,wale subJekcl na pól dma w tygodnIU mI8Jskl~ o.ba-lon,e ~ze d\ya drzew~ ~raz wyrw~ wanego mu artykułu 'prawa l skaza.:ąy na grzyw" ,
_~~lI:lT1j,ł, urlop. . ~ pOfi4e ~imo:vej w ~edZiele olbrzymIą w zIeml,. ~zYllllłCą wraze1ll8 podkopu. DQ 300 rb. z art. 7 przepisów prasowych.
•'
.'iJ ~'!i:~ta'l czag.~ na obIad . o~r~la SIę. w IDIarę mo- Obok podkopu, CZęSCl 'przyrządu, w którym zaIzba, po złozeuiu poręczenia do W!.lłkoeel
{ ~OSCl . . W .p~erwsze
SWIąt, ~ozego ~arodz?- w-arty byl matelyal wybuchowy. .
300 rb,. przez obrońcę o.sk-ad'Onego, z~~i~l&
(,'~' Wl!3li18Jn.OCI1 Zie1.oD}ch ,SWlą,tek l, 1! Boze
. Bomb.ę porzl1 00no w ogro.dZIę opodal traktu natyGhmUł.8towe uwolnienie p. Okr'ł1a, którl z ro.~"
~OialO.<.: ~a oilady fry.zye:rBk16 ~rzez, caly ~len b-ędą pI<ątkowskIego.
..
.
Po.rządzenia. administracyi pn;eiiedzial na rawia~
(~ę tę!,' r:azru::.y feltzerskie lOOgą bY":"ot.worzoWybuch te~, J.ak Slę. p~eko.nano, nIe spowo- ku przes, zło 5 miesięcy.
,lt~t" letŻ\ . mEPw:o.lnO w :nich strzJd~ i gIOlic..
ł d?wal U82'1kodz~D.:W pobhzk~ch budynkac~, .szy~y
* Z nlley Bodnena.
,
;, .. ~ ,tv:' raZł~; oooroby! przez 2" ąg~dBł~ w~a: j. nl~ uległy rozbl-eiu, wypadku z ludźmI nIe
. ~szJ~ey łues~towańi przy ul." BódileD& " 5,;
.,I:inzreł\,z~ddadu. fMcoorskiego. lub fr'JZJerslciego 0- ~.
znaJdUJ!), Slę jeszcze w ratnszu.
(~ł.RJ .JeSt PI~, C,', ~&:!ę, a~'zgromadzeIria- . Ipl~il ~lkarlltP1. N~ fo.!Warkn Nakiel:
~8tkante pp. W~liń8kteh (red. _Odrodze.'
~~..a~~,,~tat. w" e~ IIl16Slą?&.,.
f n,wa, ~jie ~y ~ ~ tygodnl sooz~-8IerzJc , ~ia·), gdzie odbl:lo ~ ,'.re8S*o~~, sttz~oae
~'f~ . "lkle.g~., i)8Zroboeia, ....ta4ea. ~ ~w~.. ~~,epideDDllo · ,~,. ll. d}fteq.. jes; .. w "dalszy.m Gląga)~,.' ~i~~~'
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rzystw, o ile suma przyjętych przez nie w roku czy,wistnienia programn drogą zebrMi · i - od-.
poprzednim premii wynosi najmniej 400,,000 rb. · . czytów.
. ,
Na pokrycie strat, poniesionych prze~ Związek,
Ubaw!, 8 czerwca. Zenską ~zko~ ha.ndl&. ..
a nie pokrytych przez dochody, ma byc utworzo- ł wą prywatną przekształcono na. BledmIoklaąowłł
ny kapital zapasowy, na którego rzecz mają być I szkolę handlową·
. . ,
odpisywane wszystkie zyski ZWiazku, na wszyst- ;
81l0hum, 81 czerwca. S~tklem str.e.jku załogI .
kich operacyach osiągane.'
~ okr.ętów cale miasto i okolica od dwóch tygadni
PetersbuEg, 8 czerwca. O god.2.iu-ie 1 min. 30 1_ pozbawione ~ poczty.
otwarto posiedzenie Rady państwa. Prezydował
r,fliB j 8 czerwca. Na tzl()D:ka ~y pa.ńst~
Frisch. Z ministrów obecny byl tylko SchwlIJle- . wej z Tyflisll wy,brarn.: jednomyślnie Z,ordania, so·
bach. Krasowski raportuje izbie o rezultatach \. cJamy demokrata, uczeń Rlechauowa, byly rzeczy-ll
d~iBJalnoś.ci komisyi, r6wid~cej mandaty ~zlO;D.- wisty redaktor. dziennikó.w gruzińskieh ,.Kwali
ków z ~yborn do Rady: W}bory czlon~ow od i ,,~cbi'Win". ~~rdani~ jest z.nanym ~łó;":nJm erhandlu l przeIl:ryslu. zatw~erd~ono. Ro d.ługlCh dy- gamzatorem mIejSCOWej party.l.robotmczeJ.
.
skułlyach .~atwlerd~óno ~owmeż ~ybory cz!.onków ,
Na zgromadzeniu guberrua.lllem na. cuonka
z .akaden:]~ ~u~ l u~nver8ytetow. PrzYJęto. do Dumy pall.stwowej wybrany adwC1kat pr~l~ęglJ: Ty ..
wladomosc~ oowladeze~e. profesora Kluczewa}dego fiiski, ks. Baratow, czlonek pIU~j'] federabst6w
o zrzeczemn się godnoscl ozłonka Rady panstwa. gr.uzińs.kieh.
Zatwier~?~o .rez~tat ~yboró.w ~ zieI?stwa, ~j.aReszta. wyborów jutro.. Toczy się walka p&~du własclcleh zIemsklch w ~r~lestwle polsklem między kandy;datami partyI socyal~o~emokraty~
l od ptaw?sław~ego
duchowlenstwa. zakonnego. cznaj a kand:yda.tami - bloku· wolnoscl nar,odoweJ
Pozostały mezatw16rdzone wybory: czlonka Rady, . i - ferlera.li&tów.
Kungu~zewa, od ziemstwa ufańskie~o, i tl'z~ch
czl~kow od prawosławnego duchowrenstwa meD Z I E N N E.
zakonnego,. skut~iem nie.otrzymlWia: .akt ,~yborPotersburg, 9 czerwca. Zja~d szhichty ukQcń·
czych. PO~ledzellle zamkUlęto o godzlUle 3 mln. iW czyI obrady nad kwestyą agrarną, którą rozpapo połudmu.
