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Heca!,tor lub jego ?,ast~pca pl'zyjmujlj interesantów codziennie, 'l wY.iątkiem ani świątecznych, od godziny 3 - 4-ej po po.łudniu. 

At o 
Niezbądny~kre m .do zę bów 

l'" 

Utrzymuje z~by biało, czysto i zdrowo. 
ż 1\ D A Ć W s z :ę D Z I E. 

Hiszpania przez dlugie dziesiątki lat pona
wiala próby odzyskania kolonii, z których ogrom· 
ne ciągnęła zyski, ale bezskutecznie, i odstąpila 
od nich dopiero pod wpływem p6łnocno amery' 
I(ańskiej doktryny Monroego, która zabrania pań. 
stwom europejsldm mieszania si~ do politYCZIlych 
spraw amerykańskich. 

l' Państwowy i ekonomiczny rozwój Argentyny 
, je~t dopiero wynikiem pracy I{ilkunastu lat ostat ~ 
i niell. Gdy pod rządami prezydenta Roca ustały 

wioly szlachecki i duchowny, prezes zaś Dumy 1 walki wewnętrzne, pomyślano o wyzyskaniu bo .. 
powinien być mianowany. I gactw naturalnych kraju, i po uporządkowaniu 

Ks. lt'Ieszczerskij nie caIkiem pochwala pro- I jego stosunl{ów zewnętrznych śeiągnięto do niego 
. jekty p. Puryszkiewicza, uważa np., że poslów t kapitaly oboe, a zwlaszoza angielskie. Zr6dlem 

Od ozasu rozpędzenia pierwszej Dumy hasło do Dumy wybieraćby naleialo na ziemskich ze- r najważniejszym bogactwa ogromnego, sześć razy . 
"oszczędzania Dumy", hasło uuikania powodów braniach powiatowych, uie gubernialnych, ale . więks~ego od Austro Węgier kraju, jest jego u .. 
do nowego rozwiązania stalo się poważuym cZJn- w zasadzie godzi się z nim zupenie. I rodzajna ziemia, nadająca si~ znakomicie do upra-
nikiem politylti parlameutarnej. Holdowali mu Uleglośc kierowników trzeciej Dumy spro· I wy pszenicy. 
w znacznej mierze nawet kadeci, ze szczególll :\ Wi dza ją faktycznie do rzędu cial doradczych; ' Przed 15 laty roli uprawnej bylo w Argeu-
zaś troskliwością pielęgnują, je ; ' aździel'nlkowcy. ale nowa, czwarta Duma winnaby mieć oczywiście II tynie dopiero 5, obecnie jest jej 15 milionów hek- ' 
Oka'.uje się jednak, Że niema kresu wymagall \I yraźnie charali ter wyłącznie doradczy. tarów i obszar uprawiany może być jeSzcze po-
rosnącej wciąż reakcyi i że każde uczyniono Ur~eczywistnieniu tych projektów nic stanąć trojony. W ciągu tych 15 Jat ludność tego kra-
ustępstwo nie wzmacnia bynajmniej stanowiska i! <t przeszkodzie nie może, jeżeli uznają je za po- I ju, co prawda przeważnie wskutek imigracyi z Eu. 
przedstawicielstwa narodowego, daje t.ylko powód tl'zebne j pożyteczne sfery wpływowe. Rozwią- ropy. wzrosła z 3 na 7 milionów, długość torów 
do nowych dalej idących żądań, któl' ych zasp ,)· zanie trzeciej Dumy nie wywolaloby na wet tego kolejowych wzrosła z niespelna 10 tysięcy na 
kojenie staje się coraz baruzie] równoznaczneru niewielkiego wrażenia, jalde towarzyszyJo rozpę ' 25 tysięcy kilometrów, a wywóz z kra.ju doszedł 
ze zrzeczeniem się wszeikich nabytków 19;)5 r. lIzeniu dwóch pierwszych.. Zabiegami o zyskanie w roku 1909-ym do sumy 700 milionów pesos 

Zacieklość żądań jest po prostu zdumiewa- u .sfer" sympatyi do przedstawicielstwa narodo- w zlocie. 
jąca, przechodzi ona daleko granice najszerzej wego puździernikowcy zdyskredytowali instytucyę W tymże czasie Argentyna zamieniła się na 
nawet poj~tej potrzeby pral<tY!Jznej i ma nu calu, tę w oczach społeczeństwa rosyjskiego, l't6re co- najpotężniej.szy obok Brazylii czynnik polityczny 
jak się zdaje, jedynie osiągnięcie biernego po- , raz m[]iej ją ceni. l w Arne~'yce Poludniowej i przedstawia silę mili-
sluszeństwa. Trudno wyobrazic sobie pl'zeeież j __ ~___ tarną, Jak na stosunki tamtE'jsze, poważną. W ru. 
bardzie i skandaliczną uleglość, jak zachowanie i chu handlowym z Argentyną pierwsze miejsce 
się październikowc6w w sprawie ziemstw w kra.- I ~ l ~' kł t 1 I zajmuje Anglia, która przez umieszczenie wiel-
ju naszym. Na pos~e{jzeniu Dumy odrzucili oni ! tu aA,a "I~~ ~ • fi'gan '''lHIll lU kich kapitałów, zwłaszcza w kolejach tamtejszych 
wszystkie poprawki. wprowadzone przez siebie . ~V,Y i łi.~lł l~ A lU tli "ii łI • I zajęta tam już przed kilkunastu laty przodujac; 
w lwmisyi, przeciwl(Q l<tórym wystą.pił wyraźnie j I stanowisko. • 
p. Stolypin w Dumie. Zachowali te tylko, l{tó· Na drugiem miejscu stoją Stany Zjednoczone 
re projel,tu zasadniczo nie zrnieliliają i które Poludniowo ameryl<:ańsh republika argentyń- Ameryki P6łnocnej, na trzecielll-~iemcy. Tern też 
rząd, jak się zdawało, tral,towal obojętnie, za· ska obchodzi w sposób wielce uroczysty setną rocz-I tłumaczy się wysIanie przez rząd niemiecki nad
chowali dla ocalenia raczej pozorów swr.j nieza- nicę swego istnienia przy udziale przedstawicieli zwyczajnego świetnego poselstwa na uroczystość 
leżności, niż dla czego innego. I oto dowiadu- niemal wszystkich państw cywilizowanych. wla-l jubileuszową.. W kolach wszechniemieckich przy
jemy się, że domagają się od nich nowego upo- ściwie jubileusz ten jest przedwczesny. Niezawi- jęto tę decyzyę cesarza Wilhelma z bardzo wiel
korzenia, odrzucenia i tych poprawek. sle .,Stany Zjednoczone rzeki dela Plata~ powsta- I kiem zadowoleniem, jako dobitny objaw intereso-

