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Redakt or przyjm uje od 11- 1 i od 5 - 8.

Z powod u św.iąt Wielk iejnoc y numer
dzisiej szy wydan y został w zmiejs zonej
objętości.

Gjan~~ki~~~T;;;~;;~t:a sw:aJe~~; Kredytu,
6

we Czwartek , dn. 14/ 27 b. m., a wraz1e n1edojśc1a do
skutku, we Czwartek dn. 28-go Marca (1 O Kwietnia r. b.) w
iż

sali W-nej Hegenbart odbędzie się
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Oslatnie wybory do Dum y pań
stwowej wyrwały nas z l.e targic znego
snu obojęlno ści na gospodark Q pnybys~ów w haju i obraz, w calt.j
potędz e smulnej rz eczy wi s lo śc i i grozy ,
przykól uwagą każd eg o polak u.
Kraj, w klórym każda piędź zir.mi zlaną jes t obfici•! knvi:1 przodków,
zro szo ną gorzki emi Izami eic hcgo, bPz-

knvaw ego męczcóstwa, zapa lon ą ni ejednokrotni e jasnemi pochodniam i poś
więce1) w haju , z wielk:i prz sztością
politycznri, i poczęśei eko norni cz n:~ kilim mi osiQCY Lemn, zdawaln sic;:, Żl' I.o
wsiyslko minione by l o lylko snem zin·
dnem i i1wi •1·zyć wpros l lrndno , by
\l'i ekowy zalcd11·ir zą b czasu poczyniJ
już lak straszne puslki w Lej ziemi i
go'ci 1me podwoje otworzy! dla 'obcych
w
szczepów. I r zr.koM li śmy i ę, ż
ekonomiczn em na ·zego kraju
ż 'ycin
poslacinmi, a
j esteś my podrzędnemi
co naj !:{O l';;ze i najbardziej krw aw i ące
serce, że 11· ga l ązi polilyki, ,,. Jcga lnem
u lobywa nin praw wyprzed zajf); nas ży-

Srebr11e Wesele.
- . - ....~·~H(- ...

A więc to dzi siaj , tatusiu - mówiła
szesnastol etnia Zosia, córka pana Micha.la.,
obejmująp ojca za SZ)'.i ę i mtclstawia.jąc sw.ój
różowy buziak do poca]nnku , 11a dziei'1 dobry.
- 'I'ak, to · dzisiaj. iosiu , - odpa.rl (lośe
niechętnie pan Mi cha] i uwalni~jąc się z 11ścisku córki, z::ipalił papierosa i niby z wi e]kiem zaj 12ciem zaczął szulrne w szufladzie
biurka. Był to widoczny znak clla Zosi, że
konferenc ja sko11czona.
Lecz _2;osia nie dawała za wygTane. Ujęla
1·ękę ojca, przewracającą pavi cr y w sz ufladzie
i .przy ciskając ją do ust, z pewnem drżeniem
w glosie ciąg·nęła: - „kochany, drog·i tatusiu,
Zocha, pieszcizotka twoja prosi o priynir sienie, jak tatuś będzie powrarał z liiura, doniczki fijołków alpejskich i dwó ·h doniczek
hijacent<'nr - różowy i bialy. 'l'o mamy ulu bione kwiaty i nrnmH b „<lzie kont<•nta. Ja jnz
wczoraj , dla ummy: obstHlowa.la111 ~liczmł
wiąza.nkę - wic ezorem przynio. <~ mi .i<ł " .Pan Mi ~ hal na.jwicloczni ej c hciał zaoponowac:, ho z pew11y111 g-11ic11 cm ia.trzasnąl

·w

święta

1 wiel'SZ petilern za tekslem 10 kop.

redake ya otwart a od 12- 2.
·

Lekarz-D entysta

J. SZAPO CZNIK
ZAHNAR.ZT

SPECJ„LNOŚC: technika złota i chirur-

gja dentystyczna. Przyjmuje, 10-2 i 4-7.
Pabjanice, Zamkowa 16, (ll .piętro).

