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3011 !!II wu zasady Piotra WielIdego, na instytucyę dozoru 
si Nowe M,jasto nad Pilicą przez Rawę legalności Głębokie pojmowauie przez senat te-
~ ~ l· ~ go znaczenia w stróżowaniu prawa wyrobiło tę 

" J P J 1 I o ufność, którą się senat cie3zy we wszelkich war-
' .. ,:, .... :-. (O;.. ..I1'~ tzV'ra~~ IamlCZT ~. stwach ludności. Zjednoczenie w senacie wyższej 
'~,' II _ wl~uzy sądowej cywilnej i karnej; oraz admini-

s::I D J B· 1-' t· ;;; . stracyjnej stanowi naszą ojczystą odrębność, 1rt6· 
~~: .. , . ' .. -r·a·. . ."1 ' .10' lBS····.· ]0'[.0, ~o'"1-; rą jesteśmy w prawie chlubić się, gdyż pozosta-,.,. '::; wia ona daleko poza sobą wszystkie zachodnio·· 

europejskie usUowąnia zabezpieczenia prawa na 
.g: . :! gruncie jod nej instytucyi. Wszystko to, co tu po-
.~ gruntownie odśWieżony i udogodniony przez ~ wiedziano, obowiązi~je do bardzo ostrożnego trak-

1
1'1;:1 nową administracYę, caly rok otwarty, przyj· e towani.a wszystkiego, co sip; tyczy zachowania se-

. Ci5 maje chorych i pensyonarzy. 652'-:3-1 '1 natu, Jako organu, strzegącego legalności. Urze-
czywistnienie projektu wniesioneg o bezwątpienia 

" ItWiWi# iWW uczynI szr,'zerbę w calości togo organu. 
,. .~ --... .. p ~ :.ta.. ~9 Heorganizacya samego jedynie pierwszego 

departamentu który pod względem ważności 
Willa OWO lEK swoich funkcyi w niczem nie ustępuje drugiemu 

poleca pokoje ładne, kuchnia dobra, la.s przy domu. i nieodłącznie z nim związanemu, wymaga zmian 
__ Ceny pzystępne.. 863-3-1 prawa nietylko kodyfikacyjnych, ale i gruntow-

nych. Nie odpowiada celowi reforma jedynie 
. pierwszego depart3mentu senatu także i ze stro~ I FRAIIC'ISZKA JÓZEFA woda gorzka I ny technicznej, gdyż zmiana istniejących przepi-

_________ 1 __ · ______ e ___ a sów oprowadzeniu tych spraw, oraz regulaminu 

Rada państwa. 
Reforma· senatu. 

Petersburg, 1 czerwca. Posiedzenie otwarto 
o godz. 10 min. 10 po pol. Prezyduje Akirnow, 
ldóry 'ogłasza szereg spraw, nadeslanych dorady, 
Ił; niiędzy innemi wniosek, podpisany przez grupę 
czlonk6w rady, o zniesienie knratoryów trzeź· 
wości. 

N a porządku dziennym rozważenie projektu 
zmian zasadniczych iuznpełnień w organizacyi 
r.ządzącego senatu. .M.inister . sprawiedliwości da-
je wyjaśnienia, wskazując, że zl:ożony przez 51 
ez~onk6w rady projekt reformy senatu dotyczy 
tylko przekształcenia pierwszego departamentu 
tegoż senatu. Czy z korzyścią tedy jest tak o
graniczona reforma? Nauka i doświadczenie 
państw zachodnio-europejskich świadczy O konie
czności zachowania, obok organów aktywnego 
. rządzenia, instytucyi, strzegącej legalności. 

Dw6chsetletnia historya senatu przedstawia 
nam stopniowe przekształcenie tej instytucyi z or
ganu wyższego do sprawowania rządów, według 

I wewnętrznego wniesie jedynie zbyteczną pstro
ł kaciznę 1 utrudni wykonanie przepisow wprak-

I tyce. 
Przez oddzielenie mur.emod rządu jedynie 

pierwszego deilartameutu zadany będzle stanow
, czy cios jednolitości senatu. Należy nie zapomi
. naó O tem, że środki przejściowe w rodzaju pro-

jektów zalecanych, 3. stosowane, w wyższych in .. 
s~ytucyach państwowych mogą wyrządzić szkodę 
mepowetowaną· 

Należy pamiętać o tern, że po zaml<:nięciu 
komisyi ogólnej do rewizyi istniejącego prawa o 
organizacyi senatu rządzą.cego z dnia 23 kwiet
nia r. 19\)6 prace tej komisyi Najwyżej rozkaza
no oddać ministrowi sprawiedliwoścl do dalszego 
skierowania w nowo ństanowionym porządku pra
wodawczym. A zatem ma nastąpić reforma se
natu caUcowita. 

Poddawszy zatem rozpoznaniu krytyczn,emu 
poszczególne części projektu, minister oświadcza, 
źe rząd nie może zgodzić się na proponowany 
projekt i że poczytuje za niezbędne reorganiza
cyę senatu odłożyć, jest ona bowiem ściśle zwią
zana z utworzeniem na miejscu instancyi sądowo
administracyjnych. 

Kiedy kto przebudowywa gmach, nie zaczyna. 

od dal'hu, oto dlaczego rzą(l, zajęty reformą i 
wytworzeniem organów miejscowej sprawiedliwości 
sądowo-administracyjnej, do tej pory nie wniósI 
do Dumy paristwowej odpowiedniego projektu 
prawa o reformie senatu, wymą.gającej bliższego 
pogi.)(]ze.nia z prawami zasadniczemi z dnia 24-go 
kwietnia r. 1906. . 

Prezes ogIasza wniosek 40 członków w spra
wie przejścia do porządku dziennego. 

Członek rady, Gonczarow, odczytuje szczegó
Iową form ulę przejścia do porządku dziennego, 
w której jest mowa o tern, ze reforma. jest nie 
na dobie, która rozbiera zasady wniesionego pro
jektu praw-a i proponuje, aby wog61e nie rozpo
znawać projektów praw. 

Korwin-Milewski zwraca uwagę na to, że ta 
formuTa jest wogóle szczegótowym rozbiorem wnie
sionych do rady państwa przepisów z.asadniczyc~ 
reforrily senatu i z tej przyczyny może ona ,byc 
przyjęta jedynie po rozpoznaniu jej przez radę. 

Saburow nie dotykat istoty' zarzut(l\v, czynio
nych formule przejścia do porządku dziennego, 
żwracaI uwagę rady na sprawę nagłości propo
nowanej f80rganlzacyi i za·,.nac~~yJ, że sprawa ta 
wogóle nie nowa., że zdecydowaŁa i{~ ju'f, wlau.za 
~wierzchlJia., która w r. 1904 orzekła, ie reforma 
senatu jest nieodzowną. Obecnie, kiedy podstawy 
państwowości są zachwiane, kiedy prawo utraciło 
wartość w Qczach licznych mas ludności więcej, 
niż kiedykolwiek, należy wytworzyć instytucyę, 
któraby zawsze i we wszyslil\ich pJ:zypadkach 
przywracała naruszone prawo. Duma państwowa 
instynktownie dąży do urzeczywistnienia uczuwa
nej przez wszystkiah potrzeby wyższego sądu 
administraCYjnego i szeroko stosuje swoje prawo 
interpelacyi. Ale ten stan l'l,eczy jest nienatural
ny, gdyż interpelacye winny być wnoszone jedy
nie w razje wielkiego· naruszenia prawa. Wytwo
rzenie wyższego sądu admmistracyj nego będzie 
dokonane w projektowanej reformie pierwszego 
departamentu i to w formie tej, jaką proponuje 
grupa 51 członków rady państwa. Reforma bę
dzie wprowadzona w życie prędzej, bez zni we
czenia ostatnich resztek instytucyi senat,u i nie 
czelol,jąc 'na reorganizacYę instytUCji miejscowych, 
na której potrzebę powoływal się minister spra
wiedli woścL 

Durnowo w długiej mowie dowodzil, że śro
dek, proponowany przez projekt, równa się zapel
nemu zniesieniu wszelkiego rządu, gdyż jeżeli zre
formowany senat będzie się mieszal do spraw za~ 
rzallu to w kraju powstaną dwa rządy a rozpra .. 
wy~ i 'spory pomi~di:y niemi uczynią rządzenie kra
iem niemożliwem. Durnowo rozbIera szczegółowo 
Jeden artykuI projektu po drugim i dochodzi na-' 
reszcie do wniosku, że punktów zasadniczych pro .. 
jektu przyjąć nie można, że Rada państwa po win': 
na je odrzucić. 

Ogloszono przerwę posiedzenia. 
Posiedzenie wznowiono O godzinie 4-ej mi

nut 55. 
Korwin Milewski popiera projekt i dowodzi .. 
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że jedyna stroną ujemną jego jest niedostateczność Szach- TUJ~htinskjj (z miojsca): .Nieprawda. nauczycieli w celu zdecydowania sprawy przylą-
refol'm·~. ~ Azyac:i,-jap011czyey i persowie mają więcej woJ.- czenia się do Stowarzyszenia nauczycielstwa pol ... 

'N~stępni mówcy jedl10myślniezwratali uwagę ności, aniżeli my tutaj. skiego w "Narszawie. -
na braki worganlzacyi senatu. Projekt reformy Dmowski; Nie chcidem bynajmniej obrazić, Złtpowiedziane zebranie ogólne odbyło sięu. 
naleźy prżeslać do komisyi do szczegółowego roz.. szanownych azyatów, ,ale mówię o tych azyatyc- ; bieglej soboty o godz. 7 wieczorem" W lokalu 
poznania 00 do jego istoty. Ildch systemach rządu, z których rozwinęła się l przy 'uL KOllstantynowskiej nr.' 5.Zgl'oruadzilo 

Kobyliński wyraża przekonanie, ze reforma ; państwowość rosyjsim. (HalaśJjwe okrzyki na i się około 40 osób. 
jest przedwczesna. i prawiey). Zniszczyć przestępcę państwowego, zni- ~ Zebranie zagaił prezes, p. Au,toni Tomaszew-

Maksym "'Kowalewsld, oświadcza, że grupa n- ~ szczyć wszelkiego przeciwnika rządu - oto idea! ski, proponując na przewodniczącego p. Zenona. 
n.iwer~ytecka i czł:0D;kowie do niej zpl~żeni są zda- l tej p~ńst.w0wości. Cóż mO,że powie~zieć .na t~ GOtitz~na. Wybór te~ jednomyślnie .przyjęto. Pr~e. 
ma, ze senat nalezy zreformowac l wytworzyć t przeclwmk rządu? On powlada--nalezy zmszczyc WOdlllCZący zę s-we] strony zaprOSIł na asesorow 
niezależny sąd administracyjny, że widzą oni f, rząd! - jest to jedyna odpowiedź, której oczeki- panią 11:. Grzybowską i p. Zawadzkiego, a" na 
w przeprowadzeniu reformy powrót do !lasad spra- f wać można. trzymającego pióro p. Sawickiego. " 
wied1iwości i poszanowania prawa' z czasów pa- ~ Panowie! Należę do ,narodu, który wycho- ~ Stosownie do urożonego, porządku dziennegQ 
nowania Cesarza Aleksandra II, gdyż bez spra- l wal się na ideach wQlności. Naród nasz byl pod ł przedewszystkiem sekretar~ zarządu Stowarzysza
wiedliwości i poszanow3,nia prawa nie można my- ! władzą takh~go rządu. Prześladowano nas nie .. i nia,. p.Kajetan Kędzierskl Z~j~ł, się odczytaniem 
śleć o wykonaniu mlmifestu z dnia BO-go paź- l tyllw za to, że byliśmy wrogami rządu, ale na~ li protokulu z ostatniego zehrania og<Siuego. 
dziernika. ! wet za to, że myślimy inaczej anł'żeli rząd. Prze- Zebrani" poprzyję(}iu tegą .protokQlu, siwier. 

Książę Kasatkin·H.ostowski przyznaje z pun- I oież nas ZBylauo na Sybir za to, że czytaliśmy ~ dziU, że liczba czlonków obecmewyuosi7Q, mia ... 
ktn patrzenia obywatela) że istnlejący senat .nie ~ naszych poet6.w. Czyż nie może w-y hodować się . nowicie: 9 honorowych, 54 rzeczywistych i 7 pro~ 
z~dawal~, po~jeważ przez swoje wy~aś~ienia ~no- i idea terroru WŚł'~d l~dzi, .~tórzy prześl~dowani te~t()r6w; JaIej,że d.ocho,dy w roku 1906~tan? .. 
Si on Jedyme bałamuctwo, ale rmmo to mowca j są za to, że mysIą maczej! PrzodkoWIe nasi, wily 810, rb.~ wydatkI zas 540 rb.; wreS~Cletze 
jest zda.uia, że nie można reformować tylko je- I w odpowiedzi na ten ucisk, robili powstania. na pożyczkaoh li członków znajduje się 1442 rb. 
'dnego depa.rtamentu. Co do istot.! projektu mów-l Myśmy nauczyli się eierr,liwości i nie poszliśmy! i że przeciw 22 dłużnikom, zalegającym odIat 
ca zazn~cza,. że ~ajmniej udatną mj~lą jest .wy~ '- ich śladem.. Ale część naszego poko~eni~, wyeho- ł kilku , w opłacie rat musiano wystąpić na drogę 
tworzeme mala pierwszorzędnego, ktore SWOJeIDI ~ wana w szkołach rządowych, chWYCIła S}(~ terroru I" sądową o zwrot sumy 1080 rb. 

'niekontrolowanemi raport;ami do władzy zwierzch- I i w naszym kraju. Jest to podarunek rosyjskiego . ,Następnie zebrani uchwalili przyjąć ponDw
niej będzie bez odpowiedzialności wstrząsae i wstrzy- ! systemu rządowego. (Balas na prawicy). I nie w poczet cdouków rzeczywistych Towarzy. 

: mywać wszellde zamysly rządu. ! Na pytanie, które tutaj postawiono, widz-ę i stwa panią Ceeyliq VVa-szczyńską. oraz pp. Kon-
Olizar przemawia za projektem. jako przy- i możność odpowiedzieć Jedynie ze stanowiska Du- i stantego J~siń.skiego i Józefa Radwańskiego. 

~. czyniającym się do urzeczywistnienia niezależności, ł my pallstwowej, jako zgromadzenia przedstawi .. I Z kolei przy8tąpionodo rozwazania. najważ
"jawności i przyśpieszenia procedury senatu. ! cieli narodowych, powolanych do wprowadzenia l niejszego punktu PUf,3ądku dziennego, mianowicie 

Jako }Jr:teeiwnik projektu wystą.pił Z\nowjew, ! w Dumie zasad konstytucyjnych, :t które mi nie sprawy,' przyłączenia się Towarzystwa do Stowa; .. 
r,ktÓl'Y widzi w nim sprawę drobną i niepHną. Po- i mogą iść w parze wszelki,e gwałty, terror, ra- rzyszenia nauczycielstwa polskiego. 
~ruszanie go z iniCjatywy rady p:ulstwa jest bez- ! bunki. i ekspropriaCJe. I dlatego proponuję na.. O poczynieniu w tej sprawie kroków, zda-
celowe, gdyż Duma i bez tego jest zawalona pro .. ! stępUjącą formułę: wal ze bramy m relacyę delegat p. Kędzierski,a 
jaktami praw ważniejszemi i z tej przyczyny nie- ,..Uznając, że wyjaśnienie udzielone p-rzezwice- ~ obecny na zebraniu- sobotniem delegat zarządu 
; latwo gQ rozpo.zna. ministra spraw wewnętrznych ,ostat,ecznie stwier- ~ stowarzyszenia. na.uezyeieIstwa polskiego p, Tosio, 

J\laniuchin zacjtowal poglądy bylego ministra dza nieprawne postępowanIe wladzy policyjnej I wyjaśnił znaczenj~ i doniosłość teJinstytucyi, ma .. 
sprawiedliwości Murawiewa i P'risza oraz osobnej i w kraju Nadbaltyckim, które jest obeenie przed~ I j~cej speluiÓwielkie zadanie narodoWego wJ,cho~ 
komisyi do spr~wy reformy senatu i dochodzi do f miotem dochodzeń sądowych, że dokonane w tym l wania i kształcenia młodzieży, naato zapozna1 
wniosku, ze reforma jest zupełnie na dobie. i kraju akty terrorystyczne i ~'abunki są zjawi .. ł' z wewnęt;nmą organiil3cyą stowarzyszenia, wy ja-

Z powodu pory spóźnionej, dalszy ciąg obrad ! skiem OgÓ.IU&ffi w calem państw'ie; uzna.jąc dalej, ! śnUstanow,isko, .1a!tie zajmować będzie samo dziel .. 
odlożono do następnego posiedzenia w dn. 5~ym ! że są one sprzeczne (nies-Qwmiestim) z prawnem ny oddzial lódzki do centralnej instytućyi w War .. 