Na krótko przed rozwiązaniem drugiej Du- ly dopiero w roku 1816, a republika argentyń . I wania się cesarza !{rajem, w którym, podobnie 
my na czele gazety "Russlloje Znamia". kt6ra sl(a w swej postaci teraźniejszej istnieje dopiero jak w Brazylii Południowej, mieszkają dziesiątki 
wówczas by la wpływową wyrazicielką opinii kie- od dnia 15 stycznia. roku 1853, a więc dopiero od tysięcy niemców i IV kt6rym rzel\Omo istnieją wa
runków związku narodu rosyjsldego, codziennie lat 57. Ale dzień 25 maja 1'. b. był setną roczni· runki sprzyjające utworzeniu się samodzielnego 
umieszczano wielki Itrzyż bez Qadnego objaśnie- cą wyzwolenia się byłych kolonii południowo- ame państwa, czyli raczej autonomicznej kolonii nie. 
nia. Okazalo się, że bylo to um6wionem hasłem rykańskich z pod wladzy hiszpańskiej, a zatem mieckiej. 
do podawania próśb o rozwiązanie drugiej Dumy wypadku, który roz,gtrzygną[ o ich dalszym roz· W kolach urzędowych wystąpiono jednak sta-
i zmianę ordyllacyi wyborczej. woju i ° tyle obch6d teraźniejSZY jest uzasadnio · nowezo przeciw takim fantazyjnym rachubom, któ-

Ludzie, pamiętający dobrze szczegóły owego ny historycznie. re mogą jedynie, jak to stalo się już w Brazylii 
czasu, zwracalI} dziś uwagę na to, że wpływowe Powstania w Amt>ryr,e południowej. które w I także w Argentynie obudzić czujność rządu l'epu~ 

' obecnie gazety "Ziemszczina· i "Kolokol" zaczy- początkach wielm XIX pozbawiły Hiszpanię nie blikańskiego i doprowadzić uo zaostrzenia się sto-
nają się domagać, by i trzecią Dumę rozwiązano mai równocześnie wszystkich jej cennych kolonii, Bunków między republiką a Niemcami. W sto-
i urzeczywistniono nową zmianę ordynacYI wy- tamtejszych, nie byly protestami budzących się do I suukach uZlsiejszych. o zdobyczacl.t niemieckich 
borcze). samodzielnego .żYcia politycznego Judów, PI'zeci'Y l' w republikach potudniowo-arnerykańsldch bodaj 

W zamieszczonej w tych pismach odezwie absolntystycznej wtadzy kr6lewskiej. Były to wal· też mowy już nie może być, nietylko ze względu 
do "Russkiego Sobrania" p. PUl'yszkiewicz wska- ki hiszpańskiej arystokraCji kolonialne); (,,~rio- na doktrynę Monroego, ale i ze wzgl~du na siłę 
zuje podstawy nowej ordynacyi. Cz!on!wwie Du- llos") z nad/ly/anyrni przez rząd madrycki urzęd- ,militarną samych republik i ich pod~jI'zliwośc 
my powilllli byc wybieraul przez ziemstwa guber- nikami ("chapetones") . Szersze warstwy luduosci wzglęu.em mocarstw europejskich. 
llialne i to w s,lJosób, by przewagę mialy ży. Jlie braly w nich żadnego udziału. 



PROSTY WNIOSEK. 

Z każdym rokiem przybywają w krain sto 
wRrzyszenia, spółki, kooperatywy. Prawua, że 
nle!.tóre stowarzyszenia są zamykane z rozpo
r?:ądzenia wladzy, nlektól'e więdną i obumierają, 
lnue llończą się upadłościami, ale na ich miejsce 
przybywa stale coraz większa liczba nowych. 

Czemu przypisać przedwczesną śmleró, spo 
wodowaną złym stanem obrotów? Oto przed f' 
\Yszystkiem nieznajomośoi buchalttiryi. 

Organi2:a~rowie stowarzyszeń i spólek czę 
stolw.ló nie umieją sIę obliczyó ze środkami, ja
ldemi nowa organ!zacya będzie rozporZl}dzala. 
Wybiera się llomisye rewizyjne, których członko
wie częstokroć nie mają poj~cia o księgowaniu. 
Bilans miesięczny, kwartalny czy roczny-to dla 
ogółu członków egipslde hieroglify_ 

Dużą winę przypisać należy lenistwu czlon
ków zarządu i llOwisyi. Ale i to lenistwo można 
pOOlel'ąd wytłumacźyć brakiem wprawy i trudno
ścią wykonania czynności, do IltóreJ powołani 
żadnf'go nie mają przygotowania. 

Rodzi się tedy naturalny wniosek, że do przed
miotów obowiązltowych szkolnych należeó powin
na buchalterya, tak niezbędna. w dzisiejszem ży
ciu spolecznem. 

Dają si~ tu przewidzieć trzy zarzuty. Jednym 
z nich jest: gdzież wziąć czas na nowy przedmiot, 
gdy i tak dzieci mają dużo pracy z kursem nauk 
teraźniejszych? 

Otóż buchalterya jest gałązką nauk matema
tycznych, jest arytmetyllą stosowaną. Należy więc 
na nią użyć część czasu, poświ~canego i dziś Dau 
kom matematycznym, w szczególności zaś działom 
tej nauki, nie posiadającym znaczenia praktycz
nego, życiowego - a tal{ich jest mnóstwo. 
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l znać po slcończoniu szkól, f\ przed wejściem do 
I wszechnicy_ Kto ma czas i środki na studya 

uniwersyteckie, ten znajdzie jeszcza możność na 
załatwienie się z takim kursem przygotowawczym. 

I 3 i pól miliona marek, R. więc na 19219,296 mk. 
warto będzie przypIltrzeć się wysokości listy e1-
'viluej innyoh panujących. 

Drugi zarzut to, że buchaJterya jest naulq 
;, I1,Jn~ i malo rozwijającą. 

Otóż wielki czas przyjść do przekonania, ż e 
uiema nauk nudnych: są tylko nudne sposotJy 
uczenia. Bajkę najbardziej zajmującą można opo 
wiadac nudnie, aż do uśpienia słuchacza. Napo 
bykamy ludzi zapalonych do studyów matematycl 
nych. .Mieli oni to szczęście. że trafili na do
brych nauczycieli. Wszyscy ci, co ze wstrętem 
odzywają. się o matematyce, byli niewątpliwie źle 
uczeni. A co do rozwoju umysłowego, to bill' 
dziej nii ksiąźklt rozwija życie, jeśli kto naucl.~ 
się patrzeć na nie rozumnie. Nauki przyrodnic!. 
bez okazów, wycieczek, preparowania i doświncl 
czania samemu, są zabójczo nudne. Historya po 
wszechna. zredukowana do wyliczenia nazwisl. 
i dat jest okropną. Słowem. niema nauki, l{t6re; 
nie możllaby zamienić na ćwieki IV mózg wbijane, 
ale też niema i takiej, któraby pod ręką uzdol
nionego przewodnika nie otwierała nowych wi
dnokręgów przed okiem ducha. Buchalterya czer- f' 
pie swój mataryat z życia i z życiem powinna. 
zaznajamiac, a zatem rozwijać. 