-

cizi, obiecuj~!C i w t ej
myśleć i pracować.
Nic dziwnego, że

dziedzi.nie za 11as
wzdrygnQla prze-

rażeniem dusza polsk::i na widok tych
p olewcwnęlrznych jadó\\' 1 lrujących
ni ej
w
się
Obudziła
organizm.
czny
św iad omość, że je l prawą curą dni
clnr aly i tryumt'ó\\', rozpaczy i męcz e1]
stw a, że dalej winno kuć nowe ogni-

la11 cucha pracy dla ojczyzny, a ni e
niewiarQ
w ży11·otnpść sil narodowyc h. To leż
we w;;zyslkich dzi esięci u gu berniach z
tysięcy piersi polskich \\' yrwal ::>ię jeden so lidarny okrzyk .Sami sobie" .
Położenie nasze obecne jest ze
wszechmiar bardzo dokuczliwe. U r zę
dy w znacznym stopniu pozamykane,
wykup kol ei wiedeńskiej przylal j e zcze kilka nowych kropli do czary
ogrn ni eze1i; ziemiaństwo pędzi zywol
sucholni czy, na co si ę ktuda \\'ielC}
przyczyn; przemysJ i rzemiosfa przeważni z 1iajdnj ą )>i ę w rQkach ni em ieckich i żydowskich. Nic dziwnego że
le opłakane wal'Unki ekon om iczne
pclrnęly wi elu do szukani a chleba za
Ocean em, zm u szaj ąc ich do przebycia
bolesnej tragedyi ducha ro zl ąki z ziemią rodzin11ą, by le żyć, byle nie spodleć! I powsta ła .czwarla Pol ska " \\'
A mery ce, czy gorzki em si.rumieni em
nosla lgi i pojona, ni e \\'i em, leci przypu. zczać n a l eży, że niejedno . erce zadygocze l.ajem ncm lkani em i Jza lęs
knoly zakręci si ę w oku .do tych pól
inaloll'any ch zbożem rozmai lem".
Tak, zabrano nam lwią część plaeówek, zapewniających 1n alerjalną eg-

wa

pogqzać . ię w rezygnację i

biurka i nieoclpowiadaj ąc Zo. i, zabierał s i ę do wyj~ c ia .
Ale Zosia uczepila się r ę ki ojca i po
przez lzy w dal szy m ci ąg·u prosi.la: --,,'r atu siu
tatuś to rn usi
naj słodszy, m\j uko clrn1'1 szy zrobi<~ konie cznie" - i przy ostatnich słowa.e h
Izy trys n ę ły jej z oczĆJw.
'ro rozbroiło pana Mi c hała -o bjął jasnowlo są g·]ówkę Zosi, ealnjąc jej wl isy i zapł akane oczy-- mi . kkim g·losem zaczął - ,, no
dobrze, już dobrze. tylko mi nie hecz, uo
wiesz, że ja teg·o nie lubię" .
Zosia., jak zawsze dotąd ~ y wało , odniosla świetne zwycięstwo. \!Vietlzi ala, że ojciec
.i •~. s woj<ł jcrlyna c?.; kę, kocha natl wszystko i że
koniey koi'i ców zrobi wszystko, co oua chce.
' r'ot eż Zosiu. po tem przy rzeczeniu ojca
prqrlko łzy otarla. i już z u śm i eclwm na nstach
szczcbiotala' -- „Ach, ja. wiem, 'l.c tatu ś j est
dobry , zloty, najl pszy ze wsz ys tki ch tatusiów 11a ,alym świecie" --· i przy ty ·h słowach
ohsypywalH pa.Ha Miclrnl<l'g· rnclcm p(walunków
-„ tylko sza przed marną , to będzie nie. poclzian ka. Kwiaty t}}tU ~ przy ni esie przez ku cl111ię i odtln. mi, ja zaś schowarn je do wi Pczo ra , clo uroczystej chwili " .-Wy bicg·la z pio · nk<ł na nst<lch z pokoju.
a pan Micha] ]lO pi eszy l Jo biurn. Po dro-

sz nflH.dę

Ogłoszenia=

30 kop.