,ezenvca. ł wprowadzeniem w żyeie tych zasad konstytucyj- l szawie, wreszcie, wskazał, jakie korzyśei spływaó, 
,Posiedzenie zamknięto o godzinie 6-ej mi- ł nych,dla}(tórych utrwaJ~nia powolana je.stDuma; l będą na cz}onkó.,v . w': razie p.rzyląezen .• t\ się To~ 

nut 35. i państwowa; bł-orąc zaralt:em ,pod uwagę,że nie! warzystwanauezycieH cllrześoian "Łod_~L 
~ mogą one być powodem, któryhy pozwaIs.l oso .. l Zebrani przekonali się o istotny~h· korzy;" 
~bom urzędowym Il3rnszać prawo, Duma państwo~ r śClach, jakie osiągną~ mogą przez przyłączenie 

P
, ,.. R D oz • ! wa przeehodzi do porządku dzienn.ego H

• (Oklaski się do stowarzysóenia nauczycielstwa polskiego. 
rZemOW1Cme p. OIDHna JmOW8KlenO (w centrum). PrzedewszJ1stki~m- tedy dzialalnpś? o~dzialn roz-

li I ---- I szerzona. zostaflHl na calą gubermę plotrkow~kl\, 
na posiodzeniu Dumy pa.ństwG\\fej 

z €llia 30 'maja. 

j I a w szczegó,lności na Zgierz i Pabianice; zmniej ... 
i S, · n • 'l ' '" • f szonązostallie wysokość skladek członkowskich 
I ,towarljy~zp.nlP naucf1YCU1II nnrZOO"lfjn z 10 rubli na 6 rnblt rocznie, wogóle n_normę I .,~, , IJ, Li UU li "" lA, lu ~jj lnllJ. U 6 znii~oną; dalej. zabezpi-ee2o~e zostań~ lepiej niż do-
ł tąd 'zasoby pożyczek, oraz wpływy s;ldadek człon ... 

Debaty, których świadkiem byłem dzisiaJ,za .. ł -e(l;l- i kowskich nie w ciągu dwule~niego okresu lecz 
wierają dl'a mnie coś tragicznego. Widzimy. jak ~ Prow'adząc żywot suchotniczy, wobec cięż-- 1 pólroeza~ Fundusze rrOW'arzlstw~ t. j. kapitał ,z&-
wiodące ze sobą spór strony nie znajdują wyj- ! ki~.h warunków istnienia, Stowarzyszenie nauczy- : pasowy i zelazny, uzyskają umieszczenie dowolne, 
ścia z polożenia) l{tóre gubi państwo, bo jeżeli ~ cieli chrześcian w Łodzi oddawna szukało dróg, a nie j~k obecnie ograniczenie śoisłe; za.bezpie
nie znajdziemy wyjścia z tej sytuacyi, państwo I mających na celu ożywieuiedzialalności, dającej le- czoRy zostanle stalyfundusz na. bibliotekę, k~ó ... 
musi się rozłQży/ć. W Gniu 23 maja ucbyliliśmy (\ pszeniż dotąd rezultaty zarówno pod względem kul- e rego dziś nie wolno używać z kasy Towarzystwa; 
się od potępi·e~-i~ zabójstw politY,c~nyc~, bo. n~e. i t.uralnym, jak i materyalnym. i łódzki oddzial będzie mi~prawo urząd~aó od ... 
podobna potęplac pewnych czynow, lile potępla- j Przedewszystkiem· dążono do rozszerzenia do ... ezyty,kursy na.uczycielskie, organłz()wacchórr~ 
jąo. przyczyny, z l\t?rej on~ P?w~tają.. Z~bójstwa i tychczasowej działalności, którą ciasne ramy u-i orki~8try,teatra a~atorsl~ie, kluby i~. p.Oddział: 
,polityczne w ROSyl są ZjaWIskIem zywlOlowem. l stawy bardzo kręp.owaty. O zmianę ustawy kola ..... będZIe mógł organlzowac kasy pOł1ćz-ktJwe, po .. 
Niepodo.bna potępia? żywiołu, jeśli rozumiemy je- l tano do gubernatora i ministerynrn.Przeksztalce- ł grzebowet t. p_, będzie mial prawo tworzyć sądy 

,go źródło, ale mozna wJtluma~zyó poszczególne, nie atoli istniejącej ustawy i ~atwierdzenie jej ' rozjemcze, wreszcie ltorzyS'tać z pelnej swohody 
czyny. Wininem przeprosić Pumę pfuistwową, że;1 przez ministeryum oświaty ,w porządku prawo~ języka, za wyjątkiem koresponden\cyi urzędowej 
nie należąc do żadnej ze stron walczących, za- ł dawczym wymagałoby wiele czasu istaran. To też z władzami. 
bhJram glos i powiem, jak nam polakom przed- i po glębszej rozwadze, zarzą!1 Stowarzyszenia przy.. ' Wtoku Pl'Owadz·onej wt.ym, przedmiocie dr-

'stawia się ta walka. Według naszego zdania, ł szedl do wnioskU., iź naj wygodniej będzie przy- l s,kusyi, w której zabieralo glos kilka ()sób, a cen
walka ta pochodzi stąd, źe w pańs-twie rosyjskiem l łączyć się do jednej z organizaoyj ogólnego nan- f nych wskazówek udzielal ,p. Tosio, 'przyjęto do 

i istnieje największy, jaki tyH<o I istnieć może, roz- ł cZJcielstwa, mianowicie do StoW81'zyszenia nau- f, wiadomości, że lódzkioddział stowarzyszenia nau .. 
: dźwię~ pomiędzy ~pole~zeństwem i rządem.. ~o .. ł czyciels~w~ polskiego lub do polskiego Związku i ezycielstwa .poIskiego~~elewaó będzie do kasy 
chodZI to stąd, że JesteS61e narodem europęjSkłm, li naUCZyCIelI. 'I tego ostatniego 1/10 częso wpłaconych wkładów: 

; nałezycie do Europy z religii chrześcit:tltsldej, ł \V tym celn wysIano z ramienia zarządu de- członkowskich, że 'cdonkowie rzeCZyWiści i hono
i która jest religią swobodnej jednostki i niezależ- t legatów do W'arszawy, którzybliiej porozumieli 1; l'owi oddziału ,korzystać będą na równi ze wszJś~" 
'ności obywat&lskiej. Tymczasem system rządów ł się w tej sprawie. ~ kich praw.· 
:" ROSJi przeniknięty jest duchemazyatyckim ł Po zbadaniu na miejscu i zapoznaniu sit} z i .. ł ' Wobec udzielonych . 'W ten sposób wycze,tpu ... 
"(huczne oklaski na lewicy, balas na prawicy, nie .. t stniejącemi w Warszawie' organizacyami, delegaci ; jącJch informacyi,dotyczących prży'stlego stoslln .. 
:p{)kój wśród mahometan), Na czem polega ten! poczynili kroki, mające na celu UWorzeniew Ło- . 1m oddziałudoeentralnego zarządu. w Warsza';; 
: duch azyatycldi W Europie państwnwość wyro .. i dzi oddziału Stowarzyszenia nauczycielstwa pol- j wie, zebrani jednomyślnie postanowili przyłączyć 
sIa na rywalizacyi r pomiędzy poszczeg61nellli 2,'1- ! sldego. . i się do Stowarzyszenia. ns.uczycielstwa polskiego .. , . 
. wioła:mi spoleczuemi; walczyli feodałowie z koro- ł Instytucya ta ma na celu doskonalenie i roz- ;Przyłą.czenie po ulegalizowaniu! odd~i4Iu, któ:.., 
·ną, feodałowie z miastami, korona opierala się l wój sil nauczycielskIch. pod względem obywa~el", ~ re zarząd centralny wkrótce tlskuteezni, załatwiw..i 
j Da miastac~l prze~wko feodal~m, dopóki wreszcie skim, pedagogicznym i naukowym, w.zajem~ą po .. ! szy niezbędne fonnalnośei, nastąpi:z dniom llipca. 
iWSZ.yscy ~le doszlI do ustroju konst.ytucYJnego, moc stowarzyszonych, tak moralną Jaje i mate- I'. b.'fym s~)o~obem istniejące dotąd Sto'warzysze.. 
gdZIe }razdy obywatel może na drodze legalnej ryalną, oraz zabezpieczenie interesówekonomicz.. nie nallczycwhchrreśoian zostanie zamknięte~ R. 

i walczyc z rządem, a rząd jest wyrazicielem wię- nych i obronę prawną stowarzyszonych. fundusze Jego, mianowicie kapital żelazny 1,BOO 
j1(szości narodu. .Państwowość azyatycka polega Od projektu zarząd postanowif. przejść do rub" oraz fundusz 2 000 rub. w papierach prO'''' 

lina tem, aby znISZCZyĆ wszelkiego przeciwllika : cz~nu. I ~la tego uznał za stosowne zwolaó jak- ' ce~,towychi przelane zostaną do powstającego od ... 
\w"6wn~trznego. r llaJl)rędzeJ nadzwyczajne zebranie Stowarzyszenia. dZlału, 



vV m,śl § 9 ustawy Towarzystwa, osoby, któ
re zlożyly jednorazowo l(?O rub., pozostają doży-' 
wotnimi czlonkami Towarzystwa. i z\valniają się 
raz na zawsze od dalszych skladek. Przywilej 
ten pozostaje nadal dla tychże osób, .należących 
do oddzi,alu Stowarzyszenia .nauczycielstwa pol
skiego, Swieżo ustanov,lione składki 6·rublowe dla 
członków rzeczywistych, obowiązy\va6 bę1lą od d. 
1 lipca r. b. 

Ostatnim punktem porządku dziennego było 
rozważenie kUku wniosków oraz postanowień, aby 
ma.jący bye wybrany nowy zarząd zajął się po 
feryach wakacyjnych: . zaJożeniem kasy zapomo-
,gowo-pożyczkowej (już opracowanej), organizacyą 
odczytów, sądu rozjemczego i pocią.gnięciemosób 
na członków oddziału ze Zgierza i Pabianic, tu
dzież organizacYą klubu. 

W końcu zebrania wyrażono podziękowanie 
delegatowi zarządu w Warszawie. p. Tosio, za u
myślne przybycie do Łodzi, w eelu udzielenia wy
jaśnień wyczerpujących i wskazówek w sprawie 
organizacyi oddziału, oraz dotychczasowemu z'a .. 
rządowi Stowarzyszenia nauczycieli chrześcian za 
podjęte trudy o.kol0 przekształcenia instytucyi. 

K. 

Procesye. 

ROZWOJ. - Poniedzialek, dni"a 3 ćzerwca 190'1 r. 3 

o godzinie 11 min. 10 wyruszyla procesya 
z kaplicy; celebrowal ją, ks, kanonik Karot Szmi .. 
deI. Ewang·el1e święte odśpiewali: przed. I olta
rzem ks. Piotr Górski, przHd II -- ks. Józof Ja
śkiewicz, przed III - k~. prefekt Jakób Nowa
kowski i przed IV - ks. Franciszek Pruski. 

Ceremoniarzami uroczystości byli księża. pre
fekci: Walellty l\ialczyflski i ks. Ryszard lvIalino-
wsld. . 

Przy pierwszym oltarzu chór mieszany wy
konal pienia religijne, przy drugim chór zlożony 
z eh.łopców, przy trzecim i czwartym chóry, oprócz 
tego przy pierwszych dwóch ołtarzach grała or
kiestra fabryki Scheiblera, a przy drugich dwóch 
orkiestra z fabryki widzewskiej. ' 

W procesyi tej bralo udziaI przeszło 30,000 
pobożnych. Porządek utrzymywała. straż honorowa 
zorganizowana z mlodzieżj fabrycznej. Porządek 
panował wzorowy. 

Dzięki temu, że ulice polano silnie wodą, 
przez caly czas procesyi nie było najmniejszego 
kurzu. 

Że ma się do czynjenia z zbrodniczym zamachem, 
nie ulega najm~iejszej wątpliwości, parowóz bo
wiem nw mógl sam wyjechać z depot i skj"er~
wae się właśni{) na glówną linię. 

Władze sądowe rozpoczęły niezwlocznie ener
giczne śledztwo w tej sprawie". 

Agencya Petersburska donosi, że w pociągu 
kuryerskim nie znajdował się ani Wielki Książę 
Konstanty KOJistantynowicz, ani nikt z wyższych 
dygnitarzy, 

K!LENDARZYK TERmINOWY. 
IMIONA SŁOWlltNSKIE, Dziś BratumUa. Ju' 

t r o Lutomill\; 
KOLO JJIll .. OŚNIKÓW SCENY, D zj ś wiecznok ar

ty3Ljczn]'~ Dzielna 13, o godz. 8 wieczorem. 

I: ~.,i. -.1 ifll j . iD 'I ~ K' ,I '('R' ",<~. 'K' 
I \ ~ IV, iJl I"~ 

Po nieszporach, odprawionych przez ks, Pi 0- Z fii.bryk. zwlę;'r:;kowych. Donosiliśmy. że w 
! tra Górskiego, ohydwie kompallle połączywszy się, tych dniaell wezwani 81JGcyalną depeszą przez 
I pod przewodnictwem ks. prefekta Rysza.rJa Mali- Związek fabrykantów, udali się do Berlina inży-

l
i nowskiego, wyruszy!y z kaplicy widzewskiej na nierowie i dyrektorzy sześciu fabryk łódzkich 

Zarzew do kosciola św. Anny, Przy śpiewie pie- branży bawełnianej. Otóź dyrektorzy i inżynie-
, śni religijnych i grze orkIestry z fabryki widzew- rowie po odbytej w ubiegly czwartek naradzie' 
l slriej 'pfzeszl'y, one Szosę ,Rokicińską, ~,ii0ę Prz~- z przedstawIcIOlami Związku, powrócili jui z Ber-
dzaimaną, ktora na powltame kompann była ca- linao 
la bar,dzo :Ładnie udekorowan~, a tysn~ce ludzi wy- ri-r 1 ' o. '1' , f 

. W dniu wczoraiszvm z powodu uroczvstości '1: w ee li zaslągl1lęelu szczego OWyCH lU orma-
~ J J legio z domów na ulicę, aby się przyjrzeć temu, , l k' d 

Bo.z·ego Ciala., wyszly procesye z kościołów św. l~ eyl o przebIegu i wyni \li wzrnian owaneJ nara y, pochodowi, zrożonemu conajmniej z ~,OvO osób, t "0' • , '·1 l' k l J.ózefa i św. Al1ny, oraz z kaplicy· w Widzewie. l}OS anowLlsmy poczymc wywla( y u dorego ~o • 
Procesy a z kościoła św. J6zefa wyszła po P r o c e s ya n a Z a r z e w i e. wiek z przybyłych uyrektorów. 