Trzeci i najcięższy zarzut, to - że ol'ganiza- ł 
cya szkól nie zależy od społeczeństwa. , 

Zarzut bardzo poważny. Ale gdy społeczeń- ; 
stwo zwolna przeniknie się przekonaniem o po
trzebie reformy szkól i jasno zdawać sobie bę 

• dzie s(lra wE} z Iderunku, IV jaldm tę reformę na
leży przeprowadzić, to reforma żądana przyjść 
m u s i, prędzej ozy późuiej - to już niez\lpelnie 
od nas zależy, ale - powtarzamy z naciskiem -
reforma przyjść m u s il jak przycllollhi zaspokoje . 
nie wszelkich potrzeb, ogólnie przez ludność od
czuwanych na jakiemkolwiek polu. 

Austro-Węgry płacą swemu cesarzowi 19 mil. 
:210,000 tysięcy mk. WIochy 12 mil, 840 tysięcy 
lilk.; Anglia 11,515.000 mk.; Hiszpania 7,120,000 
rok.; Turcya 7,0231321 mk.; Japonia 6 mil.199,200 
lUk.; Bawarya 5,402,476 mle; Saksonia 3 mil. 
li74,927 mk.; Belgia 3.500,000 mk.; Portugalia 
:2,400,000 rok.; Wlrtl:lmbel'gia 2064,544 mk.; 
[Ja.dania 1,930,000 mle, Szweeya 1,626,575 mk.; 
~iderlandya 1,360,000 mk.; H('~f1 1,330,000 mk.; 
Dania 1,299,600 mk.; MeklenOni-~-; Schwerin l 
·uil. 200 tys mk.; Brunświk l,2 łJO "'000 mk.; Gre
~ya 1,060,000 mk.; księstwo S:~1.l Weimarskie 
1,020,000 mk; Bulgarya 1.00900u lOk.; Serbia 
:)60,000 mk.; NOl'wegia 844,890 mk.; Szwarz
bnrg Sonderllausen 517.420 mk.; Sachsen-Mein
ningen 394,286 mk.; SZIV3l'zbUl'g·Rudohtadt 369 
tys. 367 mk.; Czarnogóra 161,148 mk.; Luksem 
burgia 160,000 rok. Dochód z dóbr i posiadlo · 
ści, które należą do korony, nie jest wliczony 
do tego. Prezydent francuski otrzymuje rocznie 
1,000,000 fr_ Zaprawdę - piękne myta! 

Z prasy peryodycznej polskiej. 

Niedawno <Rozwój. drukowal sprawozdanie 
z k:liążeczki prof. Oswalda Balcera. uderzającej 
na niektóre zmiany w pisowni polskiejl wprowa
dzane przez nowatorów. 

Na pierwszy ogień powlnnyby pójść wszel
kie zadania arytmetyczne, tak zwane 'typowe" 
które są tylko zamaskowanemi zadaniami alge· 
braicznpmi, zresztą częstokroć nie spotykanemi 
w życiu. Dalej padłyby ofiarą różne subtelne 
twierdzenia z planimetryi i stereometryi, znaczna 
częśc kursu gimnazyalnego algebry l rala trygo- . 
nometrya. • 

I ubudzenio tej świa.domo3ci jest celem ni· 
niejszego artykuln. 

Iluż błędów uniknęlibyśmy, g:Jybyśmy lepiej 
J ie "'y e umieli! 

Z. K. 

Lista cywilna panujących. 

Prof. Balcer pisał wszakźe tylko o pewnej 
f'zęści ty~h zmia ·l . Inne poddaje grantolVDemu roz
biorowi zawodowy filolog, skromny, cichy, ale 
sumienny i wysoko ceniony. cboe szerszej pu
bliczności mniej znany pracowni k, prof. Karol 
Appel. 

, W miesięczniku warszawskim, wychodzącym 
pod tytulem (Wychowanie w domu i IV s7.kole~, 
spotyl\s'my ciekawyartykul prof. Appela: <Po

, czucie językowe w o3wietleniu pi:lowni" z dedy
• kucyą: "Panu prof- J. Baudouinowi de Oonrte· 
t nay, w 44 tą rocznicę Jego pracy naukowej -
I autor " . 

• Llngwiści w haJauiash swoich uwzględniaj!\: 
glównie (mowę zownętrzną~, zauledbuiąc natomiast 
rzecz istotną, mowę wewnętrzną, to jest, mowę 
pomyślaną, zrozumianą; odczutą.· Tak się zaczy-

Uczeń, zamierzający wejść do uni wel'sytu 
(a takich jest w szkołach mniej nii poluwa), 
móglby się z telOi wszystldemi skarbami zapo-
IW 

K a I m a n M i k s z a t h. 
W chwili, gdy literatura polska straciła 

Orzeszkową i Gawalewicza, na Węgrzech 
zgasl największy wspólczesny powieściopi
sarz i nowelista, Kalman Mikszath. 

Umarl w czasie ciągnących się od kilku 
tygodni uroczystości, mających na celu uświet
nienie jego czterdziestoletniej działalności pu
blicystycznej i literacidej. Cale Węgry śpie
szyly, aby oddać hołd najlepszemu swemu 
styliscie i narratorowi. 

Uniwersytet pesztellski mianował Mik
szatlla doktorem "honoris causa", król obda
rzył go ltrzyżem orderu św. Stefana, wszyst
kie węgierskie towarzystwa naukowe i lite
rackie ofiarowały mu tytul czlonka honoro
wego, a wdzięczni czytelnicy zakupili dla 
niego dobra rodzicielskie, z których niegdyś 
wypędzili go wierzyciele_ 

Urodzony w czasie wielkiej rewolucyi 
węgierskiej, wychowywal się Mikszath wśród 
otoczenia zdepresyonowanego ldęskami i wy
czekującego chwili odwetu. WielIde idealy 
narodowe, mieszcząca się w hasIach z roku 
1848 i 1849, znalazly w Milcszacie żarliwego 
wyznawcę, a pierwsze jego utwory młodzień
cze byly jakby dalszym ciągiem wieszczych 
pieśni Szandora Pet6fiego. Jaśnialo w nich 
przedewszystlciem ukochanie ziemi ojr.zystej, 
ukochanie swego ludu, a przewijały się 
przez nie płomienne blyski nadziei lepszej 
przyszłości. 