zytencję .cz łowi eka, zepchnięto nas na
os la tnie szczeble drabiny "wa łki o byt".
Nie morny prawie miast swoich, ni e
mamy sklepów. Atmosfera w nich
dominująca jest obcą ; slwierdziJa to
ostatnia statyslyka lu dnościowa i maj ą tkowa. W poznański e m sprzedaż
rnająlku niemcowi, piętnowaną bywa
publicznie, jako sprzeniewie rzenie się
narodowi i h a11b ą ohyle wstaje i'tniQ
danego obywatela. U nas oddanie
majątku ziemskiego, czy miej skiego \\'
ręce obce bywa czynem powszednim ,
nie sp rawiaj ącym żadnych wyrznlów
sumienia. A wszak te fakty są tak
do siebi e podobne~
Jeżeli w dalszym ciągu apalycznie
patrzeć będziemy na wzrost bogactw
obcych, na dobrowolne wyzbywanie
·ię majątków, doj ść musimy do smulnycb 1· zullatów utraly obywatelstw a
prawnego, a co w parze idzie przytę
pienia umysłowoś ci, w c i ężkich warn11kach ekonomicznych.
Niechaj to błędne mniemani , że
polak nie jest slworzony do handlu
u s t ąpi zdaniu: czlowi ek do każdej pracy nagiąć ·ię j e. t zdolnym i żadna go
nie ha1)bi. Znprowiać siQ więc należy
do lej no\\~ej, pogardzone j dz-iedzihy
pracy z wytnvalością, wszczepiać w
młodzież przekonania o jej doniosloś
ei, a napewno naslępne pokolenia bę
dąjuż dzielniejsze no tej placówce, a dalsze doj 'ć mogę do zupeJnej doskonalohc i.
Niechaj to ltaslo popi erania swoirh nif' b ę dzie słomianym zapaJem,
niech ono się s tanie dewizą każdego
polaka, bodźcem do wzmożenia uczuć
palrjotycZllych.
Prilykladojmy więc cegieJ wytrwał e i gorliwie do gmachu fundam~ptu
wspólczesnego krajowego dobrobytu,
by na lej podwalinie plyną : uastępnie
ku gwiazdom i sl ońcu, by 111ódz jaknajprędzej zanucić pie ś1'1 .od1·odzenia„.

Helena Buchnerówna.

dze za cz ął obie monologować - „Tak, więc
to J·nż dzi sia1· tlwaclzieścfa ]Ji ee lat mii· a o<l
dni a moj ego ślubu, dwatlzieś ia pi ęć lat, kawał czas u" - pr.r.y tych słowac h ci ężłrn westclmął, m ac hnął r ęką i przyspieszył kroku.
t
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Dwadzieścia pi ę'e

•

"'

lat temu pan

Michał

Kr yski przy siąg·l miłość dzislęjszej swo.ieJ
żoni e Ma1:ji. Mówiono, że żeni s i ę dobrze, że
rolli lrnrj e r· Q. Ojciec j ego prz yszłej dozg·o1111 j
towarzyszki byl boga.t~r m prz e m ysłowcem-
pa.n Micha.l zaś oprócz clyplomtl uniwersyte ckiego 1 sporej sumki kawalersk ich długów,
ni c wi ęcej nie posin.dal. Przyszły tei:ić przyrzekł wypłacić posag· córki zaraz po śl ubi e,
lcrz słowa ni e dotr zy mał i pan Mic-hnł musia l ·i „żko boryka.e si . z losem . To mocno ozi~hiło wzajemny malżei t sk i stosunek
i s powodowało zupełne zerwanie pana Mi •ha.la z rodziną żony.
Po śmierci wej matki, żona pana. Mi·hala, otrzymała po ni ej znaczny Hpa d<'lc.
Wypadek ten ostateczni e wplynąl im r.11pelnc
sto. unków nrnlżt'1'1skid1
prnwie oziębirni
pomi ~ clz y pa1istwe111 Mlchalustwcm.
1

(D. n. )
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Interpelacja w sprawie
robotników łódzkich.

rządzenia naczelnika Łódzkiej dyrekcji
naukowej z d. 10 stycznia 1913 1·. za
~~. 2()081 i kuratol'H
\l'al'szawskiego
ohQgu 11aukoll'ego z d. 19 listopnda
1912 l'Olrn za "'~ BG!:ll9.
lr1:;pc·ktur 'A. Jachontow".