S.umie i przeszla. ulicami:. Ogrodową." Nowomie.i- Nie odmówion.o nam blh}szych wy jaśnieli] a 
v J O god.z, 5 i pól po nieszporach, odprawionych " o -}' R 

Sk,ą, Nowym RJ'ukiem. Konstantynowską i Dlugll,. na wstępie oswmCl.CZOD.O, IŻ zamieszczony ,y:> oz-
• v oz przez proboszcza z Chojen, ks. Hermana von o" t k ~ B .~ "b 

Domv na ,ul, icach KOllstantynowskieJ' i Dlugiei , 0- .... l d WOJU ar y'·Ul. p. t, I" 3.i.Umlltne wlesci", . yr Zll-
J J Sc lmi ta, pomimo deszczu drobnego, wyruszyła } . . o 1- o , ł' , ,I 

raz części Ogrodowej były wspaniale udekorowa- procesya z lwsciola. l)eillle nn czaSIe l 8J uszme potęPl&Ł m8uzasaufilo-
ne zl'elenia., dvwan. ami i airlaildami', na ro.gu ulic p ne podejrztmia, jakoby Związek fabrykantów gro~ 

J '-' rzed pierwszym ołtarzem bardzo starannie. l' l l i-

KonstantvnowskieJ' i Długiej' ustawiono bramę , ZLt. O,{au.b(~m, 
J a nawet efektowllle urza .. uzonym l)rzy plebanii, 1'"T 

tr,.yu.mfaln~.. . .l.~a naradzie fabrykantów, jaka odbyła się 
"t przez Stowarzyszenie robotników chrześciańskich, ' l C' l B . N. aiWsI)aniaI.eJ" przybrany byI ołtarz na ulicv, w l1otG~U <. ,ont1nenta:y w erlinie - między in-

'J J ewangelię odspiewal ks. Kaim, przed drugim ks. 't ' , 
DlU!riei. l)rzV 'domach fabrvcznych 'rowarzystwa llerlll zasauaWIauo Slę wprawdzie- nad teraźniej-

v J, J J prefekt Jakó b Nowakowski, przed trzecim ks pre- t ·1' l ' l l . akcvJ'nego 1. K~ Poznaliskiego, tern więce,)', że i M 8Zą sy,naeyą· (tora zaostrzy'a SIę s mt dem ostat· 
J fekt Ryszard alinowskl, z powodu zaś, że zaczął . l. l - b l l, kt l b cale te domv. od cokołów do poddaszy były bar.. lllCu w yp::VJ WW, ęUąCyCll a em zemsty u te-

J padać gęsty deszcz, c.zwartą ewangelię przeczytał t . l ' I.' 't" l 
dzo starannie przvbl" .. ane !Jrzer. o' inemi dekoracya~ , roru ze s~rony JOClllostelc sw!'y rODO ',mcze), na e~ 

J w kOSCl€de przed wielkim ołtarzem ks. kanonik . l 1 I' , 

mi. Zwracał równiei na siebje uwag~ oltarz przy Karol SzmiJeL ~ąCyCLl uo partyi Sll:l'DJIl.eJ. 
I oddzl'alestraż.y O!!uio. we]' ochotmcze i ,' byl on l Ostatnie wypadki w Łodzi, między niemi mor-

'-' '.J Dyakonami by i }{sięża Woźniak i Kopczyń- d t" .., R t l o 'l 
skromnv, lecz przvbrany z duźy· m smakiem. k C l ers '~vo l1lzymeral.osen ... lala, w tuteJszyc l pe-

oJ oJ s Leremoniarzem \:8. prałat Waclaw vVyrzylww- h f ł l' h l l ' l Okolo 'godziny 10 rano WOjsko i policya zam- k wnyc . s.era,c 1. pI'Zemysiowyc -wywo a y me ty -
kuęJy wylety ulic, a.by powst.rzymac ruch kojowy, s i. Ch' k' '1' ' ko oburzenie; ale nawet to przeświadczenie, że 

l l ' l or z OSClOLa sw. Anny, pod batutą miej - .Zwią,zek fabrvkautó\v będzie ~tano. wc,zo re!łzouTal kursowaly tylko wagony {plBi e ektryczneJ, eez . t S' b d· d b l ~ J - ~ ""-, n 

d b d 11 d N scowego Ol'gallls y p. zeJa, ar zo 'o 1'Z8 wy {O- i kto wiG. cz.v nie zdecyduJoe się olać wy~ .. '~'z l)ro-
j te odgo<lziny II-ej oc OZiilyO owego ł" 1'·' l' 't ' ł' - a. na plema re Igqne, przy (rug'lm l rzeClm Ol ta- testu przez ogłoszfmie lokautu. 
Rynku., , k" l' ' J' rzach, jak również dodatnio wywiązaly się z za- Echa kl'ą~',ących 1")0 mIeście "\..ver.'!V]' przedo-Przed wyjsciem procesyi z rOSClOia SW~ 0- d' ,. t f b l' L h d . ',1' v • UJ, , . ' N M P ama onues ry z a ry u eon ar a l Wluzew- , staly sie oezJ'wiśeie do Zwi:.łzk'u f"br'ylranto'\l'. zefa, przybyła z kosciala Vlniebowzlęcla. . .. k ""t '" r, 
bardzo duża kompania pobożnych z chorągwiami, s a. Tymczasem VI Łodzi po(lawano sohie z ust do 

l k k '· Porządek utrzymywala straż honorowa, zlo- ust konkretn0 J'akoby wiadomość, iż Zwi~zek fa-
Pod przewodnictwem r8. Trus.z. ows lego. , f" I' d . , . '1: 

.1 zona z para łan l ID o . Z1ezy~ brykantów J'Uż lłOstanowil zalukna,ó na pa\1Ti!:m Po odprawionej Sumie, celebrowanej .prwz Ud . ł 'b 11 • v'y 
. Zła W procesyl ra:lO pormmo deszczu 0- czas swoJ'e fGlQr)rld, Wymiana w t.~J· slirawl'o ko-

ks. prefekta Boleslawa Dohrogoskiego, wyruszyI l l' 4 000 b' h P d k 11 -'k D b (D 1. o u, po oznye. orzą epanowa" WZO- respondencyi pomiędzy administracyf.l, a zarza.dem pochód procesJonalny z celebransem s. (} ro- '1: 

goskim. . rowy, fabrycznym -wywohda taki skutek. ii Związek 
, I ł O godz. 7 wieczorem kompanie z kościoła św. fabryknntów, korzvst;.a;ąc z 'za~}O'lrl' E;(l:zianych na-Ewangeli-e swięte odśpiewali: przed o ta- K ' , I' d J ~ v L " 

K . k' E b' rzyza i z \Vidzewa powrociiy o miasta. rad \,v. s.pra';\iaeh gospodarczych i :finansowvch.! rzem ks. . a. wms l, przed II -,ojc.iec . ~e msz, I J 

f . 1 d III k B 1 1 l rznd j l'rzysJHcdzyl je i z:apl'osil dilrektorów i inżyllie~ ranClSZJ.{a:r;lln, prze - s. OKa&lU. l P ~\;I li ol 

IV _ ks. Podczaski. Z&1n'tl~ch na f.U)C~~ii'~g", rów do Berlina na d. 30 maja f. b. 
Ceremoniarzami byli księża: Jan Albrecht i e Nie by.iy to więc specyalno narady, mające 

Tl'UszKowski. i O kl· t l 1" bezpośredni związek z krwawemi wypadkami o-
. W proces1ri braIy udział prawie wszystkie 1 zamachu 11,a pociąg o el sewasopo SKlej 8tatniej doby, 

J O <Now. Wrern. przynosi szczegóły następujące: I ]akii wynik owej narady? 
zgr.omadzenia: cechowe J; sztandarami i okolo 4 i "Sobotni pociąg korjerski z Sewastopola, któ- Fabrylca,Ilti, należący do Związku, pojmują 
tYSięCy poboznych. I .. rym powI'.acal z po"udnl'a Wt'elkl' Ksi8,Żę Konstan- d' o , , , l o' h Ol ! L oz ObrZ8) ze teraznleJsze po ozeme c Wl owo zao·-

p r o e e s y a w W i d z e w i e. l ty Konstantynowicz, przybył do Moskwy z d WIl- strzyfo się, że ostatnie wypadki musialy wzbu~ 
Mieszkańcy Widzewa, nie posiadając w po- ~ godzinnem opóźnieniem. Przyczyną tak wielkiego 1'zy6 umydy, jednak są przeciwni stosowaniu ja-

bUżu kaplicy wspaniałych domów, jak w mieście, opóźnienia byt, jak się wyjaśniło, fakt chara.kte~ kichkolwiek środków represyjnych, z powodu któ-
male swe, skromne chałupki udekorowali w mia- ru bardzo niepokojącego i podejrzanego. rych ucierpiałby ogol robotmków; 
rę zamożnosci.' ,Cztery oltarze ustaWi{)110 na Oto na kilka minut przed przybyciem pocią- O zamknięciu fabryk, o ogłoszeniu lokautu 
ulicach w kwadracie otaczającym" kapUcę, były gu tego ma stacYę Orzel t z depot stacyi tej ktoś obecnie, zdaniem fabrykantów, mowy nawet być 

. wszystkie starannie przybrane dywanami, zielenią nieznajomy wypuśeil na główną linię kurską, IJ.a- nie może. 
i obrazami świętych, a oprócz tego, przy wielu przeciw oczekiwanego pociągu parowóz, napełnio· Zamknięcie fabryk nie tylko odbiIOby się 
domach 'poustawiano małe ołta.rzyki, dość gusto- nj węglem. Na szczęście, na stacyi zauwazono uiemnle' pod względem materyalnym i moralnym 
wnie przybrane. biegnący bez ludzi parowóz i natychmiast telefo- na robotnikach, lecz nIe przyniOSłoby żadnych ko-
·0 godzinie 10 i pół rano ks. kanonile Karol nicznie zawiadomiono posterunek na 306 wiorście, rzyści interesom fabrykantów. 

Szmidel, probOSZCZ parafii świętokrzyskiej, odpra- zkąd wybiegli dSżurny urzędnik i telegrafista. Nie czas na ogIaszanie lokautu lub wyda .. 
wil ,uroczystą Sumę, podczas której chóry mie- Idący naprzeciw pociągu kuryerskiego paro- wanie obostrzonych ugtoszeń, jako środków' szko .. 
szane wykonały pienia religijne. 'V tym czasie, wóz nie zdblał jeszcze rozwinąć większej szyb- dliwych i bezcelowyeh!!! 
pod przewodnictwem ks. Piotra Górskiego, przy- kości, dzięki czemu urzęttmkowi i telegrafiście Z(hwiem Zvnąz;ku fabrykantów, obecnie dą-
byla do Widzewa kompania pobożnych w liczbie udało się ws.koczyć nań\ i pochwycić za regula- 7..y6 mtleży do tego, aby wśród robotnlków' utrzy-
okolo 10,000 osób, z kompanią. tą przybyło ośm tor, poczem parowóz zostal cofnięty, pociąg zaś ma~ spokój i rówHow8g~ i wytworzyć atmosferę, 
zgromadzeń: cechowych z sztandarami, orkiestra kur-yerski wstrzymano na 12-ej wiorście od Orla. któraby zapewniala prawidłowy bieg pracy i po-
fabryki K. Scheiblera, bractwa, a nawet i dzieci. Sledztwo wYJaśni1o, że straszna katasLrofa rządele 

Oprócz tej kompa.nii, przlbyla i· kompania by1aby nieuoiknlona, gdyby pociąg kueyerski nie Nie należy czemkolwiek rozdrażniać, zaostrzać, 
• Zarzęwia. szedł był z Kurska z opóźnieniem 25-miuutowem. lecz lagodząco wplJwaó na stosunki robotników. 
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Zadanie to ciąży zarówno na administracyi fa· rravow'.o.icJ handlowi branży kolonialnej. sewwe. Zapowiedzlane na sobotę zebranie repre-
hrycznej, jak i bezpośrednich zwierzchnikach. Oddawna już pracownicy handlowi ;)ranży kolo- zentantów drugi'5lgo Towarzystwa pożyczkowo,-
Tylko tl1 drogą, według opinii Związku) dojść nialno-winnej sLusznie domagają się unormowa-:- oszezędnościowego, w celu rozważenia sprawy, 
można do wzajemnego porozumienia i zapewnie- 1 nia dnia roboczego oraz święcenia niedziel i świąt. dotyczącej zmian i uzupelnień niektórych art y-
nia na przyszlośó normalnego prowadzenia inte- ~ Podjęte w tym kierunku statania dotychczas nie kulów ustawy-nie doszło do skutku, z powodu 
resów przemyslu Iódzkiego, który na.raiony jest : odniosly pożądanego skutku. nieprzybycia dostatecznej liczby peInomocników. 
na dotkliwe skutki konlmrencyL ze strony rynku j W celu przyśpieszenia tej sprawy w tych Następne zebranie odbędLie się dzisiaj (poniedzia~ 
moskiewskiego. dniach delegowani z ramienia ogólu pracowników lek), w tymże samym lokalu (Dzielna 31), o go-

Tak więc wieści o gro~ącym fabrykom lódz- handlowych wymienionej branży w Łodzi pp.' Jan dzinie 8-ej wieczorem. 
kim lokaucie byly conaj-mniej przedwczesne. Styszyński, Jan Truszkowski i Kazimierz Kry- P. M. S. Zapowiedziane na wczoraj zebranie 

Narady czwartkowe obejmowaly także szereg walt udali się do gubernatora piotrkowskiego, czlonków KOł(t\. południowego P. M. S., nie doszlo 
spraw, dotyczących wewnętrznego regulaminu i któremu przedstawiono calą sprawę, dotyczącą do skutku, zpowodu przybycia małej ilośei czlon-
strony gospodarczej każdego przedsiębiorstwa oraz projektowanego unormowania dnia roboczego oraz ków. O terminie i mieJs,~u powtórnego zebrania. 
kwestye finansowej na~ury. W sprawach tych święcenia niedziel i świąt. P. gubernator przyjąl nastąpią oddzielne zawia.domienia. 

· uczestniczący w naradzie dyrektorzy otrzymali delegatów życzliwie i przyrzełd kwestYę tę pchnąć Kary administra"yjne. Na. moeypostano-
odpowiednje WSlUlzówld do dzial.ania. na wlaściwe tory, opiera.jąc się na wydanych wieniaQzasowego general-guberhatora piotrko-

Są to sprawy czysto zawodowe i dlatego nie w tym przedmiocie przepisach ministeryum. r wskiego skazani zostaii: r:nie8zlcańcy gminy Łagie'-
wdajemy się w szczegóły. l Pracownicy handlowi branży kolonialno-win.:- I wnikł _ Mateusz Bielicki.i syn )ego ll'ranciszek 

Oehrona in!tytutyj prywatnych. Ochrona ~ n~j pra,?~ą, aby d~ieIl roboczy ~os~al skrócony, i Bielieki za przechowywam6 potajemne broni pal"
wojskowa przy bankll.ch i kasach zostata znie- l mIanOWICIe, a~y prac~ trwala file Jak dotych~; nej ,na 1 miesiąc wifizienia kaid,; zaś 'mieszka
siona, wzamian za to policya zaproponowala 0- I cz~ 14, l~cz 12 ~odzl1l z oznaczoną ;~rzerwą na l niee gminy Dąbie, powiatu kolskIego, Zelig Fa .. 
chronę, złożoną z uzbrOjonych policyantów, któ- i Obl~d, ~raz a~y zaprowadz~~o, ~la ~l~h .p~ZJllU- l giel za prze'chowywauie rewolweru na 3 miesiące 
rych miano povrołać z rezerwy, wkradając obo- , dneJ pracy, ,,!ypo~zynek .w ~ledla~l~r l .S1~lęlia, ! więzienia a po odci0rpieniu tej kary na wysłanie 
wiązek całego utrzymania ochrony na l'Z~Z in- i Vv ŁG~;l plakt~kuJe ~lę zVl,!VZ.~J,. ze prac~- ! do oddalon.ych miejscowości, Cesarstwa. na 2 :lata; 
stytucyj IJotrzebujących pomocy. Koszty jednakże, wn,cy \~ .J.Jepac,h t0,war?w kOl0~1~b:'jch m~Ją 1 mieszkancy gminy OhoJny: lVIichal Fronczak, Ju
tej nowejoc1n"ony są dosyć znaczne, a miauowi- J w~c~odmę co drugąmedzlelę lub. SW1ę,o. 'Vv ~ll~' I Han Altenberger, Stanislaw Malliszewski i Józef 
cie: na umundurowanie 4 stójkowych 65D rb., 0- l dZI~H~ sklepy. zamyl~a~e. są ~opi,el~o o godzlllle I BaJ za to, że nie zatrzymali się na żądanie pa
raz pensya miesięczna 110 rb. i życie. Jeżelibyś- I 5e] po.'p,oludl1H1, w SWlęt~ zas ?two.rte są prze~ itrolu w'ojskoweg(;·-·-skazalll zos,tali na 1 tydzień 
my wzięli tylko na rok jeden taką ochronę, to l caly. ~zlen, ?ez wzglę~u na_to,. ze !uch w. te dm 'li aresztu każdy. 
'kosztowalaby ona dana instytucyę: i zJ?nIe~sza SIę znaczme. \V ~le~torych fJrm~ch i Aresztowanie. Wczoraj patrol wojskowy are-

T • .~ :- , 11odZ1nch nawet w uroczyste sWlęta pracowrucy l ' l I 
Umundurowame ??o rb. handlowi zatrudnianl są przez swoich pryncypa- sztowat na u·licyWólczans dej 17-letuiego gna-
~en~ya 1;520 rb. J lów J'ak w dni powszednie, używani s~ł. bowiem ! cego Turkiewicza za t.o, że ni,e .z~trzymal się na. 
ZyCie 730 ra \ '1: ! wezw3.ll.·1e żołnierza.' . 