Nowele jego, pisane językiem, jakim <l,g
tychczas nikt jeszcze na Węgrzech nie pisal, 
podbily mu odrazu serca ziomlców; w swo
ich jednakże stronach, gdzie byI urzędnikiem 
komitatowym, nie mial zbyt wielIciego uzna
nia, co wyraziło się najjaskrawiej w czasie 
wyborów komitatowych, przy których Mik-

Wobec zamiel'zonego podwyższenia listy cy
wilnej, czyli rocznego myta króla pruskiego o 

a a cm .rr 

I 
szath pozostal w mniejszości. To spowodo
walo go do opuszczenia stron rodzinnych i 
udania się do stolicy, gdzie popróbował 

I szczęścia jako dziennikarz_ Smutne stosunld, 
I jakie przeżywała 'wówczas prasa pesztellska, 
zmusiły Mikszatha wkrótce do porzucenia 
stolicy i przeniesienia się do Szegedynu, gdzie 
zostal redalctorem niewielkiego pisma 

W Szegedynie przeżył olbrzymią powódź, 
która w roku 1879 zniszczyla cale miasto. 
Mikszath, mający z natury niewyczerpany 
humor, pocieszal', jak mógł, nieszczęsliwycll 
powodzian, a felietony jego zwrócify uwagę 
królewskiego komisarza, Ludwika Tiszy, któ
ry od tego czasu stal się serdecznym promo
torem młodego pisarza, 

Mając takie poparcie, mógl Mikszath od· 
\vażyć się wreszcie na wydanie tomilm swo
ich nowel, a gdy ten rozszedł się w przecią
gu jednego miesiąca, wydal drugi i trzeci -
i powróci! znowu do literatury pięknej. 

Prawdziwe życie węgierskie, utajone w pu
stach i kryjące się po dworkach szlachec
kich, jakoteż malych, rdzennie madziarskich 
miasteczkach, mialo w Mikszacie miIującego 
je historyka, w miarę jowialnego i w miarę 
fantazyującego. W jednej chwili stanąI Mik
szath obok Jokaja, a barwne jego pO'wieści, 
malujące z niezrównaną prostotą epizody z ży
cia ludu, drobnej szlachty i z życia urzędni· 
ków komitatowych, wychodziły w dziesiąt
kach tysięcy. 

Do popularności l\1ilcszatha przyczyn U się 
glównie jego oryginalny sposób pisania, je
mu tylko właściwy. Dziś z jego {;miercią spo
sób tan zaginąI bezpowrotnie, Mikszath bo
wiem nie stworzyl nowej szkoły - i tak, jal( 
nie miał żadnych poprzedników, nie pozosta
wił żadllycll następcóvl'; będzie on zatem 
zamkniętą w sobie indywidualnością, nie ma 
jącą równej w litcl'at.al'ze węgierSkiej. 

Po\Yieści i nowele l\Iikszitl1a, tego typo
wego madziara, który nie zna! żadnego kraju 

ani języka, prócz ojczystego, przerożono na 
wszystkie prawie języki żyjące, z wyjątkiem 
polsiciego. Zjednaly one Mikszathowi glośne 
Imię nietyl~o w Europie, ale i na drugiej pól
kuli, czego drobnym dowodem jest chociażby 
ten fakt, że prezydant Roosevelt po przybyciu 
do Budapesztu, przede\vszystkiem zapytal o 
nieznanego mu osobiście Kalmana Mikszatha, 
a poznawszy go, nie l'ozlączal się z nim pra
wie przez caly czas swego pobytu na Wę
grzecłl. 

Z glównych utworów Mikszatha wymieniĆ 
należy przedewszystkiem slynne "Opowiada
nia", następnie .Z szanownego domu", "Do
brzy Paloczowie", "Czarodziejski kaftan", 
"Pano wie i chlopi", "Oblężenie Bystrzycy". 
"Upiór Nowej wsi", "Gluchy kow-al Pralww
ski", "K;:l.\valerowie" i wiele, wiele innych. 
"Zbiorowe dziela" ukazały się niedawno w 30 
tomach. 

Oprócz literatury, zajmował się Mikszath 
podolmie, jak każdy prawdziwy węgier, poli
tyką, a wybrany poslem, zasiada! w parla
mencie aż do ostatniej chwili ubieglej sesyi, 
obecnie zaś, wymówiwszy się od nominacyi 
na cz.łonka izby magnatów, stara! się oman· 
dat do parlamentu. Namiętność jego do poli
tyki, uprawianej ze szkodą dla literatury, 
pomściła się niejako na nim. Oto śmierć, 
spowodowana głównie wZl'uszeniem, jakiemu 
uległ w czasie podróży agitacyjnej do Mm'ma
ros Sziget, wyrwała go z pomiędzy żyjących, 
w czasie gdy znoszono mu bezusta.nnie hol
dy, jako najwybitniejszemu pisarzowi Węgier. 

Wogóle polityka zajmowała \viele czasu 
~Iikszathowi i to było może najważniejszym 
powodem, że pisarz ten, ma,iący wprost ge

! nialny dar rysowania postaci historycznych 
swego kra.ju, nie poświęci! się historyi, lctó
rej byłby z pewnością prawdziwą chlubą. 

My stl'aciliśmy w nim \vielkiego przyja
ciela, gdyż ;'fikszath od pierwszej m lodośc! 
byl szczerym propagatorem sympatyi ku Pol. 
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tiR. :uteresujący ten artylml, w I,tórym p. App&l Z drugiej strony, poważni poli'ycy, zwlaszcza ł w tych kolach rosyjskich, których org" li; ~PQt 
udowodnil, ze pisownia módz, St1'ZWZ, s/;l'zydz, w W. X, 'Poznańskiem, nie przestają zwracać np. «Nowoje Wremia" lub jemu podobne (!dfllln':' 

bUdz, powstala pod wpływem poczucia mówil\- uwagi na to, że wobec obecnego położenia rzeczy ki, za dowóJ, że w razie koniecznego wvhoru, 
eyeh i że formy nowoproponowane: móc, strzec, ł w Prusach manifestacya grunwaldzka może po· wybralibyśmy jednak takie warunki, jali:ie istot .. 
strzyc, biec-sprzeciwiają się temu poczuciu. Przy- l gorszyc i' tak już nad wszelki wyraz ciężki los ją obecnie w Królestwie i w innych Jzinlnlca(jl, 
toczy! oraz dowody, że nie dopiero ksiądz Kop, naszych braci w zaborze pruskim. I istotnie jest 1 polskich pod panowaniem rosyjskiem., Ot0ż, 11\.' 
cZJński wprowadzi[ pisownię, którą dzisiejsi re- to wzgląd, z którym się .liczyć należy.. I gdy nie bylo m~iej n,iż dzi~ pow?dów, uy~rr~y 
formatorzy piętnują jako blędną, ale że zjawia Ale czy z tego '''ymka, by wcale mo obcho- I w podobnem ffimemamu utwl6rdzall. te wlasllIo 
się ona już w XV wieku. dzić rocznicy grunwaldzJdej? Ponieważ z. wielu I l{O~a,. za przy.czyną. ~tórych ~tosun~l, polsko-ro-