,N'g 19.

zjeździe ludzi rosyjskich1"
Oczywiście, nietylko nie uczestniczycie, ale
nawl'L nir wiecie, że zadziwiaj•!tY zjazd

skim

ludzkiego, wubec coraz większego zazaniedbywnnia porządków kolPjO\\'ych,
wobPc ciąglych katastl'Of ofiar· w ludziach i przerw 11· prawidlu1r1 j k11munikacji.
„No11 y kms '' na kolPi ~rnr. z.-wil'dP1iskiPj ni r zll'loczni<' i 11iP1dzuwnic•
1ry11Hl!!«1 sk11Lec·Z11C'j i11krn (•rwji tzynrrikcill' 1niar'odaj1 1yl·l1 ·.

odby11·a się w Peter bu1·gu , w domu
synudalnegu uberpl'ukuratura. . 1 nikt
o Lem 11ie wie, z 1ryjątkil'm kupki
1i11dzwycz:1jnil' bPzczeluyc:h, nil'laktoErakcja s.-d. wniosla do Dumy
1\'Dych i pozbawionyt:li zas;td panó11· ,
inLL•rpclację,
..,......, '-• c.. ' ·~{\fi
skiel'Owan:1 do prez<.'sa
f' p @:.:?'6
•
"
•
p1\1l'n11ojąeycb
ix1lrjolyzm i zabl\\'i:1ministrów i ministra spraw 1rewnęlrz
jącyc:l1
kulo
riiego swuje o::;obi::;l e
nych o środki pomocy dla robotników
sprawki".
lódzkkh, nieposiadających pracy.
„ Wmyślcie się tylko w nazwę.
·według „Birż. Wied." interpelacja
"wszech
rosyjski zjazd ludzi rosyjskich":
brzmi, jak następuje:
Co to za non eusi'I Jeszcze nazwa:
. ,,Klasa robotnicza, która pracą
"wszech rosyjski zjazd rosjan" gdzieś
swoJą wytwarza ca!e bogactwo narotam
zagranicą-ale w Rosji podobny
Z „Lutni".
dowe, będące podstawą siły ekonomiczpomysl wygląda na oburzające, złośli
nej kraju, sama pada pierwszą ofiarą
W drugi dzi(> ń, Świąl Wielkiejno- we błazeństwo. Ilu ludzi zbier·a się
wstrząśnień ekonomicznych, której przyCetynja -- Austro-węgierski peJcy
Towarzystwo
Spiewacze „Lutnia'· na zjeździe? Stu, dwustu, czterystu, nomocy minister baron Giescl
czyny leżą w sam1>j naturze ustrnju
vou Gieswystawilo 4·ro aktowy wodewil „Kra- ty iąc z calej Rosji? Odejmijcie stąd selingen wręczył w.czoraj
kapitalistycznego".
rżądowi Czar„Robotnicy, zdolni do pracy i szu- kowskie Zuchy". Sztukę tę wyre.żyse "prawdziwych rosjan, ut. j. ,najgorszych nej Góry notę wzywającą do zawieszerowano bardzo starannie, nie . pominię żydów-wychrztów, polaków renegatów, szenia wojskowych operacji
kający jej, nie mog::i. sobie znaleźć zapod Skuto bowiem najmnirjszych szczególików,. nawpóJzruszczonych niemców, ormian, tari, dopóki
jęcia, a straciwszy zarobki, natychmiast
ludność
cyll'ilna.
nie
opuści
któreby mogly wywolać śmiech i roz- mo.ldawian, greków - · maJo co zostanie miasla i twierdzy.
tracą wszelkil• środki istnienia - i do
z
"cal
ej
Ro:;;ji"
-pi
ze
dalej "Wierodzin robotniczych wnikają zwykli. bawić zeb1·aną publiczność. To też
towarzysze braku pracy: głód, choroby wybuchom śmiechu nie byJo końca, czernieje \Vremia," dodając je~zcze c:o
·
Berlin.-Kola zbliżonP do Lujak ró1rnicż i oklaskom, których nie następuje:
i wzystkie okropności nędzy!''.
"Trzeba mieć głęboko 11·ypl'óżnio Lejszej ambasady l'Osyjskiej zaprzeczają
, „Zacbo<lnio- europejska praktyka „zczędzono sympatycznym amatorom ..
panstwowa opracO'wala dla walki z Grano na ogól dobrze, niektó1·r role ną duszę, żeby zamierzać podobne douiesieoium z Wiednia, jakoby rząd