. -' ..' I. do robót w. piwnicach, gdzie dtuższy czas muszą , 
l\1:1eszkallle 360 rb. J przebywać i t. p.' ł - Dziś w nocy aresztowała żandarmei'ya~ ---------- I f wojsko i policya następujące osoby: 8taniąj:a.wa Nic też dziwnego, że sprawa ta wymaga ra- l , d 
. . . . Hazem . 3?10 rb.. '.; dykalnej reformy, dążącej do polepszenia warun- l Pograbnego, zamieszkaiego przy nlicyPrz8Jaz. 

_ Ponwwaz. wlel~ JllSty tucYJ Jest z~anla, ~e! runków bytu na.szych pracowników handlowych I nr. 33; Ryszarda Majranca, zamieszkałego przy 
placąc podatkI? maJ~ pr,awo wymagac od p~ll- l braniy koLonialno-winnej. l nUcy Głównej nr. 28; Franciszka Ostrzygacza, 

: stwa. o~hrony l bezple~.Z?nstwa, przeto odmówIły I Towan;yłtwo pl'16oiwiebraoze. Komitet To- zamies.zkałego przy l1liey Długiej nr. 113; Stani-
przYJęCla tego do:brodzleJstwa. r!~. warzvstwa prz:ecl·wż-eb.raczego organizuJ'e w dniu sIawa Kostrzewskiego, zamieszkaJego prz.y ulicy 

J , Zakątnej nr .. 41; Józefa Szymkiewicza, za.mieszka-. 
FnndaGya imienia I. Jonschera. Wjbrana 1 16 czerwca r. b. wi,elką zabawę w ogrodzie miej~ i lego przySzosie Rokicińsklej nr. 5;' Ułonard-a 

specyalnie komisya z lona lekarzy lódzkich w ce- l sldm przy ulicy Mikolajewskiej, w celu przyspo- l Pruszyńskiego r za~iQszkalego przy uHcy Zakątnej 
lu zajęcia się sprawą fundacyi imienia dr. Karo- ł rzema dochodu instytucyi. IOrganizatorzy dokla ... I nr. 72; Frauciszl\a Motylewskiego, zamieszkałego 
la Jonschera rozeslała odezwy do wszystkich 1e- l dają wszelkich starań, aby projektowana za.bawa l przy, nUci .AIldf~ela nr. 3.4.., .~, . . " 

· karzy miejscowych z prośbą o zbieranie ofiar l udała się jaknajwspanialej. Będzie się Qnawy~ i "'Ares~towa:no w.' róźnych' hotelach: 19nacego I 

· wśród szerszego grona mieszluuiców, aby tyin l różniala od urządzanyah w sezonie bieżącym in- i Dębsldego, zamieszkvJego przy ulicy. Przędzalnia-
sposobem zgromadzić fundusz, umożliwiający po- i nych zabaw tern, że dla zachęty i ściągnięcIa jak- r naj nr. 25; Adama Karasińskiego, zamieszkałego 

· wolanie do życia. instytucyi, która ma uczcić za- ! najwięcej uczestników program zawierać będzie I przy ulicy Ogrodowej. nr. 26; Stanisława. Skonka, 
sługi znakomitego lekarza i niepospolitego oby- t upominki wartościowe, Jako to krowa, maszyna; zamieszkałego przy ulicy Lipowej nr. 32; Mosz. 
watela. ~ do s~Jcia' i t.~. Posiadaczem takiego ~J!O~inl~u I ka Margule~a,. zami0Szkalego przy ulicy Podrze. 

Storublówki. W Petersburgu ukazaly się w 0- I będZIe ten,. ktor~go, los ob~arzy przy ,kupnIe bl- I cznej nr. 33; Stanisława. Szlebockiego,zamieszka
biegu fałszywe sturublówki. Mają one ~ 047147, ; letu, w kasl~. ,Blleto~ .takIch ma bre ~o. Kto! lego przy u,licy Zawadzkiej nr. 38 (Baluty); i Te
'datę 1898 roku, a podpisy S. rDmaszewa i Gl IWa-! ; traf t na taki bliet weJŚCIOWy z odpowled.ruą a.dn. O~. II d..ora Fi'edera zamieszkalego przy ulicy Srednie) 
nowa. tacyą, temu przysługiwać będzie prawo do ob~ ! nr 171 ' . 

Si.!ld 1" IT l . l' W . d' i darzenia go jednym z wystawionych wspeeyal- I . Zb' ~. d ·w· '0' ' b' t. ·e 
. yu. BA. \.onsu szwaJcars (l w arsza.wle o- l nym n.amiocie. upominków. A że. bilety weJ.'śdo- '... r.oJny, Ba. pa .. n, ey. z so .°.1 ... na m .. 

n osi, że w Szw:ljcaryi poszulei wany jest w spra- I b d t' 'l' d . . d - . dZlelę.do mleszkąlua, włascHnela karczmy w Ła-
wie ~padkoweJ.· ,Adryan Oy~ulskj, syn Teodora i ~ we tę, ą a~J~ wle.u n.lezawo u:e znaJ. z~~. Sl~ l giewnikach .J. Glosż~wąldego wtar.g nęło. kijku u-. 
MarV.l z Dreyerow C'JbulsklCh. lama orow . prze .conama Sl,ę o swoJem ~zezęsclU l I "b.· h" . ol .. handytó. i pod oźba 

J • •• o .! przepędzollla kllku przyjemnych chwlllla za- u ~oJon!c, "!{ r~w ~8rr J.ł .'. W I.c .' gr .. 
. Wy~on&Zalni8 l farb.larn!e. \V spraWIe. pod~ łbawie. . zazłt.dah wy?a1t~a ~len:ęd~~. .<?trzyma.w~z1 3~O, 

,wyzszema placy robotnIkom wykończalni l far- , T t .~ k" d d . . . W b . rublI, 9andycl .. uclekll, me ąClg!lUl przez nIkogo. 
biarni zarobnych zarząd Związku "Jedność" otrzy- ~ . owarzy~ wc op.e l na ~lecml; o ec te- Uwolni,ani. z więzienia lódzkiego zostali: Ma. .. 
mal w: ubieglą sobotę od sekCJi farbiarni i apre- g?, ze ~ap~oszone .08~b! ~a oplekuno~ Towa!'zy- ryanna,. Maeiejczak, Herman Jriseher, piotr Bła ... 
tur związ·ku fabrykantów zawiadomienie, iż po i s~wa opIekI nad dz~ecm~ nie, zd,aJą SObl~ dO~i~d: charski, Józef' Wiśniewski i Aleksander DaL-
głębszej rozwad:r.e fabrykan.ci przyszU do wnio~ i me sprawy z ?b.ow:ą~kow, Jakle na! nlC~ Cl~zyc mall. . 
sku iż nie moga. zadosyćuczynić żot1 aniom 1'-0- .1 będą, proszem JcslJesmy o zaznaczenie, ze zada- . ."'..'. W Oj 

'b t' 'k' !' d."' , d d. .d· 0 U h : niem opie\:una domowego J·est dokładne zaznaj' o-! Prze,;. a:::.d. rablna, li czoraJ, . kol.eJ~ afISZ ... 
D lU OW l za ueJ me Ił. zą po WYZ1{l e wa.- l .. ... .... J' . -... G' K . . Alł··· h l 

I '. ; i ~ 'r' •• _.' d l'" . i mienie się z polożeniem wszystkich lokatorów do- Kahs:[f1:, rubm z ory alwarYl) lIer, ,lec a , za 
: ono ro\V?-~e,z, lZ. w ra.z16 llleza owo ema 1 stręJ- i . r f 1 '. . ,'b'. l . l' dM' .. 1- O'ranicp. na kuracye. Asystę jego s~lą: stanowUo 
.

! ku w ktorejkol wwk fabryce ta zostanie natych- mn, w jazu {alll.e potrze UJącyc 1 Ople (1 1,leCI l U. o . ..,. ,.." ... '.:, - .' '. 1-
" 't l - t b~t-~'" b d' .', _, żenie im w miarę możnosci i środków Towarzy.. paxęset wspolwyznaweów rozma'ltego Wle lU, na:- __ 
! mla~. za:n (Ulę a, a ro VlIJ.I.~cy me . ę ą PIZYJ,110 , . tłoczonych ' __ głowa przy gtowie w trzech wa-
:waU1 do lllJrych fabryklzwu~zkowych. !stwa. . . • ' " .. kI . N d' .. k"d' t . '. . . , . ł Po za tem opiekun powImen ze swego domu gonach. tr~e\JleJ .asy. a to. ~a az. ~J s ~Oyl 
. Zebranie. ~ZlS1. . o godz. 8 wwcz?rem, w.l?- i zwer~ować jaknajwięcej czlonków dla Towa,rzy- wyc:z;ekHv,alY n~ ,pOClą~ tlumy O~oJg~ pl.CI.l ka~dy, 
l< alu przy ul. DZIelnej nr, 31, w drugIm termlme l. stwa zbierać od nich skladki i składać je następ- przesuwając 'Się, musla! dotk~ąc SIę, rękI rabIna, 
zebranie reprezentantów II-go Tow. pożyezkowo- ~ nie ~wemu staroście. wysuni~tej z. olu>:~, prz!k:to~ax.n ~led~ia1.i G~J. 
oszczędnościowego.' i ". '. pociąg ten nądsz,edl do. Ł,odzl l JUz Iue setki a .ty-

, Kamara dez,nrekoyjna, Od dnia 1. maja r. b. ł ~_ Ze Stowar%Yrs.AI~nia ~~uszer8k .. vy sIodę dn. s~ą?e wspohvyznaw?ÓW; ozel~aJ:? na stacyi., _ ~ap6l~, 
dod' 1 -t ieJ'scv b l t ~ oj go b. lU .• o godzlllle 3 ej po pqludmu. w lokalu mając caly peron l plac podjazdowy POlllewaz 

, ~la fc~erwct ~~ml a~Yrsze ID· ho .1 b e? a - ~ Stowarzyszenia majstrów fabrycznych Nowy Ry~ okno !Jrzy którem siedział 'rabin zn~lazto się na' 
nklez' zv. ehzyn e (łowa ~ d' °lr a l po. c d r200acz~- f Jiek n. f. 6, odbędzie się posiedzenie zarządu Sto- przeciwne', stronie 'od s.tacyi prz~to i narażeniem a DJC , a. w ąCZ1ll6 z o \onaneml o wrzes~ ! . . . k l któ b ' . . '.. _' , . '.' . 
nia r." z. 1185 pomjeszcz6ń~ Prócz tego, w S1lmej ł :warzy~zemat al .u~zereStC, na r. r~ mogdą .przy Ydo nietylko ż~berJ lec,z.J,zycla" z~cz_ęU SIę wspolwy-
l . t 1" . tat . . i l pa1ll8 CZł.on OnIe owarzyszellla, g yz zarza. znawcy przedostawac' na stronę przeciwn$ł a wiAo ramerze przes ery lZ()Wa.no w CJągu os Ulego. ~ b d '. l .' .. ". ' . , . '. ~t ...... .. 

·es·ą· 820 t k b· l' . "!' ,). ę ZJe rozpatrywa parę spraw powazneJ wagI l pod waO'onami i przez dachy w~u:ronów spychaJ'ac rrn l ca sz u le lzny l pOSCle ł., a razem I b lb b d d'] ",. d" t o' .... . ""O, .. ,., ,.... 

zwykQna~emi przed tym terminem 15389 sztuk. f kiń Y ar zo za owo ony us~yszec z aUle CZł.on... się wzaJeroni~.. Na~olpv:an.ia; ~tużby stacyjnej,. 
: Kamera miejska. znajduje się pod kierunkiem dr. 't ' .. ' ....,.. kondllkto~ów l ~~aud~l'mo~\, nle nle .. po~agaly. . 
! Serkowskiego; starszym sanitaryuszem jest p. Wa- Z koła, p~a~o~alków koleI ~abr;YClno-,ło~zklf)J. Pasaze!:o ~l.e, ,przybyu tym pO.cląglem, musl~,li 
\ claw Brzozowski i W celu wYJaslllema pewnych meporozum18u w 10- 20 mi.nut SH3,UZley w wagonach, bQ o wydostalllll 
, Dnia 22 oze~wca odbędą się w kamerze' po- ! nJe z?rządu i śród czlonkó~ .Kola.!Da odbyć s~ę się z nich nlo,~y być. ~ie. mogla.: .. 
(kazy dezyJ1fekcyidla osób, które zwracaly się \ w dnm 9-y~ b .. ~: o ~odzmle 2.e~ po poludlllU '. Sl01ę~ wl,~ok b,yt nlez:wykły, .. , ~ .~. zalS~rZQ. 
lZ prośbą o opis i chcą urządzić podobne insty- ~ w ~eatrz~ "Vl~t?r~a ogolne ~ebrallle7 na kt6re~ nych fizyogn?illn mozp.a. ~ylo WUQS~C,; Ją.~ w~el~Cł' 
!taeye w innych miastach, _ponieważ w Królestwie ~ mają byo wYJaslllone wszelkle kwestye sporne l wagę~~'zyw~ązywan~, dO~~o?~eZenla_ l dotkn}ęCHf.. 
;Polsldam jedynie Łód,ź posiWkamef-ę miejsk~ ~ rozpatrzona ustawa. Się.l~ękl."cudownego. rabma. 
~utrilgl1wan, koąztem ńna.s ta. ' j Drugie' TowulJstwo POiJ6Zkowo-os,ol~c1n0'-l. Groźba belroboola. Czeladnicykow,alsoypo .. · 
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stawili następujące żądania swym majstrom: dzieli przy ul. Zachodnia) nr. 42. skradziono 
roboczy ma trwać 9 godzin; p!aca podwyższona . wych poiiezoeh, wnrtasci 120 :rb. 

od 9 rb. do 12 i od 12 do 15; ch1:or»cy nie po- * 
winn,ł być stolowani przez majstrów, a placę za l 

przędzy i gotlJ- f. przy polskiem Towarzystwie teatralnem, wyllająl 
~ t.eatr Apollo na sezon letni i organizuje trup~, 
r z którą grywać będzie lekkie komedye, farsy i 
~ krotochwile, przeplatając je od czasu do czasu po
ważniejszym reperltuarem, Przedstawienia rozpo
-czną się tv przyszlym tygodniu. 

czas terminu mają ,pobierać w pierwszym roku 4 1 l'lIaoierz Szkolna W' Głownie. Mieszkańcy Glo
rb., w drugim--5 rb., w trzecim - 6; Termin ma , wna i okolicy, na dochód m1ejscowej Macierzy 
trwać lat 3,:,: ~W cZ,asie choroby doktór i apteka \ s.zkolnej, urządzają w d. 16 b. m. majówkę. 01'
bezpłatnie '~}a.lą.:>.ealej ::"'rodziny; w ,czasie choroby II ganizatorzy dołożą wszelkich starań, aby zabawę 
wyplacana ~~st.:~o_low~ zarobku., I urozmaicić niespodziankami. :Mają też nadzieję1 

,Dla pq.rozumjenia. się czeladni~y wyznaczyli I ż~, ze względu na dzień niedzieln) i spędzenie 
majstrom termin do dhla 10 czerwca. I lolka godzin w uroczym lesie, nadto na cel tej za-