trywal nie z puuktu widzenia interesów stanoPetersburg, 8 czerwca. Na zjeździe w spl'a- wJch) lecz interesów paustwa. Zjazd poświ~i1 ,
wie spirytusu dOllaturowego uczest.l1i czy 57 osóo, gJ.ówną uwagę dążeniom zapewnienia: włościa.nom
posiadających prawo do 144 glosów. Przewodnipomocy i podniesienie ich kultury rolnej. W tym
czy W. P. Iwkow.
celu zjazd uznał za konieczne przyzna..nie wlo· ;
Petersburg, 8 czerwca. Rozważywszy skar- ścianom , pra.wa sWC1boQuego opuszczc~ania g.min·'i ·
gę kapitana drugiej k.la~r, Tyrtowa, ? ob:~zę, nabywa.nia ukazowych gruntów na wlasność, ta- )
wyrządzoną mu. p~zez mm.lstra, mary~&rkl, B:rl~edz.ież uznał za niezbędne jaknajszers~y spółudzial .
W~1 ~rzy spollllan~u o~owlązk~w .sluzbowych l me- państwa i szlachty w spraw-ie naby:w.ania przez.
pIawldło~em. udzlelcIl1;t, dymlsYI,. se~at .rzą~zl}cy potrzebu;jąoycp tego włościan gruntów i ulg przepostan?~Jł me wchodzIO w rozwaze~lle mektorych siedlelLCzyeh dla wlościan"osiedlających się na. wol~zczegolow, zawartych w. 8.kardze, Jako ~v~;acza- nych ziemiach skarbowyoh. Zjazd zażt\daLroz-.:
Jącyc~ ~ ko~pet(>no,yę IIumstra, lec~ z.wrOClC uwa- siedl.enia włościan i innych środków o.mz kro ...
Kroc.hmą.łnej,
gę . mlm~troWl . na: Jego p08t~pek melegalny przy dytu w celu pO(lniesienia gospodarstwIlo wl.ośeiań·
Zabity Polakow, jak«) agent wydzialn śled- udZlelenm dymISJI TjftowOWJ..
• skiego i wydajnośoi gruntów.
czego bjl zaliczony do cyrkułu VII (wolskiego).
Pet8rłb~g, .8 czerwca. W nZblOrze p~aw
Ustanowienie z&'Sady przym~owego wy_a-·
ogłoszono NaJwyzszy rozkaz, aby wyput!zczac 5% szczenia gruntów prywatnych, zja.zd!" uznal 2>8. , ni&.'
-~:-świadectwa. Banku wlościańskiego, oprócz już domożliwe do zastosowmtia, ponieważ dop-row-adsi- ,
zwolonych, w wysokości po 150 rb.
lt>by nie do uspo.kojenl8. ludnośru, a·do wliBti-·
Białystok, 8 czerwca. Policya ujęla czterech bratobójczej L zaehwialaby wszelkie rodzaje 'wb.p020stalych bandytów, którzy brali udzial W zbroj- sności, prz~noszlłc 8traszliw~ sz.kodę ekonomiOZ'Wl
~et6rsbur8kiej . AgeneJi· Tełegrafi~znej;
nym napadzie na kasyera fabryki Jacobi i zra- samym wloscianQm.
uili go.
Sewa8topal, 9-cczer'w~a. W twierdzy, ...w 1m-Białystok, 8 czerwca. ZmyślonI:) jest donie- szarach roty pionierów rozpoc,zęto sąAzeni.e ~a.Petersburg, 8 czerwca. Dnma pańs~wowa od- sIenie dzienników o tern, jakoby w Białymstoku wy o zamach· na.. i.}cie generała Nieplujew.a. Ohro·
rzuciła rezolUCJę "Grupy pracy" natychmiastowe- zastrejkowali pracownicy tramwajów ijakobl ruch na zażądała wezwania śWia.1ików, dla śt'Wierdseni&
go rozmuenia. projektu o odwalaniu kary śmier- utrzymy.lVali saperzy.
niewinności oskarżonych S1łbo~ina. Sawielóego i
ci i poprawkę, wniesioną przez członka Dumy,
Hkaterynosław, 8 czerwca. Zaległości tran- Seliwerstowa co do zamachu. Obrona. doszła. do
Sipia.gina, o, st~U'anie się u Monarchy przez pre- sportowe na kolejach ekaterynellskiej, sewastopol- wniosku,?..e oskarżenie usiluje dowieść spisku;.poJesa o powstrzymanie wykon,.,wania kary śmierci. tkiej i charkowslciej dosięgają stu tysięcy wa- między wszystkimi oskarżonymi, (}pierając się;.-na
. Z ,ago powodu śród członków Dumy krąży gonów.
oświadczeniu tych 3 os.ób, które 2;6zn~I.y o nalenastępującej 'keści odezwa:
Smoleńsk, 8 czerwca. Gubernator ustauowil żeniu oskarżonych do p a.r t}i socye.l-rs,woluc:yoni"Obywatele! Duma. państwowa, z powodu nie- komisyę śtsdczą z udzia~em wybitnyoh obywateli stów. Wszystkioh świadków wezwano ' 18. Nastę
przygotowania ministrów 1 zmuszona. jest na mie- ! miasta z powodu doniesień dzienników o torturo- pnie sprawę odrożono do dn. 17 b. m. wsJmtek
siąe odlozyć rozwaienie prawa o zniesieniu kary w aniu dzieci i kradzieżach w miejscowym przyt\1.l - starań obrony: żl\dającej wznowi6Dia dw:u.iJgodnio~,
śmierci. Dużo wyroków śmierci jest przygatowy- ~ ku dla dzieci Cesarzowej Maryi.
wego terminu do apelacyi, n-a postallowienie sądu
wanyob na miesią:c bieżący_ Będ~ one wydane l
Kijów. 8 czerwca. Sąd' okręgowy wojenny okr~owego o . Maka.rowie, który nie doszedl do