brakiem prncy cały szereg środków: wprost byly świetnie uchwycone i z quasi pat1·jotycz11e przedsięwzięcia i l:o rosyjski zlo7.ył w Cctynji i Bialogrodzie
temperamentem odegrane, czasami tyl- jeszcze w dniach najznaczniejszych u- przedstawienia w duchu zetspokojenia
państwowe ubezpiecze11ie na wypadek
braku pracy, organizowanie przez pań ko akcja Loczyla s,ię zapr·zewlekle, jak roczystości nal'Odo11·ych. Trzeba po- żąda 11 austro-węgierskich.
stwo i zarządy municypalne l'Obót po- naprzyklad w dru11im akcie, lub chwia- siadać głowę zupclnie szczególrwj bula się, jak w akcie czw::irt.ym. Przy- dowy, żeby 1rielkiej, nieobjętej wielożytecznych dla ogólu, utworzenie całej
Uymisjn Berchiolda1
tawiać włas
sieci giełd pracy i wszelkiego rodzaju czyną tego by lo niezupe!rtL optinowa- miljonowej H.osji przeciw
1
Wiedeń.
„Nrues Wi0n r Jo biur pośredniczych, utworzenie insty- nie pamięciowo rol przez amatorów, ną blaze11sk:i Rosję. · 1 rzeba być istottutów statystycznych celem wyjaśnie zadaniem których i pier11·szym obo- nym odszczepieńcrm od wla nego na- urnal" przynosi nic polwio1·dzoną jesznia przyczyn braku pracy i środków wir!Zkiem po1Yinno być nauczenie sią. rodu, żeby wymyślac: nam nędzne ka- cze dolychcza:s urzędownie wiadomoś-
walki z nim, pozostawienia klasie ro- rol na p::unięć, by w brnku artyzmu rykatury . Blaze1'1 twlJ reakcyjnych po- ci. że dymi. ja 8erchtolda rna być obotniczej zupeJ'nej swobody organiza· pokl'ywać i często nawet rat.ować sy7 lityków przechodzi wszelkie granice." gloszolla lada chwila.
Więc isl11ieje polilyka, która nacyjnej w celach samopomocy i wa lki. tuację.
Po przeclstawienin o gudzinic 12 1/ 2 wet dla "Wieczernieje Wremia", j0sl
„ W Lodzi zaś, dotkniQtej wszelCzarnogóra ~trzela!
kiemi okropnościami braku pracy, trze- wieczorern roypoczęly si~ tańce, ktcire reakcyjną! Ileż tu slopniowai'il PaCetynja.I omi1no interwencji
ba, ~aznaczyć prawie zupelną bezczyn- z życiem i werwą prowadzi! p. Ig1rn- ździernikowcy dla 11ieklórych reakcjo- ll'ielkfrh
mocarstw
czarnogórcy osll'ZPnistów
Lo
już
z
pewnością
rcwolucjonosc odpuwiednich organów admini · cy Zieliński. Bawiono się ochoczo i
liwali
w
dalszym
ciągu raczrj miasto
ni
'ei,
c.i
kadeci
co?
Chyba
djnbly.
straeji w walce z nadchodzą.cą klęska''. nad:.myczaj sympulycznie do godziny
niż lwier<lzQ Skuluri.
A inni? - O Lych się nie mówi?
'
„ Wi~cej niż 10,000 roboluikÓw 7-ej nrno. Sala byJa przepelniona.
wprost usnnięto z fabryki i oko!o 40,000
robotuików pracuje nie we wszystkie
rl'urcja przed pokojem.
dni tygodnia. Wyczerpani głodem luKonstantynopol. - Pl'asa tudzie padają i umierają na ulicach Lorecka zaczyna przygotowywać opinję
21Jieści
fłraju.
dzi. Zwiększyta się liczba samobój,;Lw".
11a konieczność ;::.1ku1'1czenia wojuy i
Wiedeńskiej.
„ W takiej chwili niezbędne sa ezawarcia pokojn rra warunkach wskanergiczne ŚL'Odki pomocy. Sami · l'OW drodze z Karnir'rska do Radom- zanych µrzez 111oc<1rstwa.
- Z T-wa pożyczk.-oszczędn.