Okólnikiem handlowym p. Bron1s1aw Pstrą- li baw y l~dzi~n.ie I~czny ,udział :vezmą w majówce 
gowski~awiadamia, że na mocy aktu n rejenta . NaJlepIej wYJechac, z Łodzl o god.zinie II-e 

,Józefa Zyż.niewskiego w Łodzi, ,sprzedal synom I ml;t. ~O, J?fzed poludmem. W. Glowllle na, sta 
swoim, pp. Józefowi' i .Ędwardowi " Wacławowi Cyl o~eka~ . będą gosp~darze t~J zabawy, ktorzy 
~strąg?wskim '.int~r~$,węglowy, ,tak, hurtowy, jak i wskazą ",mIeJsce zebrama. A WIęC 16 czerwca la-
l. detahczny, l~tIlJeJ.ą~y w ,ŁOdZI od r. ~?68 pod I wą do bło~na!. . 
flrmą ,,,;B. Pstrągowsitl,:"ktorzy prowadzlc go na- ł Z Palname. Sl'eJk czeladników piekarskich 
dal będą pod tą sfun~ firmą cB. Pstrągowskh _ w Pabianića.ch tnva, W dalszym ciągu. Obecnie 
na raChune~~ ~ła~n;y.:. ' f strojku,j~, ~O piekarz.y,. którzy. sta!fiają żądania 

Czeladz slnsarska; Dma 9 czerwca, o godz_ ; ek?u,OffilCZllA, Do PabIamc dOwoząpleczywo z Ło-
21/'1 po pot,Q(lhędzie się zebranie czeladzi śh;t- I dZl l Lasku. ' 
sars ki ej , przr-l]l"N~\!tot nr. 38. I Strzały w Pabianioach. W u-bieglą sobotę, 

Iajśoie "fłlbrl00. \V czoraj o godzinie 12 ! okolo godziny 2-ej po poZudniu na ulicy Letniej 
w południe~ do, fabryld Morgensterna (Cegielnia- l prowadzącej do wsi Nowe Koraszewice na prze~ 
DfL "Ml 55) w~rg.n~lo. kilku ludz!,którzy oświą,d,· I chodzącf"go robotnika fabryki Kin~nera 24·letnie
czając, iż są wysłanlllkami partyi, zażądali natych- ! go Stanisława Grzyka napadło trzech ludzi, któ
miastowego ~s~n!~cia .pr~~o':Ilika kantoru, lIila i rzy dali kilkan~cie strzałów z rewolweru. 
Laufera.. Ob]asmh Olll,-lZ ząda tego grono ro- I Kule UgOdZIly Grzyka w glowę i brzuch. 
br.,tników. f~bryki wobec tego, że dZIałalność Lau .. I Sprawcy napadu ratowali się ucieczką_ 
fera jest dla nich szkodliwa. Niektórzy robotni- l \Vkrótce interweniowalo wojsko, które za· 
cy niezadowoleni z wizyty nieproszonych gości, \ trzym:;tło jednego z u~zestnlków napadu, miano
domilgaJt·· się opu~zczenia murów fabrycznyeh. l wicie 20-letuiego Andrzeja Malkusza, robotnika 
powstała bójka między tymi robotnikami a przy- I tejże fabryki; wskazalon za wspólnika Kozło
byszami. Pobito 'kilku robotnik6w, a pokaleczono l' wsldego, kt,ói.ego władze poszukują· 
silnie Bila Laufera: Napastnicy na widok poli.;. Wkrótce w rozmaitych domach 110licya wraz 
cjl . ratowali się, neie~zką. z woJskiem dokonała rewizyi i aresztowała kilka-

ReW·izya , istnał,. Wczoraj po poZudniu I naście podej~zanych OSÓ?,. 1 

żandarmArya wojsko i, polieya otoczyli 1ss miej- ' ~ ,staUle bez)~adzteJnym rannego' Grzyka 
skj ." przy szosie' KOlistantynowskiej i wszystlde prZeWl8ZlO110. do szpl~ala fa~rycznego Kindlera. 

. Konoerty Namysłowskiego. Od jutra w ogro· 
dZle przy hatellI Manteufh, znali y dobrze łodzia
nom dyrektor orkiestry wlościańskiej Karol Na~ 
myslowski rozpocznie szereg koncertów ze swo· 
ją drużyną., skradającą się z 50 osób. Koncerty 
rozpoczynać, się będą. o godzinie 7 ·ej wieczo
rem. 

Mandoliniści. Proszeni ~jesteśmy o zaznli;ze· 
file, że w celu dokompletowania istniejącej ju.ż 
wIosko-hiszpańskiej orkiestry amatorskiej, udzie
la się zupeluie bezinteresownie lekcyi na ma.ndo
linie i gitarze uczącej się mlodzierzy pIci obojga
jednoczesnie przyjmuje się amator6w już ,,,Xada
jąeyeh terni jnstnuDentami i grających z nót. Zgła.
szać się codzień Glówna nr. 51 m. 22 od 2--4 
lub 7-8 wieezór do p. ,V. Korotkiewicza. 

Wystawa. Wszechrosyjska wystawa przsmy
sIowo··artystyezna w Petersburgu, której otwarcie 
nastąpi w sierpniu r. b. zaciekawUa niezmiernie, 
jak byro do 'przewidzenia, świat prJetnysłowy, da ... 
jąc mu sposobność przedsUiwienia naszego w tej 
dziedzinie postępu tam, gdzie tak szerokie otwie~· 
rają się dla niego rynki zb.yLu. Agentura wysta
wy na Królestwo Polskie zaznacza, ze firmy, ży· 
czące w wystawie wziąć u/lzi.ał, powinny wcseś
niej zapisywać się na listę wystawców, w celu za
rezerwowania odpowiedn.ie,j ilośoi miejsc; Biuro 
agentur:r na Kró,lestwo Porskie mieści się W· Vvar- : 
sza wie przy ul. Chmielnej ~I~ 11. 

Sp~a.wozdan16 teattal1l8 z wystę,pów p. Ro
mana Zelazowskiego, a.rtysty teatrów warszaw
skich rządowych,.z powodu nawału mater1aln~ po- ' 
damy w numerze następnym. 

o$,oby, znajdujące slę w lesi-e obrewi.dowano przy . Nepad, Jakna~ lnfo,rmuJ~, mialpodklad par-
nikim' nie nie znaleziono. 'tYlny; Grzyk nalezal do jednej z partyi SkraJ-, 

Po skończonej rewizyi ktoś w lesie dal strzal, nych. 
n~ ktÓfJ: wojs.ko odpowiedz~alo salwą w gorę, Z Dłutowa, w powiecie Ia,skim, donoszą namI ' 
mkogo .m.e rallląc, lecz strz~ly ,te . wywola~y nad- ż~ w poniedzialek; 27 b. m., dzieci za.pruszyly 0- f 
zwy.czaJny popl~ch, tern WIęceJ, ze w ~eSle byly gleJ1"Yl budce stróża, znajuującej się w ogrodzie j Petershurskiej AgencJi Telegrafi'cznej 
kobIety i .dzlecl. Sprawcy strzału me zatrzy- przy miejscowej plebanii. Ogień wynikI tak, gWar-I 
manQ.. " "towuie, że w t~j chwili ~ajęly się od niego -sto- i własne. 

. Ztibójstwo.W czoraj, na szosie ,Roki.cińskiej i do~y i zabudo.wania, g~spodaI'skie, naletąl.le do 
poml(~dzyl1 'a 12 ,w nocy d~okonarro' zuchwałe- , kSiędza l{anomka Jozefa Jezierskiego. Z zabudo-I 
go' 'napad1:1 i zabójstw~ .na 2()-lę~nimAlltonim ~vań tyc~ ogień przeniósł się nn. kościóI, jednak-. ,Petersbm'g, 1 czerwca. Pozbawione ~ pod
Golińskim. Powracał on ,do, Widiewa, gdzie mie... ze po:n0'c / byla tak silna, 'że ogień w kościele t stawy pogloski dziennikarskie o tem ' że zamach 
szkal w domach familijnych Tow. ,akc. Heinzla i stłumIOno w zarodk.u! za to po za kościolem splo- ~ na życie Cesarza bylby dokonany gdyby tv, chwili 
Kunitze:a pod ~ '~~ j~ko czlo~~k orkiestry~ fa- nęły dwie chaty z zabudowaniami gospodarczemi. ! s~anowczej ktoś. ze. zb.liionych do 'kola spiskowcó~' 
bryczne)_ . GRdY l~~I,lUlS~l. dochlOdZl~ dlO don;u ~k!! 39 Z Piotrk@wa.ZPiotrkowakomunikujanam l ~l~ odebral tSOb16. zyCla, ,co. ,o<twor~yl() oczy poh-
przy SZOSle , .. o nClllS oe), nag e wys roczj'j,o Z ry~ . l '11 ił'. 2 s.: ..' i eyl, oraz o ,em,ze w naJbhzszych dniach zamie-
jówki trzeeb mlodych ludzi, z których jeden ugo- ze (I \udziesięciu I zo meIzy go połocloego . ł rzony jest przewrót ze strony prawieJ. , 
dzil ~ .. ostrzem noża. W samo· serce. Goliński, pulku zachorowało nagle na chol-erynę. Przyozy- ł Petersburg, 1 czerwca, \V Peterh-ofte Gesa
p~d.l ńa ~ien1ię; ,\~śląier?, .. n.ast~pn,a moment~l~ie'l n~ zasłabnięcia m.a byĆ. :~epsuta . w'oda. ,Szczegó;. ł rzowi. i Ce?a:~o:ej przedsta.wiali się czl,on1{owie 
~wladkow~e., zaboJstwa. tWIerdzą, że zbrodma\ze low brak, to tez powyzszą wladomośc dajemy l 1? umr E~wgms~, Platon, P'olakow, Gerstenberg, 
ratowali SIę ueieczką w stron<i Wodnego Rynku. I z zastrzeżeniem I 1?emJanow1 Cz, ~lulen:czllk, Pnriszkiewioz SinadinQ 
Wezw!ł'n? Pogoto''Y'ie st\yierdzUQ zgon; zwIoki I .:. ., . . .., ~ ~ykOWl Biela.je~, Rej u, Sz.ulgm, Michajl11k)Emel~ 
przeWIeZIono do ttl1eSZkanIa. . !, Rozbune ~z,ybJ'.DzlS o god~mte .9-eJ lpol i Ja~ow, SazonOWlCZ, .M~elnikow, Timirew, Buhabasz, 

Ogóinen1u osłabieniu w ciągu ubieglJch dwóch 11 a~o, w. ChWIlI,. gdy :przez la.s zglerSkl p~zecllO- i WXas~uk~, _ ~uk~.sze~VlCZ, Miloradowic:l, Pa'\vlow, 
dni uległo sześć osób. . , " dZlt ~oc~ąg kol~l , po:dJazdo~e~ elej~trycz,neJ: mlo- ł' pro,to~ereJ P!~SkIJ, Szklarewjez, Kras.noszczekow, 

',Aiaki narw~we. Na ul. Karola nr, 36 w fabry .. t dy CzłOWIek ~uClI du,zy kamłen, ktory rozbll szy- ~ KuzmecO\v, Iamow, ChomiakQw, Bobrinskij, Eni-
ce J.1.osenbLl\ttl\ ZoflaQrftCz~~, l~t 1~, dostala ata,ku nar· bę W przedZIale, I~-eJ. kl~sy. . ' l szedowo Postowie zaszczyceni byli milościwą roz .. 
wowego; n~ .ulicvSbtttro,ZfuZeWtikhU nr. 28 'yladyslaw . ~ prz.edzlale S18dzuU tylko naczelmk stra- :: mową Cesarza i C-esarzowej i zaszczyceni patrze- ' 
Wróbel, lat 21, , ro otnlk ,a~ryczn!,. znalaz1. Się w po· zy ZIemskiej ze Zgierza p Stanisławski który I niem w obl'cze N· "t rfl,. 
dobllym wypadku i na ul. Zakątnel nr. 39 Mich!Llina, . k t d '. Z . .,: " I' .l, a,:; QPCY -L lonu. 
Walczak, robotnica fabrycana, lat 22ł ulegl~ powyższe- ~ un,) nął. ~ ~rzema, a~lm pOCIąg zatrzymano, spra- ~ O godz. 6 po południu prezes Dumy, Golpwin 
mu wIpadlrowi. , ,I wca rOWłcIaszyby zbIegI. I~ był IV Petel'h(}fie przyjęty przez Cesarza.' 
.' DonlOlEki. ~taw,i&nie donfezek na balkonach nie.. . Pete1'Bbu\'g~ l cz.etwca. Na polą6zouej nara-

\V~~~~!rtn~~ nu~~t\zR~&:~~~~:ti~1ó~r~~lbOl~~r:a a~~~~~t ~I SZTU'KA . PłŚMIE'NMj'CTWO I dZlO prz.edstawicie1i~r~Jccyi . Dumy P?S~owiono 
spadlo na podwórze i z'ranily w glowę.4 letni~ Ameli~ I' rt . • ~ ~.two~rzy_c, W celu ln~ys~leszEH~la ZaJ.~t.wlellIa spra.w, 
Jersak, zaś 8:hHniej Oldze, w,Ywichnęly dwa środkowe Seneris W dniu 11 b m ceniony i Ilopular- \ swdem nowych lmmiSjl,a lUlanowlcl.e:'cztel'Y 00 

P
palc6

t 
u .praweJ ręki. 'por~zneJpomocy udzielil lekal"zj ny w Łodzi ~rtysta teatru iÓd;lclego i reiysó~' Ko- ,~rozpoznania rządowydl projektów· praw o pra. 

ogo OWłt\. - I l ' ~ wach cywil' ych i w spraw'acł oJsk h l 
Nahajką N& ,Ul. Zjel~nej po.d IMeln Jesek Slo, t ta dra!llatycznego "Lutni", p. Janusz Orliński w 0- ~ nikacyi i d;; p' l'''wodaw.'twa ~ ';vbo~wyt ·,·(Qdrn~

ra.dzkt, krawiec, 1M 17, uderzony nahajką. odniósł ranę, . oc~emu amatorów odegra na swój benefiS "Przy- ~ . '. ~~ .;:J " ~, 'WS WIe l WJe 
głowy. Lekarz PogotowIa. u~ielil pomocy. I Jaclól Hioba"-Asnyka i "Jn~o"-IdyPilookiej. ~ kom:.sye do. r?ZpO~nallla. I)l(}J,Bktow Dl1~Y ,o a~tf)· 

D,-;,.oi giną, Wczoraj, o godz. 10 wieczorem. ża~ i Doohód z tego benefisu slużycma p. Orlińskiemu r. nomu Po~s~n l o !erO~llli6 ?laWa wybo~czego ... 
ginęladzlowezynka, lat 8; nazywa się Weronika Bie· I na przeprowadzenie kuracyi w zakładzie leczni- Na wnl.os.olt KruJHenslo8?o, PQw~taJe !wm1s1& 
nlas,. blondynka, ubrana w suk,ienkę szarą· Zrozpaczeni I czym, której· bezwarunk.owo poddać się musi dl do ro~poz~laUla., .spraw p~slow, pocH~ui~tyeh do 
rodz~ce proszą o odprowadzenIe na Zawadzk", Jt 9 do j poratowa" d . a odpowJedzlalnoscl sadowe 1

• 
st.ró· t . domu "I Ula z rOWla ~ " J 

" ~,~:nQla dzi6w'e~ynk3 jasna blondynka na imię I P. Orliński niej~dnokrotnie występowa! chęt- ~ ~6t6r~burg. 1. cz.e.rwca. Dzisiaj odbyło się o-
~ranciszka. ubrana w bordo sukienkę. Rod~ice'uprasza- I ~ie i bezplatnie na cele dobroczynne w Łodzi, a • twarc18. pwrwszeJ . llllę~yn~r?dowej wystaw,Y sa
Ją o la~kawe odprow1'lrdzenla jej na ul. Częstochowsltą I Jako .a~tor zajmuje wybitne stanowisko na scenie mochodo,:- .~beC111 ~yil •. mmlster, h~n~lu. Fl~OS~
Na 1, MIchał Pola. ! polskIej w Łodzi, której słnży z całym pietyzmem ! fow, . PO~cl.o;Wle,. ans.t! yackl, francuskI l Ille~l~kl. 