Olbrzymia liczba przytoczeń z rozmaitych stron otrzymuję zapytanie, co o tej spraWIe my- sYJskle stają Się z l<azdym dDlem olęzsze l bat' 
badaczów języków słowiańskich, zdumiewa jako ślę, lueślę prleto te ldlka słów odpowiedzi, jako dziej nieznośue. 
dowód iście benedyktyńskiej pracy i skrupulatno - wskazówkę dla tych którzy ją mieo pragną. Przeciwnie! zalażeć nam może raczei ua tern, 
śCl autora; niemniejszy podziw budzą rozumowa· Naprzód, prakt~cznie biorąc, nie najeży ha- by wykazać ~niej zaślepi.~nym ludziom w R?syi, 
nia jego nader subtelno, z których jednaJ,ie try- mowaó wybuchu uczuć narodowych wówczas, " do czego, rnoze prowadzlc polityka taka, Jaka 
ska blask jasny, oświetlają.cy wyraziście i z ory- gdy się z góry wie. że zahamować się on uieda w ostatDlch c~asac~ był.a u n~s ~tosowa.!Ia. J~st 
ginalIle~o puul\tu widzenia t~ kwestyę sporną. _ i ze uczucia te znajdą w każdym razie i mi- I rzeczą ~rozumlal~,. ze ~I~ r;n~g~ SIę roz'pl~y wac . o 

Z. K. mo wszeIldch usilowań odpowiedni sobie zewnę-! tem,. adn~ °lbszedrn~~J, baUlkJlas~I~J, Sl\dZ1ę bJedn.ak'Gze 
trzny wyraz. Jest to Lląd polityczny, który czę' p.ow.le Zl~ em .ose, y s Dnie nas~yc.1 r.aCI w a
sto popelniają konsarwatyśol, budząo przez to hCyI d~ JakuaJg.lębszeg? zastanoWienia SIę nad, tą 
reakoyę i tracąc wplyw na przebieg i Iderunek spra:vą I d,o poklero,wa~la o~chode~ w ten sposob, 
narodowego zycia. b! n~e mogl on byc Z[ozu~lany, J~ko przechyla-W sprawie 

rocznicy grunwaldzkiej. Ale istnieje prócz tego wzgląd stokroć wa· me Slt~, ogółu pola~(ów w J.akąkolwl.el~ stro~ę· . 
! żniejszy, dla lttól'ego zaniechanie obchodu roozni- " Gl unw~ld, m?Jem ~d;alllem, P?Wllllen ~yc. Wlsl
I ey grunwaldzkiej byloby wprost narodowym kIem, dos~oJnem I pOlVazll~m SWlętem Dal od l'vem 
~ grzechem. Oto Grunwald był wielkiem wytęże- o dl!? ,obliczacb"z !{tórych JeJno zw:aca Się w prze-

-:-

"Gazeta Warszawska" pomieścila list w spra- niem duszy polskiej i wielką ofiarą krwi dla s~rosc ze smutne,llI.na. ustach słowy. c:nes;u~ mag
wie rocznicy grunwaldzldej Henryka Sienldewicza. ojczyzny, a zatem jest wiekopomnym przYkla-1 glOr .dol?re> -.drugI~ 'patrzy w przyszlosc. z otu
List ten przytaczamy w całości: dem, Jak w przeloillowJoh chwilach dziejowych chą I w:ar~, z,e ~z~eJe narod~ naszego Dle zam: 

.. W miarę jak zbliża się pięćsetna rocznica okupuje się byt narodowy. Grunwald, iak slu.. knęly .S,lę Jeszcze,.1 ze po Chwllowym upadku milSI 
bitwy i zwycięstwa grunwaldzkieto, coraz więcej sznle zauważy t X. B. TeoJorowicz, mógt byc gro _ II nastlWIc odrodzenIe. . 
poruszane bywa pytanie, jak nale~ 1 obcbodzić tę bem Polsld, a stal się źródlel1l nowego spotę- A droga do togo,-;-to praca,. to c~ota p~bhoz. 
roczni cę· Prze:l niedawnym czasem nio braldo go wauego ży da. Grun IV ald pozwolil nam p:z~- l ~a~ to Wielka ofiar~osc, ~o .rozUlec~Dle ognisk o· 
nawet glosów, lttóre zapyty? dy, czy wogóle ją dewszystldem polączyć się z Litwą, umozhwll sWlaty dla ludu, przy ktorej blasku. 
O~CholldziĆ -bi ~lokSY takie odzywalyp się. wc.ale Unię Horcdelskq" a przez nią, nieznany dotych· " ..... Brat pozua swego brata 
mety \0 w o oZie onserwatywnym. rzeclwlllcy czas w d7.iejach świata, fakt zaślubin między .. I lI'ejdzie nieśmiertelność jako aIliol 
obchodIl twierdzili, że Grunwald jest zwycięstwem , dwoma narodami na dlugie wieki wspólnej doli [w czlowiel,a 
historycznie biorąc, świetnem, ale dla dzisiej- i niedoli. • I staniem ludem świata-........ 
szych pokoleń wspomni.pniem ra~zej ?olesnem, Zapomnieó o tem wszystldem byloby malo
j.ak po\Via~a Dante: "n:p.mas~" wIększeJ. boleś.ci, dusznością. i rezygnacyą z praw do narodowego 
.lak wsp~ml~ać. cza~y szczęśll\~e • ~l~maUl w w~e· i życia, albowiem niczem innem jak rezygnacyą 
kopO~IleJ bitWie memc} , wytworzylI Jednak w CH~- ł jest zaplerilnie sie przeszlości i niepamięc o niej 