b?tnicy 11:ybrnli komisję celem powzię
ska
d.
22-go b. m. rozerwaJ się, ·µracia stara n u gubernatora o u tworzenie w Rzgowie. W tych dniach odbylo
Mobilizacja Austrji.
osobnego komitetu robotniczego, ale gu- się zebranie ogólne czlonkó'Y Hzgow- 11:dopodobnie nadmiernie ciężki, pobernator starania l'Obotników ocfr:wcif'. skiego T(lw . Pożyczkowo - Oszczędno ciąg Loll'::tro''".Y· Na st. Radornsk nie
Petersburg.
Notuj~! Lulaj
Wobec tego inlerpelanci proponujn. ściowego, za!11żonego w grudniu 19Jl r. zauważono, że ' przeszedł nie caJy µo- wiadomość o wezwaniu przez Ani;Lrję
c~ąg i wyprnwiono do Kamińska poDzięki sprężystości ks. kanonika
zw1·ócenie się do rządu z zapytaniem~
w:zystkich nLcdawnu rozpuszczonych
czy wiadome są mu przytoczone fakty M. Skowronka, oraz zabiegom pp. F. ciąg osobowy, który wpad! na stojąc
I
ub ni obecnych r"zerwislów.
i co zamierza uczyuić celem okazania Pilichowskiego, N. Stachowicza i V1i. na torze wagony Lewarowe zbyl póź
Bergern Towarzystwo w ciągu jedne- no zauważone przez maszynistę z popomocy pozbawionym pracy?
uocnych.
Lokogo roku rozwinęło się bardzo pomy- wodu ciemności
motywa
i
1ragon
bagaiowy
pociągu
S11rostownnie. W wvkazie ofiar na
-- ~-<ślnie. Odczytane na zebraniu ogólpozbawionych pracy mylnie wydrukowano
osobowego
ozaz
3
wagony
pociągu
nern sprawozdanie wykaznje następu
"!' .M 16 Gaze'ty, ofiarę z fabryki Krusehe
towarowego zostały rozbite.
jące cyfry: Czlonków w roku sprawo1 Ender w kwocie 67 rl.J. kop 63; sumi; tę
rozporządzenie
Smarownik wagonu towarowego zlożyli nie tylko robotnicv, ale i maJStrozdawczym liczylo T-wo 241; udzialów
zabity, 111aszynisla, jego pomocnik i wie, ezyli wogóle cała Tkalnia.
złożono na sumę 2,055 rb. 5;) kop, ·
Inspektor szkól ludowych rewiru wkJady wyniosly 13,H60 l'b. 7fl kop. konduktor branknrdn ranni, oraz kilku
Odpowiedzi Redakcji.
częstochowskiego
rozesJat w tych Obl'ót roczny dosięgnąt sumy 46,.J.71 podróżnych kontnzj Lwanych - laki je t
plon
tej
kalaslrof'y.
dniach do wszystkich nauczycieli pow. rubli 3G kop.
Donosząc o Lem "h'.nrjer ·war zawczęstochowskiego i laskiego
okólnik
Pożyczek
udzielono przewazrnc
P. Okrojkowi. Nadeslane wiersze nie
ki" zamieszcza sluszne uwagi:
treści następującej:
nadają się do druku.
rzemieślnikom i włościanom małoro'l
„A więc znów kataf:>trof;1. Naln"Na zasadzie art. 14 Imiennego nym · 11 a sum(,) 19877 rb., procentów
ukazu Cesarskiego do senah1 rządzące pobrano 1,300 rh., czysly zysk "·yniósl rnlnie na kolei warzawsko-wi deńskiej,
Ofiary.
go z d. 30 kwietnia 1905 roku wy- 886 rb. 79 kop,; rozdzielono go w spo- z pow~du jej nowych porządków i
1
kład religji inowierczych wyznań prosób następujący: na kapita! zapasowy osla wionegosystemu oszczędnościowego.
Na biednych.·
wadzony jest w języku ojczystym ucz- 300 rb., ua oświetlenie miasteczka 50 Ten Lo system każe ustawiać zbyt
Franciszek I fasek 5 rb.
niów. W szkotach niższyc)1 język oj· rubli, na orkiestrę straży ogniowej ciężkie pociągi Lowarnwe, któl'e, l'OzryDla