'W Sewastopolu, Rydze i wielu innych miastach.
rozpoznawal sprawę oficerów Nilkiewicza, Czere- la.t 16 ' i działlll w stanie niepoczytalności.
Obywatele, ratujcie skaza.nych i okażcie im pomoc panowa i Koczergina, oskarżonych o jawne poPawłograd, 9 czerwca. Uwolnionych z~.
aw\)j~m,ijpOOpisami."
wstanie w d. 2-1m marca 1905 r. i' podsaciDych zienia 29 wlościan gminy dObro,wolskiej, areszto.
Po tej odezWie następuje . prośba do Monar- uniewinni!'
•
wanyeh, za. rozruchy agrarne, oddano POd1 S~
ehr1 na.pisana. przez posla Kowa.lewskiego. Brzmi
Izba. sądowa, rozpoznawszy sprawę byłych
_Gsnl. 9 czerwca. Wrzenie wśród .pracO~
\)n8o:
,redaktorów fi wydawców g~zdet "Slo.wo'" i "Swo- wników lIrukarni za08trza się. Zastro}koWJali. na- '
"Wasz~ Ce.sarrska Mośćl Zw:raca~l się do Was boda" , pro. Ł\łCzickiego I yrektora gimnazyum kłacracze w wieła , 4fukarruach. WłaŚćiewe dm. '
II prośbą Q zachowanie życia skazanym na karę
Naumenki oskarżonych 'C art. 129, uniewinnila ieh kałui postanowili odpowiedzieó bezrobociem. na.
Śmierci z powO'ilu oczekiwanej ~miany obecnie ist- z tego &rtykułu, a uznała winnymi naruszenia bezrobocie, zamykająo wSZ-Jstkie wielkiedr.ukar~
niejącego prawa w tym przedmiocie. Przejęci tro- tymczasowych przepisów o prasie z d. 24-go lu.. nie na. czas nieokreślony.
'sk, o uspołtQjenie kraju, prosimy Was, abyście tego i skazała kaidego na 300 rb. grzywien. przeKijów, 9 czerwca. Bezrobooie _tra.wo.j6w mai
akorzys$a.li z przyslugująeego Wam prawa laski ciw temu wyrokowi podano skargę kasacyjną·
znalazło 'uznllJlia w większości służby. Bipbotni- j
i odlołyli wykonanie wyroków do tej chwili, gdy
ikaterynodar. S czerwca. Na. zjeździe wybor- ey zrzekają się swych. żądań i powra.cajlł do pra-,~
Duma państwowa. będzie w możności zbliżenia na- ców glosy się rozstrzelily. Przez kozaków wJbra.- cy. Jutro rtlob prawldlowy zos~aje przywróconr
sz-ego systemu kar do wymagań sumienia, narodo- ny do Dumy państwowej, członek zar~u miasta · na wszystkich liniach.
'
w.go i zdania. rosyjskiej nauki prawa. CI
Koczerski, kadet. Jutr() wybory ściślejsze na obu~
Windłwa, 9 czer.wca. PoliCJa. WJkrjła. po- I
.
Podpisali c~lonkowle Dumy państwowej: Si- dwóch zjazdach.
tajemnl\ drukarnię, skonfIskowała wielką 1l0Ś<i.pl"o. \
piagin i Kowalewski. Pod odezwą tą uzyskauo
Ostanków, 8 czerwca. Ludność powiatu 0- klama.oyi i a.resztowała. kilka osób.
;
juś licai)e podpisy członków Dumy.
trzymala od rządupoźyczkę na. życia w kwocie
KOWBO, 9 czerwca. O pólnooy na utieaclt l
P_sbug, 8 czerwca. W "Zbiorze praw" 40,000 rb. Zaczęto wydawać także zboże. Wido- P()licyjnej i Gwardyjskiej wl',bueh1& nie wi~domo .•
Ogłoszono o utworzeniu Zwiądm Towarzystw wzaki urodzajów, z malemi wyjątkami, świetne.
przez ko~o rzucona bomba.. W domach pomJailJ"
jeinnyeh lIOOzpiec.zeń od ognia. Celem Związku
Włodzimierz, 8 czerwea. Guberna.1ior rozesłał s~b-1, ofIar w łudibch nie było.
' 1
jeSt reaśekuro'Wa~8 pomiędzy tami Towarzystwa- 20,000 egzemplarzy komunikatu, skierowanego
. pa~~o~ad, 9'-go czerwca. Wlościanie.,~.gmiA J
Pii przyjmowanych przez każde z' nich llbezpie.. przeciw odezwie t4 poslów robotniczych.
w.terbskleJ l . pawlogradflkiej nabyli bez Ui.~j
' cnn. VI Zwiyku U CZ8sWezl\ tylko Towarzystwa
Charków, 8 czerwca. Miejscowe biuro. stron· banku wlo~iali8kiego, 40~ dsi88iQ~in zieJaii.łoh~'
''WZ&j$lAll.y6h ubezpieozeń w miastach. W prz!8zło- nictW& <'Swobody ludu» ~zeslalo do. ozIDnłów watelskiej po 210 rb. za. dziesięc1q.
ści do ' i.~tkll będą !Dogły byd przyjmowWle ta· swego stronnictwa w mIastach powlat()wych, i
OIiorków" !)! czerwca. Izba., lIJlOWa na kilden- 1
. lte Towarz'J~tw& wZlij'e~Jch, ube,p~ecze~ w p~: w~~ch w guberni i wezwanie.~· tworzenia. n&~.... CJi w DmitroWi~. kutslde.ł gub." ost\ttził& , s~~
"iataea ZW1ą.zek moze ~ocz.ąo dzlalalnoS6 lIDeJ~eu ,drobnJc~ jedno~ek par~yjnJ,e~ w' fOmi& '. o pog~olD/ ek()nomii" g~netabo aendDłf& i.~
~ - Qb.'Wil1ł- Pl:ZJstllPienia ~' llrogo ' ' l~ Towa- ~. lmmr~tó1V A»owiałow,ych. gmiIm.Jcłl ~. f '- ~, lKZe..;:"':' o~t6 .. wl~. ~,~.j~!.)