Hen'I"!Jk Sienki61oic" • 

~u wieków o~~?[Uną p~ustwową p:otę1?ę, yodcza~ : w chwilach upalItu i slaboś()i. Zacbęcać więc t • 

tJ~y my st~aclllsmy na ]ch korzysv, nIetylko pro . do tego nikt nie ma prawa, chocby nawet nie ZnaleZIone perły z Jasnej· Góry. 
wIllcye wowczas odzysltane, ale, wraz z bytem . d' .- . ~ 'l . er' h l 
politycznym, i te, które byly odwiecznem goja- I I aznl~ SI ~a~, WJ OoIC. '. .. 
zdem naszego narodu. Slyszalem zdanie, że gdy- ' ~Ie drazUlc!l - PIsze Slf~ o tem WIele I s~y-
byśmy 15 lipca 1910 r., posypali glowy popio- ! szy Się. o tern. często, ~\~Ia.szeza,. ~dy chodZI o Przed kilku dniami jeden z wlościan we wii 
lem to byloby na.jwlaściw8zym obchodem naSŁego ,l!Itosunkl pruskie, a własclwle mOlVląc, do czego Brzeziny, (lod Dęblinem, znalazł w ziemi zawi-
zl\'y~ięstwa. I może prowadzić zbytnia pod tym względem ostroi· niątlto, IV którem znajdowalo się 141 perel, część 
i ._-_. Z2 I ność i godne raczej kuropatw, nie potomlców ry- t l,orony emaliowanej i dwa rubiny. Wśród perel 
sce, a powieści jego roily się od sympatycz- 'oerskiego narodu, ukrywanie gtowy IV śnieg, I jedna zwtaszcza odznacza się wielkością. 
nych typów polskich, jalcie znal z tradycyi i wówczas, gdy krąży nad nimi zlowrogi jastrzą.b? Włościanie znalezione perly przynieśli do 
wertowanych po archiwach na Górnych Wę- Niewątpliwie należy li6zyć się z polożeniem na· dworu pp. Oldakowskich, z prośbą o zawiado. 
grzech i Spiżu zapiSkÓW. ' szych braci pod zaborem pl'uskim i z ich glosa- mienie klasztoru jasnogórskiego, gdyż przypusz-

Przed trzema laty odwiedziłem Mil(sza· I mi, ale lrzeba J'ównie~ pamiętaó, że hakatystów czają, że perły znalezione pochodZI} ze święto 
tha, niosąc mu tlumaczone przeze mnie na nie przejednamy nigdy i zwalać na nich nie war- Inadztwa. 
język niemiecki dwie jego powieści. Miksz~ith to, gdyż oni wszelkie czyny nasze wezmą. za. wy- ZawiadomioIlo o tem warszawski wydział 
po'wital mnie bardzo serdecznie, książki przy- zwanie - ą. brak czynów-za dowód, że polityka i śledczy. 
jął i z właściwym mu humorem zapewnił ich jest owocna. l Na miejsl\6 wyjechal naczeloik wydziału 
mnie uprzejmie, że da je do przeczytania ' Inni natomiast, uczciwsi niemcy nie zdołają I śledczęgo, p. Kowalilc. z dwornI/. agentami, w celu 
swojej kucharce, która, jako urodzona sied- ,zapewne oprzeó się myśli, że i .oni obchodzą dalszych poszukiWali pomiędzy wsią Ryki aDę
miogrodzianka, zna szwabską mowę, on zaś zawsze wielkie rocznice swych zwycięstw, a nie' blinem, gdzie ma być, według otrzymanych wska
po niemiecku wie tylko tyle, że Hund to zna- obchodziliby ich tylko w takim razie, gdy by ich zówek, zakopana reszta kosztowności. 
czy ... (niemiec), - a zresztą, "niech ich tam dusze spodlaJy, a patryotyz!Il wysech1. Ci z nich. Jak wiadomo, wkl'ótca po spełnieniu święto. 
dyabli zjedzą! "-zakOl"lczyl pogadankę o niem- , którzy znają hi8toryę, nietylko z hakatystycz- l{fadztwa, znaleziono IV stogu pod Dęblinem część 
cach i rozpoczął rozmo\>vf.' o bieżących kwa- nych gnet, może sobie nawet przypomną, że sukienki pluszowej, o'dartej z pereł. 
styach polskich, 'wykazując prawie że do· armię lu'zyżacką pod Grunwaldem rozgromili I Być może, że świętokradzcy albo pochodzili 
kladną ich znajomość i bystrą oryentacyę wprawdzie polacy, ale że zagłady Zakonu Krzy. l z tej okolicy, albo taż tędy uciekali za granicę, 
w naszych stosunkach, znanych mu jedynie żacJdego w Prusach dokonali margrabiowie Bran· l a w obawie rewizyi, uliryli część lupu. 
z gazet i z opowiadania niektórych młodszych deburscy... , Perly i iune kosztowności znaleźli dwaj pa
poslów, żywo polskiemi sprawami się' zajmu- I Zresztą, bez względu na to, co mógłby so- l stuszkowie w d, 5 b. m., w tern samem miejscu, 
jących. łbie kto pomyśleć, CQ przypomnieć i jakie w nim i gdzie przed IdJku miesiącami natrafiono na ślad 

Przy pożegnaniu, mówll Mikszath, iż je- ł uczucia wzbudzićby mogło wspomnienie pogromu I spalonej sukienki \ kilka klejnotów. 
dynym krajem, który chciałby poznać - jest l grunwaldzkiego-my, których dusze nie spodlały, . Pastuszkowie szukali IV róinych punktach 
Polska. Rzeczywiście, zeszłego rolm tylko, a patryotyzm nie wysechł, obchodzić rocznicę na· I przez dłuższy czas, ale bezskutecznie. 03tatalo 
choroba nie pozwoliła mu na udanie się do . szego zwycięstwa i :t.bawienia powinniśmy i bę· zaczęli kopać w piasku i - znaleźli. 
Lwowa na uroczystoM 3 maja wraz z dele- dziemy. l Klejnoty przyniósł do dWOI'U pp. Oldako\\'. 
gacyą węgierską· Więc pozostaje tylko dlugie pytanie: jak ją l skich w Brzezinach stolarz .Matysiak i zostawi! 

Jedyny wiersz o podldadzie lirycznym, obohodzie? Na to odpowiadam z calą otwarto- I do przesIania na Jasną Górę. 
jaki Mil<szath skomponowal, to jego chlopię- ścią. tym, którzy chcą wiedzieć moje zdanie: tak, I Było na razie: l duża perła, bardzo piękna, 
ey utwór, napisany po roku 1863, a poświę- by obchód nie zmienil się IV doraźną i krzykli· I 30 średni o h i 103 małych. W dniu 7 b. m. przy
cony "Sybiralwm ". Tyje uczucia i taJ< bal'w- wą antyniemiecką ffi9.nifestacyę. Naprzód, bylo- I niesiono jeszcze 20 sztuk znalezionych, razem 
nie wyrażonej sympatyi ku Polsce i polakom, by czemś upolrarzającem odpowiadać na istotne ł więc wykopaoo 154 pedy. Kilka z nich jest (l. 

znaleźć można. jedynie u takich wieszczów, ciosy, jakie spadły na naszych braci w zaborze palonych. 
jak PetOti lub Vorosmarty. I pruskim, tylko takim krzykielIl, tylko zewnętrz- Oprócz tego znaleziono: zapewnie część ko-