, 'W,padek. Dziś, o g~4z. 10 i pól rano, woźnica; i zaparciem siebie. Po nabozenstw!e Flloso~ow, odczytaI telegra.m od 
~akOIWSK!, pl:zybyly ze Zdunskiej-Woli, zostal na ulicy To tei niewatpliwie publiczność lódz1 , , _ protektora w.ystawy, WIelkiego Księcia .M;ichala 
~lotnowskłeJ przed,doląem nr 81 kopnięty w głowę i liwie poprze' o~ benefis Lm gor Aleksandrowlcza., otworzył wystawę i ŻJezJl jej 
bałt, przez konia. Do rannego wezwano Pogotowie, które Jeg. . . powodzenia. Odznaezaj~ si~ ązozególnie.Qddz1 ł 
U~,!~łUO p.~~I;P~cY: ,', , "',, . , ,'.' , " Se~an.letni. P. ?t.allls~aw Orlik, artl~ta te- francuski i wIoski. Posel niemiecki zwra'cai sd:}. 

Kradzież. Dziś W nocy z fabryki Moska Bauma, atrn polsInego w ŁodZi l rezyser Kola milosnil(ów gólllą uwag~ na samochody, wykonane w Rosli.. 
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1:{iters~nB:g, 1 eZefWCft.. O godz. 1 tV połud
nie 1V przystani GalefIlej odbyt eię przegląd robót 
publicznyc.h przez komisYę miejską) do .litórej na
Jeżeli inżynierowie 136rd i Niubert. N a rogu ulicy 
Ostroumowskiej z grupy rohotnlków, która towar 
rzyszyla komisyi, padl strza.L Kula trafila w gło
wę Bersa~ p00;~em pad.l drugi wystrza.l i zabii go. 
~Niuhelt zawolał do rohotnlków: ,/Jo ''lI robici2?" 
\Y odpowiedzi pa,dl]' dwa strzaly". Niuhert zostal 
zabity. Sześciu robotników uciekło. Zabójstwo by
lo zemstą za nieprzyjęcie robót. 

Petersburg, 1 czerwca. Agencya tel. peters
hurska otrzymała tdegra,my o sp~dnięcil1 śniegu 
j o zimD~"ch, które powstr~Jmaly wzrDst trawy, 
:z Tuly, lwanowo-Wozniesieńska, Smoleńska, Nii
llego Nowogrodu i Rostromy. 

Ode:S8.g l czerwca. GeneraI·guhernator ogiosil 
rezultaty śłedztwa z powcdn s-trza.1ów na pogrze ~ 
:bie komisarza poiieyi Panasika. Stwierdzono, że 
~kilku wyrostków wprost hotelu <AllgUa) zatrzy
mywa2~ przechodzących ,iydó,! ,z ż.ądaniem zdej
mOWHEHl ez'&pek z POWO;LW naaCl10dZt~C~~go pogrze-
~hu. Nielttórzy żydzi n'le spelnHi tego żądania. 
iKtoś uderzyl ij'da, awtej chwili z pustego nu
'maru llOt01u <Anglia> nieznany człowiek dal kil .. 
ka strzaJów do ttnillu wyrostków. Pn}ybylemu 
!oddzialowi puUcyi z trudem udaro się uspokoić 
~rozwści.eczonJ tłum i oddaHć go. Przy rewizyj 
:hroni nie znaleziono. Wielu, m1eszka:fiCÓW i osoby 
:prywatne znalezione zustaty 'pochowałlo ze stra-
chu na poddaszu dilU1U. W l'ewei:tyi policyjnej 
~osoby obce-ooz.ialu-nie-braly i re:wi~Ji nie doko
Inywa~y. 

PoUawa$ 1-· czerwca. W IYIanttiJówce, w pow. 
[krzemieńczuckjm, w majątku Orlowskim wlośeia .. 
lnie podpalili śpIchl'ze prz:ez zemstę, że grunta nie 
izostaly im sprzeda,ne.W śpichrza.ch zgorzał wiel
fki zapas ziarna. 

Oharków. 1> czerwca. Vi nocy w kopalni Woz
I :niesieńsklej zahit.o niedawno przybylego do tej ko
t palni lnż-yniera Maryglna. 

Ryga, l-go (~Ztrfwca. Okolo fabryki Koppa) 
(\ w no-cy, napadnięto nad:w6ch polic,yantów. Jeden 
:z nich zabity s~rzfi'.lem rewolwerowym, a drugi 
zra.niony pięciu lenIami. Na,padający zabrali broń 
poHcyantoID i uciekli.. 

Orenbntg, l-go czerwca. Trzema wystrzalami 
~z brauninga zabito podprokuratora lsiejewa. Za
:bójcę, robotnHm, ujęto. 
, Jnzówma, 1 czerwca. WiGc.~orem do mi€:szka
;ni,a inż. SmorodLna w kopalni Karpowskiej weszło 
17 ~iu bandytów, związali stróża i kueharkę, prze-
cięli drut telefoniczny, rzucili sięd·o inżyniera, za
Ję·tego czytaniem o:'Zienllika, zabiH go m"terema u
,darzeniami ldndża!u i uciekli. 
. Sewastopol,. 1 czerW{la. Nieznany czlowiek na 
d-ziedzhlou więzienia strze.iał do dozorcy. Spraw
:cę zamachuścigalpoHcyant; zranU go kulą. i przy
! prowa~ził do szpitala. 
. . Irkutlk, 1 czerwca. W Czycie, dzieci, ba wiąc 
się, z:uaJazty sldad materyaiów wybuchowych, Znaj
d()walo się tam pięć gotowych bomb, 11 pocisków 

i piroksyHnowych, lont Beackforde'a i rt~ pioru .. 
,Iwjąeą.KHku ludzi aresztowano. 

OE'zd, 1 czerwca. \Vydalony rohotnik kolejó
YI'V wy.11l1scil z depo na glównahliU3 parowozy JlR

pI~zeci{~ pociągów towarówego i kurYerskIego. Roz~ 
'biciu zapobiegli agenci kolejo·wi, którzy zatrzymali 
oba pal'owoz-y. Zbrodniarza aresztowano. 

Pa.ryżo) 1 czerwca. Izba poslów przyjęła. ·155 
gJ:osumi przeciwko 56 wnio~ek o przejściu do' po
rZ:ldku dzieimego, wyrażający zaufanie rządowi. 

.. lIarsylia 1 :>ez~rwca.. Strejk majtków ogar-,. . , 
nąl wszystkie ok,rę-ty. Przybyly parowce: pięe 
kontrtorpedowców i kilka torpedowców; aby za
pewnić służbę poezt,ową i wysylkę towarów, la-
iwo się psujących. .. 

Paryż, 1 czerWca. Rozszerza Slę.., bezrob~cle 
marynarzy. W Tulonie, Bordeaux, St. N azrure, 
'Nantes, Cette i innyoh portach zarząd~ono ~l'od
,ki dla' ochrony parowcó~. Bezrob?Cle, s~u~~o
wane jest przeciwko kapItanom, a m~ wlasclel~-
10m parowców. Przywódcy bezrobocIa zalecaJą 
strejk~jąc,m, aby. nie popełniali żadnych wy-
bryków.,. . . .' 

lia_yt, 1 ~zerwea. W MadrYCIe znajdUją 
się obecnie postowie hiszpa.ń;~cy przy dworach 
londyńskim i li zb o:ńsk im. Kola parlamentarne 
przypuszczają, że pomiędzy rząd.ami Anglii,J:!iSZ
rpalłii i Portugalii prowadzone są rokowarua w 
; sprawie teraźniejszej sytuacji .~litycz~~j. w Po:
\tugalii, kwl'.& może dOp'fowadzió do za~sc powaz-
InJOh. 
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Amaterdam» 1 czerwca. OdJzial roterdamski 
związku marynarzy holenderskich uchwalił bez
robocie ogólne na parowcach towarowych. Zwią
zek domaga się podwyższenia płacy marynarzy 
oraz zaprowadzenia kontraktów. 

* 
Petersburg, 2 c~erwca. Na audyencyi w Pe

terhofle GBlowin przedstawi~ lVlonarsze sprawoz
da.nle z zajęć Dumy od dnia 14 kwietnja do 28 
maja. 

OdGsa, 2 czerwca.. Rad.a Towarzystwa roz~ 
woju przemysłu odeskiego uznala za pożądane n
tworzeJlie sądu rozjeIl1C:6ego w celu załatwienia 
ni eporoznmień między fabrykantami a ro·botnika
mi. 

służby oficerów rang starszych pozestawiać bez
skutku. 

Petersburg, 3 czerwca. Okolo kanało. mor .. 
skiegowynikła bójka na gruncie partyjnym, VI' 
której przyjęło udział ókolo 60 ludzi. Raniono· 
14 osób. KonnapoUcya bójkę przerwała. 

Batum, 3 czerwca. 1zh3 s~dow.a"i~zp8itrzJw
szy glośną. sprawę o pows~ani({ zbrci~e w Poti, 
skazała trzy vsoby na osiedł..eni,e.,'Wi'iSy!beryi, trzy 
na osadzenie w twierdzy od 8 miesięey do 2 lat. 
15 uniewlil:uiła. 

Orel, 3 cz.erwca. W BeIcie torlowym robo
tn·ikom zakładów fabrycznych briaIiskiełtwypla .. 
cono zarobki. Sześciu byłych robotnikÓw napa
dło na harak robotników. Ro~poezęla się bÓjka. 
Trzeeh napastników rohot1łi~1 ~btli, 'trzeeh u· 

Oharków, 2 cz·erwca. Na 664 wiorście dróg cieklo. 
żelaznych p'oll1dniowych rozbił się pociąg towarę- Tokio. 3 czerw,ca. Profe'śó'r;Llhad który prze .. 
wy. Zabity został jadący bez biletu pasażer, ra- był w 'Korei dwa. miesiące, oświad~ że cudzo
nieni dwaj konduktorzy, 14 wagonów rozbitych. ziemcy nie maj'ą powodu obawiaó s.ię w,p-rzys.zlo-

GrOdJ10, 2 czerwcu. Grad zniszczył zupełnie , ści intryg i zaburzeń w kraju. DQbroczynne wy
w gminach lyskowskiej i pokorskiej wszystlde 0- niki reform rolnych i innych dojrzewają. Przesi
zimi.ny i bardzo nszkocl.ził zboża jare. Grad zabU ! lenie Illinisteryalne w Korei bylo wyniki,em dzia-
232 owce, 10 krów i 4 prosięta. Burza rozwali- ł lalności markiz& Ito .. 
la 15 budynków. Straty wynoszą 80,000 rb. f Rzym. 3 czerwca. Z powOdu święta naro-

Dźwińsk, 2 czerwca. Na stacyi Raszok pod- I dowego strzeleckiego puszczono balon wOjenny ł 
czas zabawy pokłócili się bracia Kac.zyńscy z żan- l który wzniósł się na wysokość 300 metrów. Ba~ 
dal'mtllU i poranili go. Na pomo-e żandarmowi przy- j lon wskutek wyładowania elektryczności w atmo
bieglo 1{) włościan i jednego z braci zabili, a dru- l sferze zapalil się i upadł na ziemię. Znajdujący 
giego ranili. !. l' d' k . t d la t ł d . t l 

JU16wk~ 2- cze1:'.' wca. W nobliżu JenakieweJ' l! SIę W t;{)Zl apI aIl oes nJ zos a o SZpl a a 
., ł" W agonii przedśmiertnej. Król odwiedził go i 

wykole:il: się pociąg osobowQ-tQwarowy; rozbitych l bawił przy jegu lożu pół godziny. 
kilka w2<gonów. Są zabi~i i ranni. I 

miława. 2 ozerwea. W majątku Grezen na " !!!!!!!!!!!!!!!~aI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
granicy kurlandzko-kowi.ellskiej zabity z(}sta~ prz'ez 
łotyszów hr. KejzerHng. . Giełda warszawska. 

Btrllil, 2 czerwca. Rząd księstwa Anhalt na- (Telefonem). 

kazaI rozciągnąć baczny nadzór nad rosyanami, I =1=1 z=·ą=d=. =!i=of=·tVll=.r,=I,~· 
ksztaIcącymi się w sz.kolach księstwa. Rozp<)rzą..;. . _. 
dzeni,e to m.a.z:wjaz:ek z ostatniemi aresz.towania- 4% renta państwowa.. • • . • .17210 71.10 -,
mi rosyan w 13erllJlłe. I 5% pożyczka wewnętrzna z 1905 r. 90.50 89 .. 60 -.-

W Bawaryi pierwszy raz· odbyły się wybory l 5%" " z lW6 1"1 87.35 86;3Q 
(lo seJ'mu wedl'ug syste.mu bezpos~.re,łnl·'eg.' o. Wybra- i 4

1
/ 2% listy ziemskie .. . • • . . 88.40 8750 88.00 

!l - ~ ~ u 4% listy ziemskie • • . . • . • 81.00 80.00 -.-
no 163 l}oslów, z których 93 naleiy do partyi' 5% listy zastawne m. Warszawy 88:05 87.65 88.20 
centrum~ 25 liberalów, 10 czlonk.ów żwiązku wol- 4,1/·iJ,,, ,. ,. t' Sa.50 82.60' .. 83.10 
nego i 2.0 socyal-demok.ratów. 5% ,; " ,. ŁDdzl • • -.- . , 

41
/ 2%" ." " "." -.- -~-r-- -,-Wi®doń, 2 czerwca. Centrum katolickie w par- Akcye Banku handlowego w ŁodzI -.- -/- -.-

lamencie lączy się z socyalistami chrześcianskirni, '1 Poźyczkl!. premiowa I-ej. emisyi . ~~~. II 32~40 
przy zachowaniu zupe.tn~j niezależności obydwó13h " "II-eJ emiSYi ~() I -r -.-

partyi. VV sprawach ekonomicznych (Złosować be,,- "szlachaekn. • • ~. 22.:'. j ':1,4_ -,-
.... ł Ililpopy . • •.. • .. • • • • uzie samodzielnie. I Rudzki. • • • • • • .. • • • -.- -.- 335 

Ko~gtarAtyuopoI, 2 czerwca. W nocie urzęd·o- I Starachowice • • • • • .. • .. -,-'- -.- -,
wej zawiadomiono poselstwo rosyjskie, że Porta Putilowskie........ • ":'-.---.- 105!, 
przyjmuje w&zystkie punkty programu konferencyi ll~ Czeki na Barliu. • • • • « • 11

46,75 li -.- ~--.-
w Haadze, z tarni jednakże ograniczeniami, że iłił.- Giełda petersburska. 
teresy i poglądy obu pań.stw zgodne są w dziele, 
mającem na celu ut.rzymanie pokoju dla dobra (Tel. wł. "Rozwoju"). 
ludzkości. RSllta państwowa. - -

KonstantYDopol,.2 . czerwca. W Iskubie woj-
ska zajęły dworzec kolejowy, most y i ulice, Roz
ruchów niema. Otrzymano rozporządzenie u wol
nici do zapasu rokoszan. Na przedstawienie dowód
cy wojskami okręgu iskiibskiego sułtan powstań
cow rriaskawi..ł. Powstańcy wysylali deputacyę dn 
poselstwa ro,syjskiego. 

Am:9j,2 czerwca. W połowie drogi między 
AmDjt,;n a "Swatou nastąpilo starcie chińskich wojsk 
eesar,:;)dch z powstańcami, przyczem padlo 700 
Judzi; powstańcy cofnęli się. powstanie wybuchlo 
ytTskute.k nierozdania urzędnikom mąki ryżowej 
w okręgach, d{ltkniętych gIodem. 

DZIENNE. 

I 

l 
I 
i 
I 

Peterslmrg j 3 czerwca. Najjaśniejszy Cesarz I 
Najwyżej rozkazać raczyl, by do korpusu straży 'I 
POgraniCZneJ.' przyjmowano wyłącznie oberoficerów .1 

oddzialów frontowych w ra.ngach niższych kor- . 
neta lub porucznika. Podania o przyjęcie do 

----------------------------------------SPOSTRZEZENIA METEOROLOGICZNE 
Stac'!J~' centralne; K. E. Ł. 