nie byli obecni w domu pOdczas
aresztowania przy
ulicy Boduena byly rewizye w różnych dzielnicąch
miasta.
* Strzaly uliczne.
WczoraJ o gpdz. 7-ej min. 40 wieczorem, u.
lica CzetJlłakówską za Przemysłową okolo d{)mu
)Ii 64· szedł polieyant Stanisl.aw B a-łas , z: cyrkulu
la~lenkowa1Pego. Na. spotkaBie jego wyszło na
chodJl.ik trzech. ludzi, k,t6rz.J., dobywszy browningów, d~li do Balasa. kilka strzałów.
Jedna kula, trafiwszy policyanta w głowę
polQżYla go brupem na miejscu, a druga trafil~
pnWa.dkDwo idącll Zoflę Waloncik:ową lat 30,
mężatkę. matkę dwojga dzieci, śmiertelnie ją ra~c: WaleneikGwa wyzionęla ducha w chwil kil-I
ka na ręlrach przechodniów/ któ.rzy pospieszyli
iej z rattmkiem.,
..
Za .spraweami skzalów popędzili żolniel'ze
z pC1hl~sk~ego ' :posterunku i dali za nimi kilka
!,t.rza.tów lecz me trafiU. W par~ millu.t I>wi trzej
stt'zelaJll-0Y lrubie powrócili do zwłok Balasa, z zamiaram zapra.nia mu rewolweru, kWt! każdy po' licyąnt olfowiązany Jest nosió przy sobie.
'
Oo:zywiScie, żołnierze, widzą,o to, chcieli .przytrzymać i1lh, lecz ludzie ci zaczęli. uciekać i jeden
z nich, uniJoo:jąc szczęśliwie kul, gdyż żołnierze po, wtórnie strzelali, dopadł domu :NIl 2 przy ul. ·Fa' bryctnej i ta.m likry'l się. leoz otlnalezi:ouo go i od·
stawiono do cYl'kulu. Jest te robotnik fabryczny
Zy~munt Czyżewski, lat około 20 liczący.
Pr~r rewizyi prz.y nim nic nie znaleziono.
.. Zabójstwo agenta policyjnego.
Wqzoraj o godz. 8i z rana, na rogll ulicy
WaUcóW, pomiędzy ul. Chłodną il. Krochmaln.ą,
żabito wystrzal:em z rewolweru agenta wydziału
' śledezęgo, Mikołaja P{)lakowa.
Sprawca" dokonawszy zamachu w oczach kil.
k-udziesięciu p~'eclłiodniow, zbiegI w stron/2 uliey
ną.d~jścta...pollcyi. N a\lt~pstwem
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. l
. y
14034 82 86 110 42 68 ł.14 31 43 7-6 89 324 99 95 98 "'44
Wywlązala. Slę stą.d bOJka, w - AWCeJ WZlę4:1Io '
0
(s-6J.1tme starają: 9S1ę o pozYCZZ(~ Ilj& 7l ,!e z,a.1sdlew • 80,627 3'i 652 Gl 96 819 24 79 92 9U 66 6_8 ,&2 15061 udzial <samoobrona, zl-o~on& z mł-Otltież.y żJ~ow.1
WaISIaW-3,
czerwca.
w ~zlema s e czs- 'Z.3 201 15 74 91 302 9 25 54 82 4ló ,600 5 12 13 626 35
k"
W
D .' , . k > ' .
. j
polit-y-czny Sooocznikow.
41 M, 61 84 7-12- 21 44 'lI 9S 925 40,93 180lU S5 '16 100
Sat leJ· ,( arsz' nl?W~ik l~zape.~lllladł ;~I.~&częln' tOi
ISO' uciekI. wiezieu
. 49 85 92 "00 32 69 88 92' 314 56 64 411 40 60S 878 91
rze l an z rewQ l wBrow, u..", ram! Wvou.ZO le-:
'
f-yfi!s,. 9 czerw~a~ WOb~Cl ?trzymanyeh pr~ez 96 601 97"768 77 95 822 48 63 912 24 42 78 1700lł 11 rzy. Policya wezwała do pomocy , wojsko. Patrol:
':b. naczelmka; od:dzll~lu,. gllry~slnego, ~ul:kow~}ka 125 66 69 213 46 83 95 351 58 79 401 6 49 -óO 6ę 85607 z 12-tu żolnierzy, pod dowództwem podoficera, dal ,
,Krył owa lis1row z pogrozkaml, ołcerow18 oddZJ.aJu 94 6tO 63 759 70 71 71) 92 813 5.7 71 942 18085 46 49 5 czy 6 salw Sa zabici i ranni
.
(zwrócili sip do komendanta batumskiego z pro- 66 ]04 26 1:0 224 40 57 1i8 61 86 368 400 43 92 52S 66
:
•
.
:.. .
. h
'1'
89 610 22 56 70 700 2 7 26 30 73 823 29 888 UłoGO 118
,,
(sbą zabezpIeczema zy01a.1O nac~elm ca, up~ze- 21 30 47 88 305 30 4-'1 80 4B9 624 635 64 56 710 91 963
tlzając, , że zamach na nlego II10ze wywolac ze 20058 69 118 64 .94 262 318 424 39 67 604 9 14 72 81
Za liczne dowody współczucIa i za oddanie
\stn>ny wojska represye. Komendant pros.U wla- 89 728 87 834 42 '43 924 42 M1 1i6 74 89 21038 41 62 179
ostatnIej ' posługi zwlokom naszego 'Clroglego. '&JIIA_
dZA zamorządu batumskiego o spóldziaJanie w o·
225 60 58 74 87 310 27 ss 48 353 407 24 29 47 72 99
( ".
. '
,
54'.! 77 635 50 62 56 80 706 40 43 71 89 95 811 69 8-1
B. P.
Sil'1
(brolłIe zyma oncerow.
\ 82 923 64 58 77 22014 84 272 98 332 39 ,41 417 27 536
\
Berlin 9 czerwca. Cesarz Wilhelm wczoraj 61 55 73 96 737 838 44 58 927 69 23002 10 145 66 216
h~o poludniu powrócil z Wiednia do Poczdamu.
! 30_1~6_2_6_0_4_2_7_6_7_76_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
',:

0,

Ellzawetgrad, 9 czerwca.

l

1-

-

I

~

Bolesław~

Z -ostatniej ohwili.

!

Sygnalizują !
__ składaj, se.tdoozll6 , podziękowanle
O gwaltownym przyborze WisI,. Wczoraj o g.
(Telefonem).
Izydor Baruch---z toną.
~'9 m. 40 wiecz. woda przybrała o 1,2 sąż. Z gótotery-a. Dziś tv 2 dniu ciągnienia V-ej kla· ~~sml_ _ _IIII_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"
~ r.y rzeki donoszą o przyborze.
sy 186 loteryi klasycznej padły następujące wa- , . fol
żniejsze wygrane:
Rozlded,'pociąg9.w·
2000 rb. nr. 2309, 37:10, 504-1, 22142.
L 8!t.Jl ł.
T'łłbela wygranych ..
1000 rb. nr. 18427.
Koki :Falwyc~
W - l-ym dniu ciągnienia 5 klasy 18B-ej 10400 rb. nr. 2495, 2901, 42-73, 5180, 8069,
11096,
13226,
17347
17458,
18614,
1-8889,
OdChodzą
z
ŁOdzi: a) 7;10, 11) 12.00, e) .-:t.38;::d).::a.15ó
teryJ klasycznej Królestwa Polskiego.
197'53, 21808,.
e) 6.Ul, 1) 8.20, g) 12.30, h)·8.4:5, j) 6.35.
(Tabela nieurzędowa).
200 rb. ThI'. 5684, 6590, 119-6,4, 12448, i
Przychodzą do--ł.odzl: i) 7.50, k)9.35, l) 1~5, Dl) a.tO,
13941,
14707, 15748, 17721, 18194.
n) . 5.22, o) 8.30. s) IO.06,p)-'ltOO, -r) 4.35.
'
Dnia S-go czerwea 1906 roku.

Sandomierz) 9 czerwca.

(WI.).

I

Rb. 4800 ]ś 1970. Rb. 2000 Ni 10676 13826. Rb.
tOOO Jili: 260-7 6338 6934 80~3 8591 153S! 20163. Rab.
4UO ·U: 3446 4629 4678 6302 6695 6963 706571767752
\10688' 1~348. Rob. 280 .:N2J&: 266 2406 3685 5214 11303
a8544~2{)322 21649 22493 23238. Rub. aoo Ni~: 763 810
·.uĄ9-i~48 2.664 2816 3146 4490 8868 1007& 11135 11199
U2'lS-1l'559 11:.683 13330 13823 1424-9 14766 16645 16501
fI9351 19942 20428 20751 21211 21899 23105.
'
'Rubli 80 .:N9łi: 19 49 68 184 227 41 83 96 97 325
(ss 4.1.6 64 568 96 98 607 43 77 ' 773 83 812 60 920 83
rtoss,,60 73 92 135 Gl 68 74 298 365 74 93 437 46 529
('tiri, &7' 629 38 41 89 90 731 84 817 93 960 68 2087 93 108 I
'24 26 1'10 9'1 98 237 ","3 51 81 30& 6 23 62 73 42938 526 l
1650 '131 42 85 830 70 76 82 3011 57 60 74 92 lOS 9 39 l
''12.98206 14_30 58 303 460 76 664 95 98 66S 77 79 71G
(SD-·7t)· '16 810 27 956 4034 50 66 190 20B 10 56 303 30
/ 4i'M 62 494 648 56 60-7 719 862 913 14 77 89 99 5031
"'40 92 96 159 71 73 96 97 217 60 84 97 307 83 403 14
/605 511 83 704 '1 13 25 813 66 96 914 82 91 6016 66 227 !
.I ó6' 93 97 301 19 74 85 400 1 52 67 610 76 664 76 96718 '
:-63, 83! 69 901 31 9.7 7006 83 132 45 266 73 372 76 427
\60 :66 502 20 61 74 671 74 719 68 89 866 78 967 8059
:'9'O?102. 4 22 212 301 24 40 4S8 6062-9 63 658 730 69 813
' 8<1'. 920 25 9006 65 138 1>6 91 210 73 89 381 402 35 58
('89 99 521 73 91 611 6S 64 94 781 931 7'7 10036 111 29
'47 61 63 65 97 201 70 309 24 34 44 41) 84 411 15 534