, Mało mamy przyjaciót na szerokim ś,,"ie- nym patosem, tylko próżnemi słowy, tylko bez· rony w ksztalcie gwiazdki z czterema listkami, 
cie, wśród obcych narodów, a znów zgasro silnem podllieliuJliem samych siebie i licytacyą I polączonemi emalią cieulllo-gl'analową. W środku 
takie jedno wielkie, ""spólczujące nam serce. między stronnictwami .na. patryotyczny frazes... gwiazdki, w zlotej oprawie, znajduje się rubin 

\Vęgl'zy sprawiają st\'ojemu powieścio- Ale jest inna, glębsza przyczyna, tlla której ozworokątny,. Oprawy - staroświeckiej roboty. 
pisarzowi wspaniały pogrzeb na koszt pali- pOwiulliśmy tego unikac, a mianowicie, obecne sto- l Dalej wykopano zwitek sl'ebrnych urucików 
stwa; od nas niech otrzyma bodaj wspom- sunki w dzielnicach polskich, należących do Ro- opalonych z ldlkn na wleczonemi pedami, resztki 
nienie wdzięczne w chwili, gdy jego ~mier- syi. Zachodzi niebezpieczeństlVo, co do którego srebrnej tkaniny, kawałek żółtego aksamitu, nie-
telne szczątki kraŚĆ b~dą do grobu. nie brak wskazówek, że wszelką :lntyniemiecką, co opalonego, oraz jakąś zlOLą wygiętą !łt'ubkę. 

C" Łukaszkiewicll. czy nawet antyprusk1~ manifestacyę uw&żanoby ZdaJe si~ nie ulegać żadnej wątpliwości, że 



"" · r !'H, one klejnoty pochodził z obrazu janogór-
Q1 : r. II 

Wrzenie w Portugalii. 
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Na wniosek l'Ml6"'(łdllł~('..,gc1 U,;ZCwlW AJl'uz . I i n ej, 5~dlle gll sypialnego i wagolllt reslaura. · 
powstanie l mle l.e l 1~ li. p. L IH ll:fgn Slu· , cyj ners(j , 

tewskiego, I,ient"lWlgCJ !, rot:"n ill"'1'1tOJi· i <a) P.hk &rogowy od wlaaaideli osad i 
Pt)ł'.n(' friOllO, :\oy 'I IlD&1'I.illerse deleg&łów I gl'IlULÓlł' \f p ... wiiicie lÓt~:.~~ ! mt w stosunku 15 k. 

I ramienia Stowarzyszenia. udah się n& pognob l ocl każdego rubla podatku podymnego i gruuto-
ś. p. Ksawerego Służewskiego do Warszawy pp. weg~ - zaLwierdzil rząd gubernialny piotrko-

Z Li~bony piszą: W Almade wykryto api- Roman Tulin i Pawel Maciuski. wskl nil. rok bieżlłCY w wysokoici rb. 9114 
~l' l," ,Pollcya dowiedziała aię, że wielu a.gen~w Wysłano do rodziny zmarłego depeszę kon- kop. 19, 
Il'n tuje nakłonić żołnierzy portugalskich do bun- dolencyjną treści naQt~pujl\cej: pStowarzyilzenie (a) Proiekt d tk d I d I ó h 
tu, oraz stara się dowiedzieó jak żołnierze por nauczycieli chrześcijan w Łodzi, pełne żalu. czci I .1za"ych na "8tacy~oŁO,adŹ Ul l? kann ( "'k przyo, ~ . 
t I

, h 'b' '. , w l . l l .. u .U J 'l' ca 15 a. na rzeoz asy mieJ ' 
liga ~ey zac owa.1I y SIę W razIe powitanIa wo · zmar 1m Wle oe zas uzonego pIerwszego swego skiej uzyskal N" l' k ót b 
b~c swoich oficerów. Przywódcę spisku, nI8J&- ! prezesa i lączy wyrazy głęb.oki~go wspólczucia". I dzie wprowadzoni.wyzszą san {CYę l w r oe ę-
luego Cordelo, aresztowano. Zarząd7.ono izereg l Prot Baumfeld WyglOSll clekawy referat '" I . . . 
dalszych aresztowań. ' sprawie wyl<ladów historyi literatury polskiej. ' i (a) .P.opll szkoly m~zyez~eJ panl Maryl Bo: 

Do "Journala" donoszą z Madrvtu: otrzyma- I Zorganizowano przy StowarzylZeniu sekcyę ,anowsklej . odbędzIe ~U} dUla 14 b. m." . W sah 
no tutaj z Lizbony telegram że "król Manuel i nallkowl}, której zadaniem będzie przedyskutowa- koncer.toweJ Vogla (Dzielna 18) o godzuue 4 po 
portugalski _ z powodu fatl1inego stanu finan- nie glówny~h k!"e~tyj w dziedzin!e. nauczania j~~ południU. • • • . • . . 
,:o wego . , oraz poy.rtarzających s,ię coraz ozęloiej zyka pohloego l l~~eratury pobkl8J, . (a) Praoa Yl~ln16w. W WIęzIemu przy ulIcy 
I Icpoko)ow-Zamlerza abdykowac na. rzecz stry .. (a) Koło arohitektbw. Przy stowarzJszeniu M_I.Isza 16, 29 urzą~z?ne będą warsz~aty stolar-
a l<s. Alfonsa Braganza. (Infant Alfons, brat za- techników w Łodzi organizuje się IMlkcya Kola ski e, k,tÓl e zatr~dlllac będą aresztantoIv. 

, ego kró!a" ur. się w LIzbonie w 1'. 1865). a~chitektów, której zadaniem będzie uregulowa- Przed ~'ol{lem pr~e8zło zapro~adz~no w~r . 
luno iroola zaprzeczają chęci abdykaoJi. nie warunków bl1dowlauJch pod względem te. s~ta.ty tk~c~u~. przy ktoryeh pr.acUJe klllcudzle-

----ł thnicznym. SlęCIU WlfJZUIÓW. Wyrabiają oni dostarczany 
( , przez fabrykanta miejscowego ma.teryał surowy 

(x) "Informator' gdzie nalety kupowao, za ustanowioną opIatę 
KALENDARZYK TERIINOWY_ 

IMIONA SŁOWIA~SKIE, D ~ i ś Bogumiła, 
: r o Radomila. 

zamawiaó roboty?" Pod ta.kim tytulem otrzyma- .' 
1 u- liśmy brollzurę, zawierająoą 16 stron druku (a). Slallol§~l~ rozpoeztto już niemal we 

w okladce kolorowej, obejmującą dwa działy. wszystkich ~robmeJ8zyoh g~spodars~wa6h. . 
ZEBRANIE. D z l' (w lokalu, Dzielna 52) o go d •. 