• po. . 
'0 

.~ ::s 

I 
!;: ~ • .;; . '!lO ~ 

Q.)~~ SO o ..b4 ""'" ~ . Q.) ~ 

Data. §~~ o~ -~ § .; Uwa.gi. o 
;...~ Sa:! ~~ .... 

ci 

l ~o 0l ;... ~ ~ <I> 
~r-.'d <l) ~ 
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A E-l en 
[/) 

: ,~ dnta. l/VI " I 
l/VI 1 pp. 736.7,+18.4 61 W3· Temperatura 

l/VI 9 w. Ws 
-'max.+ 19.00 C. 

736.5

1 

+14.8 70 Temper~tur a 
2/VI 7 r. 736.4- +128

1 
76 PdW5 mln·+8.4° C. 

Opadu 0.0 
Z dnła 11/VI' 

2/VI 1 pp. 735.Q +16.Q 59 W3 Tempeutara 
2(VI9 w. 735.3 +12.0 95 Pd W 1 maX.+17.3° c. 

Temper"tura 
3/VI 7 r. 7,37.0 +14.4 94 Pd W O min.+9.2~ C. 

Opadu 25 

L re ap z 

7-klas. Polskie Gimnazyum Żeńskie· 

w 

przy ul. ZA W ADZKIEJ )i 24. 

Egzaminy wstępne rozpoczną się 3 Czerwca. Zapisy n?wychkandydatek pr~yj
mowane są codziennie z wyłąozeniem świąt. i niedziel od godzmy 9-ej do S-ej. 

Przełozona 

Zofia libiszows~a. 
852·3 

4 
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mu mężowi, ojcu i 
szemu 

BOGUMIŁOWI 

SIJtIMIERSKlB U 
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• Wieleb. księd.zu WlkfJ.femu, ju.k równi~źS;~. oso
bom, które oddali o:~t.r;tfiią POS:rl1~N na m2'ejsce wie
cznego SpoczynkU zw~okom 

• .,f.. 
s •• p. 

7 

ca,7 dopiero w ostatnim roku. W maju 1905 r. 
ofiarowal Carllegie na prośbę króla Edwarda gi .. 
psowy odiew zwierzęcia Muzeum brytyjskiemu. 
Obecnie z okazyi otwarcia instytutu Carnogiog') 
otrzymali~jak wiadomo-reprodu.kcyę cesarz V/d, 
helm II i republika francuska. I 

[W\I Darhiop Łu~a' Qł' u \1"1 (1Z "1 I . Damazy Trzciński, Jeden z najczynniejszych u-I [ J D, UlU - ,fi. O li" lJ J 7/ ! czestników powstania t. 1863, zmarł w Badell 
l , 'I pod Zurychem. Urodzouyw r. 1833 w majątku 
\ skladamy z glębiserca "Bóg zapIać". ,rodzinnym Kębliny, \V kielecki~m, po ukończeniu 
I 879 S · ~ d· d l sZ'kór wstąpił do wojska rosYJskiego, w którenJ, 
I yo. I nO .Zloaal g I dosluż:ywszy się wyższego stopnia oficerskiego, na 
! ~~,~~~ __ .~ l pierwszy odgłos powstania pospieszyl ·do szere·· 

l'· I .---- .. _i? lł t gów walczących. Bil si~ począt.kowo woJdziele 
j stwie Albany. W okolicy tej odnaleziono już mnó- ł Taczanowskiego, następnie zaś Ualliera. i prze" 

, t1 stwo interesujących wykopalisk, jest to jak gdy- 1 tnval aż do samego upadku powstania. ',L)od gro-
. slrładają Z głębi serca pódziękowa- by ogromne cmentarzysko życia przedpotowego. I zą wy-danego na niego wyroku śmiert.:.i musi at u-

Dle i Diplodocus Carnegiego ma 24 m. dlugości, a pra- ! chodzić zagranicę, ponieważ zaś rząd rosyj::::d 

lona, dzieci i wnuki. l wdopodobnie bralmje mu jeszcze znaczny kawal skonfiskowaI mu dziedziczny majątek. Kębliny, 1ąt 
! ogona, tak, że żyjący potwór mial długość jesz-I się twardsej p.' ~,acy .na ObCZYtźkllie i z~rnkieszlJ~al w B~-

ł cze większą· Byt on zwierzęoiem trawożernem. den w. zW~J~aryl, poc~ą owo Ja o uerOW1.;ll~) 
8S6 ,: ' Olbrzymi tufów dochodzi wielkości mamuta, z kar- n~stępme z,as Jako Wr~gClclel. znanego zakla~u l~ą· 

1_~""~'~"~1 ~~~~~,~j ~~~~Li~.~d~~'&'~nm~~~~~7';j~i I ku wyrasta szyja dłuższa jeszcze niż tułów ale l płeIowego. Mozolną l UCZClwą pracą dobnvsz 1 - -I stosunkowo cienka, jak u żyrafy.' Za.kon.cz~iem II się znacznej f~rtuuy, czynił du~ d?brego ro~a-
';" " • .'., . ,.." •• jej jest głowa nie większa od końskiej. Położe- ~ kom, przebywającym na Ob?ZYZlH8 } potrzeblll~-WladomOS61 ZamIeJSCOWe. nie tej głowy jest jeszeze ciągle kwestyą sporną l cym Pn:mocy~ przedewsz~stlnem~ zas .ucząc~ tnę 

między u(}zonymi, jedni sądzą, że byla ona umie- ł m~odzlez znajdOWała w n~'ID. ch~lJnego. l gorllwego 
sz(}zona. tak, jak u konia, inni znowu twierdzą, i o~llekuna... Ut~y~ywa~ bhzkle l. przYJazne. stos~n~, 

"DiplodoOIS Oarnegiei". Mu.zeum Carnegiego . że potożenie jej musiało przypominać jaszczury. J kI z .pullcowmklem G~Ięz~:vskl:n z Paryza, M~l .. 
w Pittsburgu' posiada-jak wiadomo Jedyny dotąd I Najciekawszą częścią zwierzęcia jest olbrzymi o~ kowsklm. z ,Zurychu l ~O~J.cklm z Rapf3l"swyJU. 
częściowo zr?kon.strllowany okazolbrzymieg.oprzed. l gon, który byt zapewne bronią potwora. Ogon Z!ł'~nem l dobroczyuJlem. zyclem sz~rzyt ~obr~ 0-
PQtopo!.e.~o ,2'\V~erz,~cia, k~óreprzyrodnlc,. na- l ten jest u nasady twardy i gruby, jak u kroko- PU~H~ o pola.~ach pOlIił~dzy sz.waJoor!l'I~lt, zmarł 
zwali' "dIplodokIem. Szklelet potwora odkryła I dyla, potem g,taje się coraz cieńszy, kończy się z~s otoc~o~y ICh szacu~kl~m, P?zOs,tawla.)ąc po so
w lecie 1899 r. ekspedycya przyrodnicza muzeum I zaś niby biczem metrowej dlugosci, złożonym z ko- bIt) paID~ęc zacnego czlo~Vleka l ofiarnego patrJo
cgrnegiego w formacyach pośrednich międz! jn- I stek grubOŚCi palca. Siła uderzeń ogonem mu- r. ty polskIego. 
rasowem,a kredowęmiW SheRp Creet w hrab-'. siala być istotnIe niezwykla. OpisanQ "diplodo .. i ---

Warszawskie . Akcyjna Towarzystwa 
[POŻYOZ~WE 

:"LOM'BARD" 
Filia I· ..uiert. ZAChodnia. oM 31, . 
FiliA II ul. Pjotrkowska. li 69, 

ZaWia.damiay że w miejscowej sa.U licy .. 
tacyjnej, przy ul. Zachodniej 31, w dniU 
(20 czerwoo) a lipt'...a 1907 r. 1 dni na.
stępnych odbywać się będzie Iloytac,,_ 
If6sprzediWzasts.wów (~ obydwóch filil), 
we wla.ściW}'Illcs.ftsie nie prolongowanych; 
potlczas trwania, licytacyi prolongata za-: 
~w ów, na.. sprzedażW:'fsta.wionyeh, . miej-
~a: .młec :nie \będ.zte. ..' . 

.... ~. ' W1W lt. oM zastawów" 
, . . 'bQdZ1e ogl~J8%.OlIlY 

Ogród konce.rtowy 
przy hotelu MA,NTEUfLA 

Wtorek, ,jezerwea. 

KO~ICERT. 
orkiesirywłościaiskiej 

pod cly~ękcy~ 

~ ,,'Nam~słow~'e~~. 
OrkIestra składa się z 50 osób~ . 

PO'~\ek, o godz.S. 
. . Wejście 30 kop.' 

. Dz1eoi 15 kop. 

Zarzą.d Warszawskieno Towarz~stwa WzaJ-emnych Ubezpiecz-eń l potrzebn~ podręczna do krawlecczyzny. 
B • 3 , Wólezanska 159 m.27. 1265-3-3 

od NieszczQśhwych Wypadków ~ potrzebne podr~ezne i uczenlee do kra-
ma ZłlfSJ.CZ,t zI\W1adom:ió W. P.. źe III Ogólne ZWYOł!ajne Zgromada~nie i wieeczyzny i bieltzny. Ulica Złota li 3 
C.łanków odbędzie się d. 13 Czerwca. r. b. o godzinie S .. ej po pot w Wasz3wie l' m. 25. 123S-3-3 
w lokłllu Zarządu (Kop0nl;Jm 10). W r8.z:e nieprzybyeia odpowiedniej lie~by ezlon- , pDtrzebnł ladzie do sprzed'ftży gażet na. 
kbw przeWidzJttuej W §§ 36 i 37 ustawy Zgrom8~te w dr .. g.im terminie, tygodnlówkę i cblopiec do uslugi, kau
odbędzie się. dniu t8 Cz~, ... ca r .. b. o godL "~j _i.czope. w War- i cya l'b. l. Btnro, PIotrkowska 18-
szawie w lokalu Muzeum Przemydu i Ro.lntctwa (Krakowskie-Prze-dmie.łcie 66). ~ 1246-3.-3 

Powt~rna zgromadzeni~, zgodnioe z § 39 u8ta~y, uważane będz-ie za prawomocne I Student uniwersytetu Zu ·chskiego wy .. 
i llah';Vtl~1 Jego za obOWiąZUJące, b.BZ względu na llczbęprzybylychStow8fzyszonyeh ł~ c.h.owaniac byłej WYŻS%~ Szkoły'Rze- . 
OltlZ 110sc posiadanych przel!: nJ.en g~osów._ . 'Ś1Ri j ..l~~ . • {1;' k t t . 

PrzedmiotsBl obrad będą: 1) Śprawozd$;1l1e ZM~Ądll i KOlnlSl.l ReWizyjnej, ~. miG. cza, .. U1mWU\, czolly orepsy or, 
zatwieł'd~.t;;RIebUf!,nf3.u, i . pokWItowanie Zarz~u z el11lbośei. 2) Podz1łl.ł ~1SkÓW'1 ~ZHtla . lekcJ.! m.t\tema,trk~. ~dre8. St. 

. 
3.) ... Z&.twi~rd. zynle blldzetu na 1M7 r. 4). W. ybo1'J. 5) Pd.>,,1Więk.stenie Skl~nząrządti •. ', .LiPka, Dzwlna nr .. 4, PflYJmuJ6 od 8 d. o 
6) Ull.\owa.,z DJ1'ektorem Zarządz:łj14cy.m. 7) Zatwierozezde taryf ubezpieczani'owJch. 5 po ,rot. 114~- 6-5 

"8) Wnioski. .. Strot zara.z- po trzeb-lly. Pań$ka. nr. 9 • 
, K,e,i;dyOzlonek ma prawo ućz'OOt1.łi~Zl6 w O~.ólnem Zgl'om3dzeniu, osoMśeielnb I' '. . 1267-:--3-3 

przez pełnomocnictwo, które winno być przedstaWiQn-e zntzĄ-dowi. " sprzedam tanlObHtłrd. Wiart~mośó Ogro-
} '" . '" dowa 2;(). 1270-3-2 

D 5 Stow8rzyszonych DllMim. ŁOUZl l . Tomaszowa odbędzle Slę Zebrt'r.R18 t S .' . d 't bl' fi 
Prxedw,b9rcze dnła. lO CzerW'~a r. b. o godzinie 8 wieczorem w lokalu TOTffa- ~pl'Z0 amgaTm nr. Jh&,t ,plUS1:em Ft 
:~!!wa POJ)iennia PrzemJ~ro. i H~ndlu w ŁodZi. ul. D:delna. 31. SS?:;:! l t.yoh. WiadolOOŚC w . adm. 'it;~oł!.2 

~1"lII&-l"'ecL; .ł· .... fil... l: '1 Urz:l\d;~&n:te ;:;lclepowez pMeutem dQ 
- .-.. l1\li.111 WIlG" II ; sprzeda.nia. G1Ó'wna nt. 9. 1275 ..... 2;2 

Uczeie się języków l 
PULEPSlVCI,E WASZ BYT. 

. Uczcie się według me t o al, B e rl it za 
.. .' która oszcz~dza. OUlU; trudu i pi6n~dly. 
,~'l Lekcya próbna ·gratis! 

Drlll fil ... KU.IIER, 
, t . l»orozumieć się można 

Taryfa franco! 
Widzewska .r. .OSa. 
11-1, 2-4 i 8---10. 

\ Angielski Francuski 

~ -u,ez~ń . Szkoły Ho.nd:lolJ:ei .Kul>(e.c~wł\ 
I \Lódzkiogo, zdoln.y konvet,tor tJ08z.\1 .. 
! kuje kon.dJcyi na wakacJe.. 'Viad~m06ó 

I w ,.,RQ)jr,woju'~. , llOO-d-O 
Zagjnął pie.s fo,ksterler bił1.iy i ~z&rn&mi 

i latt\mi. Odprowad~tć Wlldzewska 42 
I m. 11. 1254---3"'" S 

Zagtnl\l paszport na imię ,A:UUlniego .Ma
laka, wydany z miasta PłotrkQwa., 

1274~3-1 

Z agin,3tt paszport na' im1' .M'ł'J:!(or.zaty 
Zimecld,ej,wrdany z gminy Smł9lo

WłCę. 1278'-3-2 
Zaginął pas:i::pol't nt\ lmi~ An(l..ą·;w~t\ Nur

h, wydany z gmiuy Opatóweg-, pow. 
, i gub. kaliskiej. 1281--:3-2 

Do wynajęcia letnie mleazkaniez ogra- ł Meble tanio do sprzedania. Pasaż" ~ Zgltb!OnO P&SZpOl't wydany' pr~ez wÓjta 
dem. Wiadoy:uość w Koluszkach' u pań· ł, Szulca 3 front I piętro. 1284-4-2J gminy Nieoborów,' pow~atu łowickiego, 

, stwaPrzykorsklch. 1264--6-3 , potrzebna prMzka i pr&.Sowaezka. .uI.ł- na imię KtIllstantego Pigulo~kłego z 1'0-

.wnOŚCI,. p~otrzebna od 1 lipca do sprze· l pokój z cdodzhmne~u~rzymanlem do' ~ .. strat~ ID. tod:7,l. , , l28!--,3-1. 
Ekspedyentka. młoda, milej powi~rzcho-! Juliusza 13. 1285-3-2:'1" dZin". U~ra8Z~ sl~ o' dożente. ,dQmagl-

i .. ~~.zy ' .. now.e,~o af"tYltllłU.. 'Ił. Y.I?&g.}\ńll.. dO-, wynttjęeia. Miko!t~.Je.WSka 46 mieszka-" ~ Z~-mę!.a. k!tąt,eezk.ft, ll!'glt,YDlP,}~YJn& ,na 
. ł" kladn. a.zn,fiJom.oscPUlSki.ego ... nlemleck~.egO I nfa 4. . 12tł3-2-1 " . imię A.llt..ontę.g.o ~~korSk.teg. 0, WYd.aua 

. . . ., i. rOSJJÓkiegp; Z~laszac SH~ .do. BIura ! p' oirzebne uezenlce do szycia z r przez lllagistrat ln. Łodzf. 1294,-3-1' 
, .. " . . 'I dzIennik Wf otr owska 18, od 6-8 w' t dziewczyna do bawienIa. dzieck~, °C:_ ł zaginęła !i~iaWczjnka jaanl\ bl~nd:lnka, 