i
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Z b
.
B'nł
t k
a urzema w Su yms o. U.

------D
K··
C' Ski
J' r
'. ": aZłmot-orz

I'

W dniu 3 b. m. na rynku w Bialymstoku wy·
··0
o
.
.
P
d
.
d~rzyly SIę z~~ur~ema.
rzy.szlo. o st.arCla po•
mIędzy llldnoscIą zydowską a zollllerZaml. Wedlug
d·· k
kI
informacyi (Warsz. Dniewnika.:.>, powodem zamie' or ynuje -ja zwy e
szek byly drobne zatargi, które wynikły pomiędzy -,
dwoma żolnierzami, kupuJ·ą.cymi coś w sklepikach.
7-_8 6 - 3 - 2 "
-

I

W

-

lą[

lił1

:

'-.

C."8"'ROCI"nku •

I
Idealny pokarm dla dzieci. podczas lata.

flR!J7I"'a"!'tt:p!r'§N iiM&M' M

żego

WJ~rze~aż ~rleWa
z rozebl:anego cyrku bard2:o tt!.ni<J. Róg
Zawadzkiej.
8~

HESTAURACVA
og~Ddzie e-ci GeGdiig
poporoznmienlu się ze swoimi pracownikamI z.>dniem dzisiejszym została otwarta
. <dla Sz. PublicznoścI.
796'1
Z usz&nowaniem Wysocki.

-. .,

-

Pn~ZRHna ~aruflnKa .

do -cukierni E. Barcza. Ulica
J?iotrkowska liil 47.
....874:-2-1
,-"","",. ,~

Do. sprzedania zaraz: para -lóżek nikl'Itwych, prawie nowych za 120 rnbli,
Dzieje Polski mustl:owane Sokołowskiego
i Dzieje Porozbiorowe Sokolowskiego,
lVykl:ad poglądowy lI.utonoIń1i czlowieka,
nuty na gitarę hi8zrańską i wiele mnych
~ek, cyrkle, Wllzyatko bardzo tanio.
NaWl'Gt 72, m. 18.
8'18-3-1

LOMBARD
lołcł1awicza

za~amłi!., że

w

m.iejseow~j

sali licyta,cJjnej pr&-y ul. Po-ludniowej nr. 20. w
, dnJn 1S. czerwca! dni nastepnyeh odby·
_
8ię-1>~łe

UCVTAC~

'

'fiIit~:.g

ę

www.'

!au

"'IRI

J potrzebne prasowaczki zaraz.