najbiedniejszych do uznania Reczy~ty uczniów okt-eś l ają osoby, zarzą
50 rb., na kapital, mający specjalne waj:ic się w dl'Odze, wywoJały' już nie dakcji.
Zamiast wieńca na trumnę ś. p. EmidzaJące temi s1.ko!ami, a i w innych
przeznaczenie, 132 rb. i na wynagro- jedną ka tasfrofę.
W jaki sposób obecna dyrekcja lji Dębickiej pozostale po zakupieniu naboszkołach naczelnik danych uczelni dzenie rady i zarządu 35-1: rb. 79 kop.
zamierza \YCielić w życie s\ve świetne że1'istwa żalobnego składają uczenice szkóna zasadzie faktycznych danych,
Zarządzono następnie wybory na
ly miejskiej llI oddzialu rb. 1 kop. 76 i napomysly
oszczędno'ciowe, jakie one
znajdujących się w jegu rękach.
miejsce ustępujących czJonków zarządu
uczycielka I. II. 50 kop.
"Dla określenia języka ojczystego, i rady, na których powo!nno panoll'nie są i jakie jeszcze będą - niech się o
to. troszczy dyrekcja ... Ale opinia puktórym uczniowie zwykle rnówią w pp. Pilichowskiego i Bergera.
Zaraz do. wynajęcia umeblowany
domu, wyżej wymienione osoby z11T::iZ dniem 1 marca r. b. otwarty bhczna nie może pozostać obojętną
•
pokój kawalerski,
wobee
jawnego
lekceważenia
życia
cają się ustnie lub piśmiennie do rozostał przy Towarzystwie oddział dla
Wiadomość Dluga 48 m. 3.
dzi~ów lub opj1~kunów, sprawdzając w listów zwyczajnych i poleconych. Kieraz re potrzeby ich twierdzenia ZH po- rnwnikiem oddzialn jest apti,karz pan
KOŁACZA w Pabjaniaaah, Zamkowa 28.
mocą osobistej rozmowy z nimi
lub Wesołowski.
(przy Fabrycznej),
uczuiami. Wszelkie wątpliwośri w
poleca po cenaeh przystc;pnych, wielki wybór trumien
tej . kw es tj i rozstrzygają: inspektor
. ,_ .
. .
.
r;ietalowych. i z drzewa, poczynając od najl'flńszych, aż
~o naJW). kwmtntejszych; takze posiada w duzym wyborze wieńce metalowe i z kwiatów
szkot ludowych; naczelnik dyrekcji lnb
zywyci~ 1 sztucznych, duży .zapas . garderoby m.ęskiej, damskieJ i dziecinnej, karawany
kurator okręgu.
duze 1 małe wysyła. oraz zalobników, a także urządza dekoracje pogrzebowe.
c-r-423
"Uwaga: .leżeli osoby, wykładają
ce rdigję wyznania inowierczego w
Prezes Pabjanickiej i Łaskiej komisji miejskiej podatku
szkole, nie wladają jQzykiem ojczystyrn
ucznió.w (naprzyklati litewskim i in.),
mieszkaniowego podaje do powszechnej wiadomości, że
to wykład powinien być prowadzony
- Zjazd „ludzi ll"Osyjskicll"
w j<,:zykn państwowym.
Na "ludzi rpsyjskich" napada "\Vie- deklaracje podatkowe na rok 1913 zostały rozesłane do
. „Niniejsze rozporządzenie mini- czernieje Wremia", nazywając ich zjazd f:asku dn. 6-go Marca r. b. za N'11 10, i do Pabjanic dn. 7-go
sterJum oświaty o wyktadzie rcligji "hlaze1iskim ". Kogóż więc ci ludzie
Marca r. b. za N'11 11. Termin składania reklamacji upły
inowierczej w języku ojczystym przr- mają po swojej stronic1
sykam panu, w ct>lu ścislego i doklad"Czy uczestniczycie - pyla Wie- wa d. 7/20 Kwietnia r. b.
nego wykonania, stosownie do l'Ozpo- czernieje Wremiu" ·- we wszcchl'Osyj-
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