DROJJNE OGŁOSZENIA. ..' . 1289-1 I gielniana 17 m. 13 parter. 12r.Q-l ł nft imię JSJFrandszka, ubrana w bordo 
, , .. . . ' Kucbarz, znaJący się lUL cgl'Odnictwilł, I P '.' d' . .! sukienkę· Rod~lce upra~..zal~ o łe.skawe 'A' .,', A' AA.' .'. A ... Biuro: RośeiSMwskiej.,. . pOSZUkuje ml.,ej sca na wsi lub w mie- 1- oSln~~ia,el {.} bW~ do d ~O .rubllb, moze I o.dprowadzenie jej na ul. C,ęBtOCłloWak.~ 

. ' .. 11 ,." •.•• ,I:' Prze1a~d14:. poleca: '1 ściec Wladomośc Dtugr\ lłł 20 m. 16. . zar~ l c. ru ~go Ul~,'!.O, ez. ry- nr. 1. Młchnl Po l I'!.. 1291-1 
nan.czyete1ki wyzszego \lYkSZ1.ałCanł~. fre~' . . 1180-10~8 l zykl\ 1 udzialu w p.aej. ",schodnIa 17 I 
blówkl. bc.ny. r4żnyeb. narodowości na Kredens 'restauracYJny do sprtedanin. ł m. 6, od '-8 Wieczór" . 1288-2-1 I 
kQlldY. C.J8. let.n.le l na. ..... p. o.sa. dy 9t~le ...... ,.... !. Pańska 13, sklep 1286-3,-2 i p. otrZ&bDa zaraz podręezna. WólcZfuwJa. '.' M LECZ,AR"N lA 

1276-6-2 li Kondycyi na wyjazd Poszukuje wycho- 119 m. 48. 1277-;v2 . 
A .A 'A. A .. ,.k .. , usze,.rk8.. F, M.u. lar.Sk.a, .. Kon .. ~ . wan:ie'c .POlS.kiEll SZkOIY. Haudl.kup. pOLrZebnv._~uf~tt)wtlo do, sklt.l111 wędlin. ~i dóbr Pappobaia ••• Iewloe 

~ • • B~anty~lo~~kft, nr. ~2, przyj- !ódzk., uL Glówna 38, m.14 2475-1i·_·1) WłndolUośc Konatantynowska 35. poleca - wyborowe codziennie 'twfeie 
mUle zsmówlenla pa?, spouziewarąeye~ j Maszyuy A!. I::lingert\ PUH'scienlowa i ma· '. -. 1271-3-~ ~ k '~l n '~ 
Się·SZAbości. '. ' .. I , .•.• 810-,.-k.-16 I '/ SZyDo. Z8.181'b. Przejazd 51-28. I p?trzebn1f c~lłop~ec 14: ... 1etni na posyłln "'IS A, e"'~8'J'l!ft tWle". 
A'A A Lękeye nii:)młeckj~go"'~ mlo· 1\ 1292-3-2 i ·1 do USłUgl. .Magazyn obuwla, Piotr.. łMiV V tiatiitłlłll" "'II , 

. .' dej osoby. '. Ł~ske.we ,oferty dO ! M agiel w dobrym staDie tanio Bprze- i kawska 4:7. . 1269-2-2 S 
·łtedak~,y~ ~Lodzel' Ze1t\1~g"t .Ptotr.k, ,86,.1 ·'dam. Ozorków, ul. MaS'zkowska 185. '\ pOkuje umeblowane zaraz do wynl\ję- przedaż hurto'wa i ,detaliczna. 
sub., ,.L., R. ~ 1266-1 ł 1260-3.-2 cta. Zielona li 12. 1261-~-a 885 ... 1·1 Iilłkołaj.'Rłta l'ł 89a. a. 
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.~*~*~*~ ~1~11łt1~1~*~~*~~~~~~ Dr. ład. Schoeneich Tarlak Parowy 
~ W Progimnazyum J H d ' k" . t: Lek.rz szpitala Anny·~.ryl dla dzle<il B Id · . (poczta. ~ a' awans 10°0 ~V~ ch,~'r'oby d'ziec,; w, et OWle dArlezkeS~~WbuŁdęuezl'.) * Poiskłlem ' • u ~ ~ - I posiada wieli wybór _ .... 
tł;JI_ egzll.mi~y dIs kandydatów do. klas wstęp.!ly~h:. niższaj i wlżs~el, rO:l:po. miesEl\a Wi DZEWSKA 86 co_egea 8~2-!0-5 
~ czną SH~ d. 3 ozerwcs, a 0.0 klas: I. II, HI i IV d.IO GzerWC!I r. b. ,",~ obeClaie I I II • 
~.k Podanie z dowodami osnblstemi składać nalezy w kancalaryl Szkoly, ~-{:. ;,~,' nl'l..prz~ciwko ogrodu M~kob,jews~iego , 011 
~~ ,(Cegielniana II») w godzin~ch biurowych. 809-6-5 * ~ przjJmuJe od 8-9 r3no l od 4: -6 popol. l JI 
~*~1~ ~ ***ff~:,fJ~i*I*I*I* ******** ł -' 1~~, i __ .. 48~-M·~-2~ ł umeblowany:z cdodziennem utrzymaniem 

J I.JI)",a.z szp.tala Anny·f ar~{1 l, i usluga, do Wynajęci8. 
l'ti 5155. Obwieszczenied 

D V R .~j C A ił 
,-

. ' 

Itw~ Kr~ U to,~ga mi'lt~ Łonzi 
w zastosowaniu się de) § 22 Ustawy, podaje d~ powszechnej wiado

mości, iż zażądana zo~tala pożyczka na, ruernchomosć: 
Pod ]ig 1152ab przy ulicach Przejazd i \Vodnej, przez \Vladyslawa 

i Nepomucenę, maJ.żonków KraJewskich; pierwotna rub. 16,000. 
'\Yszelkie zarzuty przeciwko udzieleniu zażądanej pożyczki stowa.

rzyszeni zechcą przedstawió Dyrekcyi w przeciągu. dni 14 od daty wydru
kowania :niniejszego obwieszczenia. 

,;i~, 
___ Ł_~n~~,Z_~i~ l ~~rwca 19~? r. _,,== ... __ ---~88..;..4""'!:..-~~~ 
~~~riłPlM e§N"~- &:mi 'tEeNIE ., I . .. Letnie mieszkania 
I do wynajCłcia od l-go maja w w Koluszkach, I pokoje z kuchnią 

! OI,iI Arl• Gn,l ai ~lefPD I "Wttd,ze~VSka 86 ID. 15, V'is a ,!is og,r 0-~ D • I. U U ~ I du Milrol3Jewskiego. 807-3-! 

t ul. Vlhh:ewska .10~~ (kolo Gl()wnej) -"Kawlarnia Si8łana;', 
, j clmroby dZieCI I wo\UQłr,zne ,.,',"'_ 

ł Od g. l-ej d. 2-ei i .d 6 d. 9,oj wleez. POł .. d ... ~O --• .,d", • 
• w niedziele 1 ś\Vi~ta o 8-ej rano. ,'......,' T 
i Ch 'b' 205-r",,44, I zd2- chd dań 1225 k.OPd~·ft : ~ ~h dań 3

8
5
7
'Sk0

3
P'2' 

l oro y weneryczne o go ziny -ej Ol ~-e.l p.p .• " -

ł I · · k'" WAG_ER KaUCJonowane bIuro Ko-mOClon CłOWe I s orne ' mIso we iRekomendacyj-
fi ne, Warszawa, Rysia 5, telefon 18999, 

D'r LE vo' iCZ poleel!. osoby pracujące w nauc~, handlu, 
'.. f\ I przemyśle, rolnletwie. NaUCZJClel"l,' DIlIU-

Nl\wrot Nr. 13 

CherubJ SkÓfliU, weneryczna i moczepłcilłW8 
Przyjmuje od g. 8-111/ 2 rana, od 6-81/, 

w,ieez. 469·r·217 

czyeJ.elki, kasyerów, buchaltsJ."ów, ,kores
pondentów, dyrektorów, administratorów, 
agronQmów leśnlkówl gorzelanych, tech
nik.ó'w, magt\z1aierów, inkasentów, woja-

. żerów, prowIzorów aptekarskich, ogrod,.. 
Iilków, chmielarzy, oficJalistów do. cuk~. 
waj, ekspedyentów, ekspedyentkl" blll
rzystki, bony różnych nafodowośeJroch
mistrzynie, 'ochroniarki, fele~erkl l t. p. 
Naźl\danie kaneye, poważne refereneJ~. 

1668r4:1 

I
'" umeblowane, oraz pof...c:ój z k.u~~,nią od l·go czerwca. Wiadomo,ŚĆ na 

miejscu w szkole' p. Dolewsk:egu. 4l4-d-
,', ",. OsiedlUem się w tute;szem mieście jako 
~(,;;? ~\iR_,n s_ ?"IIIIIIII~ specyalista cłłoró~ skórnych, ~enerycz: 

nych, płciowych) chorób wlosow. PrzJ]-
Jedyna okazya I~' muję codziennie od 8 ~o 1 w poludni~ 

r • • .' 8. ,,1 od 4 do 8 po pol, w nIedziele od S-eJ, 
Z p.owo~u zwimęCIa mteresu Jest do ńa- , do l-ej rano i od 4 do 6 po pol. 
bycIa wIększa partya D . • t 

s!elsk3, obr6t 2000, gotówka wymllogalI1Zlo TELEFONUW DO.OWYCH et' 
1000, do sprzedfłnia zaraz, Ofertysub pierwszorzędnej fabryk! zagranicznej, w • II ' , 
"Apteka." przyjmuje Administracya "Roz- caloś~i lub cz~ściowo. Willo~omość ulica 
~ 856-3-~ św. Benedykta nr. 3 mieszko 15. 865'3'2 ulicaSREDNIA Nr. 5. t4$}r67 

PIEGI, PLAMY I PRYSZCZE'557-1 

pasta Vi zupeliue mcllS~KodHwa. i znaKomicie wpIy
wająca. na świeżość 1 delikatność eery. 

Z pDwodzeniem zastępuje wsz~]kie z:nttne dot~,d kremy kI~jowe i zagraniczne 

Żądać w aptekach, skladach li:pteeżnych i perfumerjach. 

PierWRzorzędna firma bnl.llży finansowej l D h' k 
poszukujeinteligentnogo czł;o~iekS'J!J !lin DUła 
cieszącego się dohrą opinią i zaufan!Gill" ilU ' n '! 
w sf.eriteh przemysłowych i kupieckich, UŻY' W,an',!l. h."OO,O sztulr którlby wlasną tylko pracą, bez angażo- Lt u n. 
wa.nia w1:asnegu 'kapltltlu, życzył sobie sprzeda. tJsia,e po 12 rubli ' 

Dr. L. KLACIKIN 
KonstantynowsKR 11 

Choroby dróg IlIocz®wych, sko .... 
ne i weneryozne. 

Przyjmuje od g. 8t/,";"'1 rano j od 5-8, 
panie o.d 4-5. l070-r-49 

Dr. H. Sznmacncr 
cboroł!JV welfleryczne i .k6,p:łIe 

Nawrot Nr. 2. pozyskać st1!iJlowisk{), dające duże idlu" , _ • 
gotrwnła dochody. , ~ Dominium lucmierz"i.:glfłrZ. Przyjmuje od 8-11 l ,do 6-8 po polud. , 

Zgłoszenia wr,8Z ,z reJe, roncyami przyj - ~ ____ --------8 ... 5 .. 5-3--2 panie od:, 0>-:--6 6i1r28ł 
muje Admin-istracya I'lRozwoju" ,pod lite~ ł, ' 'D J'-ELN'ICK'I" ' 
rami B. L. 868-3-2

1

1 --MI""""",. if!@IlI!r'.·ul.Andrzeja7. 

Podaję d.o ogółne-j- wiadomości, iż, Źró'dło r I Choroby ekórne, weneryczne i 
b',,1' ł mCCOiCopł'oiGwe. 

o ,J~em ty'meZłlSGwy zarząd, , Od S-lO rano, 5-8 po pot, w niedzle]e . RESTAU ACYĄ Salzscblirfar l iśwtęta 9-12 rono.1463-r-190 

Bonifacius· I Dr. L. PrJ~ulsti przy Hotela EUl'lopejskim. 
Za.wadzka ,~ 7. 

, Wydaję ,śniadania, obiady j knlae,ye ' 
bardzo smaczne i świeża poeenaeh 
umittrkowtłtnyeh A .. Z.. 875-3-2 

Zaginął KWIT kaucyjny, " 
wydany w dniu 21 lifC3 18961'. Z Zarzl\· I-

du ,Zakł.adu gazowego w Łodzi, na. imię 
M. Sz:mulowlcza za ~ UB, na sum~ i 
,rb. 20. Uczciwy znalazca raczy odnieśc ; 
takowy do Gazowni, T~rgowa 34, za WJ· i ,;;;: 

, ,nągrodXtmiem ' . 877 -3 - 2 ! 
I 

Za PiJar 10 I " uznałie jako najlepsze prze-
do wynajęcia zaraz I. ciw podagrze, kamieniom żólcio-

k wym, diabeeie (cukrowej chorobie) 

'I) Choroby skórne, wenepy
czne i. moczopłoiowe", l Przyjmuje od godz. 8-1 1'. i od 6""';'S w., 

ł' panie od {)-6 popo,ł., w Jtiedzlele od 9~1 
r. i od 3-6 popoI. 1420r362 

! UUca Południowa Nr., 2. 
:1 

t ' Dr. Feliks Skusiewicz 
. \ 

Dr. mad. W. KOTliN 

Kos-
tyllmy wiosenne"znajmodnie,j
szych angielskich mllt8rJą
łów' odrobU 16.· Wiosenne, 
i letnie palta w ,najnow8z:ych 
fasona.ehod rb. 11~50. Kos ~ 
tyumowe spódniczki od ru
bli 4.6Q. Haweloki z mod
nago mataryalo od rb. 1050 
Dziecinne paltociki od rb· 9. 
Bluzki jedwabne w modnych 
fasonach i lll~teryalach Qd 
rb. 4:.5Q do 16.50, w oddziale 
damskim u 

EIłIIILA SCHMECHLA 

Łódź, Piotrkowska 98. 
Warszawa,' :Marszałk. ,130. 

. Korzystna okazya! 
Wyprzedaję "dobre i· modn~. 
materyały, jak równiez reszt..: 
ki po cenach. zniżonych. 

, Z 'uszaDowanlem 
. G. ,RiM'pel, uL" Dzielna '3 

64,2 15'6 w, mieszkaniu. 

KOńSki Ząb 
I ' jest' ni\ składzie 
, ., Mleczarni Ziemiail_klej'; 

, Dzie,l'na .Ni ao, 831·5.;06 

Za"ład .. LeczIIia., 

~hin~iDn~a &il~kłl~iDI, 
W tedzl, ul .. Pa.udolowa .. 19. 

pokój frontow, ~~:~~:- I . I zl~:;:::;nl·i tk::~ZWY gratis 

w'an J l na I-piętrze w c-ent-! i franko. . 
'. 't W· d T , l Do nabyclA we wszystkich ap- . 

pokoje pojed,ńeze i wspólne. Oa
łoddeue utrzymanie wraz, z lec"-, 
niem 2-5 rb. dziennie., Porarly 

ul. PIOTH,KOWSKA 71 w ambulatoryum kop. 50. Lekarlio 
Choroby sepoa i pluc, ordyDujł!!oy: o,hirur,' g, OP. ... ••• 

przyjmuje analizy nlwoeiny, moczu, krwI, trel' h . '- 1 d - __ ._ 
a . lin r ~ "; t d 876-r .P.50 -, glno ... o ozy: --... , • 

wy zleod g~'S.~.r~~21 iOl/S i od 4:-6. PI' J •• lń.ki, 118Uf._"a . 

rum. Dllas a. la omosc w \ "tekach i składaeh wód mineralnych. 
Adm .•• Roz\voju", Przejazd 8. ! ~ 87~-10;'1 

J]' t;36-d-5 \.. 7 ~_-,s_ 

W"lł00zni,~Rozwoiu) t, Przejazd .~ 8. ._- "Redaktor i Wy'dawca W. Ozajewski. 
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