Dłoga

nr. 17, m. 3.
.
1316-3-3
dzewska 62, dom w ogródku. lSW·3wcl
Rower w dobrym stanie do spazedania.
"s~yna Singera pierścieniowa pięknie
z dwóeh pokoi i kuchni; las, woda do
Przejazd nr. 8, m. 9.
1407-1.
szyjąca 25 rnbli i maszyna ręczna
kąpieli,
wszelkie produkty spożywcze
przedam
meble
z
salonu
I
jadalni. ,
i konie do wyjazdu, 7 'wiorst do Zgierza. 10 rubli. Dzielna 28, m. 16.' 1405-3wc1
muga 123, m.7, g. ]2-3 pp. 1882'3'3!
Folwark Dnraj,poczta -Ozorków "W. R."
aszyny 2 pierśel.eni1J,we m.al:o- używane,
846-3-3
ta.nto sprz-ednm. Ulica Zlota nr. 3-52.
warz zdolny na gięte roboty zaru!
1359-3s-2'
potrzebny. Dlaga 105.
lUO-2-1'
kazyjnie I tanio do sprzedania soknie,
DROBNE OGŁOSZENIA,
uczeń
kl. VII, poiak, zdolny korepety-'I
żakiety letnie i ka.pe1usze. Od 1'2 do
tor, poszukuje kondycyi na lato, ewen- i
l;łiuro RoścJ..szewsklej, Piotrobejrzeć można. Konstantyllowska
tualnie na rok caly. Oferty pod 1It.~-1!
• • • kawska 90, poleca nAUCZy- 2·ej
nr.
8,
m.
5.
1406-2wp-l
M. przyjmuje adm. ~Rozwojtl". 1366·3,3
cielki, bony, polki cudzoziemki z najlepbiady prywatne, smaczne. Piotrkowsz~ rekomendaCJą.
1372-3ścs-3
aklad ft'yzyerki do sprzedania od 1-go'i
• SĘB 145. Plichtowska.
1352-12.4,
l Potrzebny czlo\viek do rl1zwożenia
lipca. Brzezińska nr. 29.
1375-3-3:
otrzobny eorzelnny na stól. Wiado• towarów i inkaSt\ z katl.cYl\, oraz
Z-a g inę1y dwie ćwiartki losu za 16-06875 j
mość \% ,Allministre.eyi "Rozwoju".
l' zdolni agenCi. Mąkow-ski, Krótka 11.
i 13896 do 5 klasy loteryt Królestw&-;
14J.l~3-1
1408-1
Polskiego, należące do Wladyslawa No-,
08ZUkuj~ miejsca. kasy erki lub ekstJerzwi dWUSKrzydłowe i, Bchodykupię.
P dyentkl. Oferty w A.dministracyl "Ro· wieklego. Łaskawy znalazca zecltce od- i
Zarze-wska nr. 13.
]381-3-3
zwoju".
,
1404-2-1 nieść na nUcę Mlkolaj6-W'Ską nr. 3i m. 1~ ;
wie magla w dobrym stanie do sprze·
1386-8-3
parter.
dania. ~werowa 8.
1401-4.-1 . Przybląkala sIę suka. mops. ·uszy obcięte,
lI.ginąl
p1l8Zport
na
Imię
Władysława.
żółtej. Do odebrania, Kał'olew·
Z Kros:ly.ńskiego, wydany :li gminy Łęka"
nia 7 czerwca.idąc ul.. PrzejMd, zginął skamaści
Szosa nr. 12. m, 7, u Rydla. 1402'1
pierściOnek męski zlaty z _oczkt.am.
wy, pow. 'J}iotrkowskiego.
1390-3-2
Łaskawy znalazc!I. raczy odnieść na ul.
otrzebna osooa intaljgantna d{) prowaaginęła karta pobytu na imię Anien
Przejazd nr.65, m. , 4, za wynagrodzeniem
dfienia sl\modzlelnego interesu wy,ro- Z Panta, w'ydana z gminy Radogoszez.
'
,
1397-1 bionego, k-aucya wymagana" pensya do
rb. 2.
1391-3-1
ortepian ntedrogo do sprzedanła w do- umowy. Wiado/ru}ść w biurze Rośei
powodU zmłany interesu sklep koloszew&'kiej,
Plótrkowska
90.
1~03-2-1
brym stanle. Wiadomość ul. ZakątnIl.
nlalno·dyatrybucyjn,. i d&lika~esowl
nr. 62, m. 9.
_
U09-3-1
o~zebne zdolne prasowaezki. Cegl.eloraz sprzedaż piwa do sprzedania. WiaP
nUlBa
nr.
5.
]398-3-1
arnitur mebli i szafa do rzeczy do ,
domość Nawrot oM 2.
141&-3-1.
sprzedania. Wiadomość Piotrkowska
otrzebne zdolne podręczne do staników
Kllbiono paSJport . na imtę Wawrzyńca
132, fi stróża.
1377-3-3
i spOdnic. ID. plotrk().~ka nr. 26;
Kukulę, wydany praz wójta gminy
14,00-2-1 Kośeielnice.
etnie mieszkanie w pięknej okolicy, II·gie piętro.
1370-3-3
olbrzymi las, komnn~acya stała, odotrzebna stawZ3 panna, staniczarki,
rubl1 luli w:tęeej za wyroWenIe postąpię. Cena 22 ruble. Sr.ednła 6, sklep.
spódniczlIrki, podręczne i uczeniee.
sady biurowej. Oferty 8ab "Air"
1392--2-2 l)luga 24, Kreche!.
- 1374-3-3 przyjmuje &dm. .Rozwojo".
1369-cwS4
amka ze śWieżympolrnrmem posznO-trzebua osoba, znająca gramatycznie 500 rubli JlAgrody za pomoc do zdo:
kuje miejsea. Kamienna nr. 14, m. 3a.
dobrze. język polski. Oferty w A.dmi·
bycia posady dla eJlerglesnego
1389-3--2 nistracJi bRo:zWOjU" . pod adresem "N-e,
,
człOWieka w średnim wieku, z najeb.luJ)..
ptun".
1368
lody człowiek z wyksZtslćellłeID 6-10
niejszeml świadectwami, z~ dlu1d1tsowam, poszukuje zajęeła w goOotrwna PAtI1enkA do s~ela. Pion- gołeinle pewaźne stanowtsko. Oferty })od
dzillACh wolnydl.. Otooty 'tY adro .,Roz- ol rl'04'i8b. 207. ~~~jny.
~'.. A6mID'~,~~·.
woja"'- sD •. 16.
~"1
1M~~

M

Pańak.l~j i

la

W.

'sprzedanIII., kilka beczekświeMaslo domasla
po nizkich cenach. Wi-

Wielka

~",-",~~

seS'!J'I9'ifj!!'N!

+

UFRl

~

Oryginalne tylkci we francuskiem opakowaniU z czer164:-25-2

woną etykietą głównego przedstaWiCiela p. Fabiana KlillGslan-'la.
Wystrzegać sle nIemieckich falsyfikatów, szkodliwych dl'l zdrowia.
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Choroby" n ry na,>-

-IOZ

ł

~oczOpłeioW8 iASkÓr08- ,Choroby skórne i weneryczne
.
ndPzej. 13.

Niniejszem zawiadamiam Szanownych Rodziców i Opiekunów, Ź~
wskutek otwaroia szkoly handlowej moją szkólę prywatną męską przy
ulicy Ewangeliokiej 112 18, od dnia 1 czerwca r. b. odstąpiłem nauczy·
ciałowi tej że szkoły p. D. Gross'owi i proszę w interesach, tyczących
się tej szkoly, zwraca,ć się do niego. Dziekając naj uprzejmiej za okazaną mi życzliwość, pozostaję
z szacunkiem

r L PRZEDBU.RUJ

, (-obU }ombardó.! akcyjnego)

_

8-1!t.r.
lod 6-8, '.e-3t
dla. ~'. D
:'J)la-~w od,
dam
'o'ck6-6.
;W: niedziele ·tśwtę,ta" od' 9-D ł od 3-8 • . "
...

'~.łOeHtuflg,
10lU Gr. A'I Gutzmann '·1;.'

. '

l

.: ',

unO:~:~~~:~;gapdła,
~

BI

11: - chorobami

b ....
. przeprowadził a~~do Łodzi i m(es.zka przy - a', no•• i uszu, od S do lI-ej p"-sd
f:ul• P............. .MI 27, p.ptep. ~ .' pOZ. I od 4:-7 popoI.
206-OO-4~r
1l'rQj:lnu:je_.rano ott:lo. , d~ 12, ' od 2. do 5
P
6 Ił

'Dr. m~:~I~ldf~b
ClhorobJ sMrne -i "eaaryozne

przyjmuje odg. 9 d01~rano i od 6 do 8 w.,
panie od ·5-6 wiecz., w niedziele tylko

przyjmuje

Powolująo

Rodziwm i

,.... spec

W n11słele od godz. '10-12 rano.
.

7~_-8-7

.

Dr. H. SonncnbBrr
$o~ob~
"kó~e. dró'ł' 1110"
OSiIio;'ll!rlJ:ch l 'W'eJl~ł:"~P.!iPJ,9,

'e
i

,

OEG.IELNIANA .' li,
n-l , I 4: - 8.
Wi-r-170

p",jmoJ'

Dr. A. Stel-nberg

K

Bep.edykta Nr. 3.

Zakład ortopedynDo-gimnaatJclDJ

t

.

• frqJDi\1le< codzJennłe od 4-6i wiIJez.

::::,:.10,"6-8 Dr J NGiiSBURG
Dr HSb"'nman. tlllber Średnia
'I

.

w.

I

Wejście

:!:.::::.:

••

4:91-r-82 ' l) PSTR4GI:
pskągl tęezowe1

r.qJ1IłJ

nr. 18, od 9-11

j

od. 4-6.

Elektr. l masaż 1 a la ThQur Brandt.

• -, • _ _ _-~~~~__54:.;.:7:..-~r:.-:;13

y

d. lO - czerwca r. b.

i

e

879-1 :

i

P.oczątek o godz. 4-ej. We~ś(}ie 2& i 10 kop.
zostal'a otwarta dla oglądania. okolic miasta.
Karty sezonowe są do nabycia w kasie po rb. 3 i rb. 1.50" kóp.

:,.,::

t

a

Początek

'Llk&n S. SUIUIID Ch",~~}·n!f8.!'!~d~~W'eh.

PI·otr~ollJs~a lm
A 11 ~ J~

O

W niedzielę,

w.

i

oncer o godz.
p 6-ejrnn
rano.
15 kop. 5 kop.
Koncert popołudniowy
Wieża

od

(Oltt,l I'l'ciDoWJ w proulm)
pr:&&wyiS~8jI\CJ olej p1ynny. Dostać można Wf
składach aptecznych. Wyłączni Reprezenwcl na Oesar- ,
I ~wr.eah~, WIU'SZi\wa, Sl~lln.l' •
M9-15-12

,

100O ID• il[

:-oJ.

"

w dz(abnin

~!O~k:::k~ !:k~~I.

(laezenie. pr{)ml&Iltami 'R1lentge::~~~~~7

UIIJ

•
eoI

lA u$ze..y~

po-wrócil

Nawrot Nr. 13
II'nlt. Sir,...., lIa8rJCZn8"j I118Cllllfl:inl

z powaianiem

POWRÓCThA

OI"~"'GbJ kQb ieoe

.

jej programem
do nsprawiadliwienia

sldadającego się z 4-ch pokojów i kuchni z wBzelk.iemi wygodami, 1;>010..
i'nglłł'~
".,.ft".fll"I,."t'
_
ionego
między ul. ś-go Karola i G6rnym Rynkiem. Of&"y skladac pod
Ił. I'" UaDui Y • I*lł
lit. "M. 4" w Admi.n.istracyi "Rozwoju".
8'11-3-1 '

Gabinet roentgeno••ki

ohorob., · _.nerJ'o.,,~ i a_órne
'"
godziny przyj. 11-1 I 3-7.
~eerowa <J>romene.da) nr. 3. 695-r-18
J,owriclJ
ł6l}-r-33

właściwym

k .
wesz anIa,

1013~d-21

(SkrZYWienjalkrmęglęośsn;uPlat,.ep~o)roby' st~wów .

>'

z

starań

r."""
Poszukuje się Od.; lipca

Przyjmuje chorych. chorobami
i
mi
8 -10 5-7l /,.
PIOIJ'IRKOWSKA .130.

Dr. I. HI'rOnel lag
li

wszelkich

D. GROS

I'uJJemny w smaku,
w8zr!1k1eh aptekach, i
~ I gub. Królestw~

D=elnic i'

Ulica Południowa Nr~ 2.
----------~~~
L ~~_~
F.~-~
t

objętą szkolę

dołożę

. . .c.1IIł.....

. Plot.lI::o•• lI::a 120

Dr.

że

mam honor oświadof;Yć Szauownym

------------~--~_ _~~_ _- -_ _ _
z~---

plZyjmUJe podcl3s letnich ~le8ięcy codzie~nlo opróez nlaulel ł ŚWiąt tylko od
9-12 przed pol.
OOOr ,

o\-

pówyż8ze,

868-1

OhorohJ kobieoe I Aku8IerJa.

b . kó rne, ~en,.
,Chcz
or.
... y
i ' m ••zoplo ...
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