; ~ o pel, zebranie ogólne Tow. dobroczynności. 
- J u t r o (w lokalu wl:asnyw) zebranie ogólne Rad. 

, w}cza]ne Stow, majB~rów samoprz,śnlków. 

KfłO N łKA, 
-:-

W dziale pierwszym sil wymienione 5zczeg6- . Urodzaj traw .za.powladał SU} na wIOsnę 
lowo, z podaniem dokładnych adresów, wszystkie śWIetny, z .powodu J~duak su.szy~ panującej od 
firmy, które w danym okresie drukowaly oglo- polowy ~~Ja, wy~adllle zaledWie srednl.. Na lą-
szenia w "Przegllladzie technloznym" lllb rozlylll' k,leh wyze) polozonych &loftce wJpalUo traw~ 
Iy załączniki platne przy tem piśmie. memal zupełnIe. 

W dziale drugim wyszczególnione są przed- h) poż.r. Wczoraj, o godz. 1 l póZ. po pol. pr;, 
mioty i roboty wymienione w ogloizeniaoh i za- ul. Konstantynow.kiej nr, 133, w 8uuarnł Cyg~lherga 
łącznikach. zapaliły alę galgany; plomienie Objęty prawie caly bll

dynek. Na mle~8ce poż~rll pospleszJl} I I II oddziałJ 
Nast~pne wydanie ,!Informatora" ukaźe się straiy ogniowej ochotnIczej i straż miejska, której na 

W styczniu 1911 roku. ul. Srednlej przed domem nr, 35 damala alę o.. Od-
(-) Wyłą,018nie ChełmuczYlny. "Kuryer I Informator wydany w 300 egzemplarzach dZlaly straży ochotnlc1;ej, rozwlnąw8zy akCJę ratunkow, 

W a rs,z~,,:ski" drukuje następującl!: wiauomośó l rozi/yIany jest bezpłatnie. ' w pól godziny ogień ugaslly. Stuty wynosz" okola 000 
l\' dZ ISiejszym numerze: I ., . rnbll. 

Dziś w nocy otrzymR.Iiśmy jednooześnie z Pe- (~)..z "LlltD~ . ?góln.e zebrame roczne T.o~. (h) ~robnJ oal..... Dziś, o godz. 8 rano, puy 
te l' sburga i Paryża wiadomość jakoby rzad ro- "LutnIa odbędZIe Się dma. 16 b. m. o godzlDle ul. PrzeJaz.d nr .. 16, zapaliła się fIranka w mieszkanIu " . . " . ,. .. I 8 wieczorem, w lokalu przy ulicy Piotrkowskiej p. S:malc1ynsklel. Ogień przed przJbyclem II oddzlalu 
~ YJskl postanOWIł wycoCac na razie przynaJmnleJ, , ]'i 108 P d k d . b" t i d strazJ ollnlowel ocllo~Qlczej ugasili mleuklncy 
! roje1<t ~ wyl!\cz.eniu Chełmszczyzny... !., orzą ~ zlenny o e]mu1e: za ~ er ze- (h) Z targu Dziś na targI do"ó1\' prod~I"6" spo' 

p(ldaJemy tę lnformaeYQ z wszellCleml zastrze- me sprawo~daula :.a ~olt 1~09/10t budzetlI na sywczyeh, Bz,"zególnle jarzyn, byl bImilo dujli ceIJJ j.-

żenia mi, przyczem jednak nadmieuiamy. że otrzy. ! rok 190~/10y . ro~wr.zenI~ ~nlosków oraz wybór \ dnale lJrawl. bez iml.~y .. 
uwliśmy ja Z dwóch nieza.letnych od siebie źró- zarządu l komlsyl rewlz~)neJ. .. ~a) Eoha kradz.ezJ. DonosiUśmy wClora.j o kra· 
deI. Nasz korespondent paryski zapewnia ~e I Gdyby, z ~owodu , Uledostateczne) ~lczb~ obe- dzlezy t.owar6! w fabryce Mltkowera \ lilr8lkorna przy 

. ..', cznych zebrami w lllerwszym term lU lO Ule do- ul. Wierzbowej nr. 18, za pomocą wybiCia ściany mu· 
w rządowych kolach francuskIch uwazaJI!: pro- I ł d k t1 db d . d ' 23 b I rowaDej. Jak iiI" okazało, wartość 8kradzlonego towaru 

. jeltt O wyłączeniu Chelmszvzny za pogrzebany. sz o ~ s u tU, Ol k~ lZle sllł ono w UlU • m, wynOl1 7,000 rb. Agenci wydZiału śledezego pollt1yi lód,-
"'I. ) li! d 1.' • ł . , . i W tymze sa.mym O a u. klej zn&leźll część towaru, pochodz~cego z ttlJ kradZieży 
. . (x uU oWa . II.OBOlO a. Ks: pralat TY,ml,eDle~ ! (x) Stwpondll'um im Siu' owaki g Dl . na polo, okolo ulicy Brzez I ńskiej. ' 
ckl przystąpll JUz Jo pol<rycla murow sWlątynl i , ol.. ~ • ' ~ e o a. uoz 
ŚW, Stanisława. KosLld dachem. WVna]'!lwszv plac I czenl.\ pa, trllęCl z~allego ,dylektora szkól hanulo- (a) GOf,bie pocztowe Dwie pary golębi poczto-

J '~J I wych zglomadZeDl& kupco \V ID War v K wycb znl\lezlooo w domu przy nI. Piotrkowskiej nr. 134.. 
na jedllej z ubocznych ulic, oddal go cieślom do ' . ' '., szaw J' ,sa: Lokatora domu, który przeebowy"al gol~ble. pociągnięto 
roboty okolo wiązań dachu. I werego Slu~ewslCle,go, . rada, oplekuncza szkol l w myśl punktu 28 postllnowlenla gub~rnaiora plotrkow-

Dowiadujemy się też, że w przyszłym tygo. zgromadzelll~ kuple~kle .oflarowały rb. 1,000 na. sklego, do odpowiedzialnoścI w drodze admlnllJtr&eYlnej. 
dniu ma przybyć do Łodzi budowniczy wiedeński I stypendyum lm. Słuzewsklego. . (a) K •• dzież D1;lslejszej nocy do mieszkania M. 

S kt
' l' . ( ) Prasa pod dozorem Departament ol Brandera (OlgIńlika nr. 10), który wyjechał za granicę 

tern, ory pracuje nad u conczeDlem detali. . -.. , . , . p> l' zalrradł się ialrti złodziej , Rozbiwszy biurko 1 szafę, za~ 
Ks. Tymieniecki ma. zamiar na zimę ulożyć cy~ zaw.ladomll gube~-na.tor~1V w. Krol~st\~le ~ ol · brał plenl~dze I weksle. Mieszkanie Brandasa znajdo

prowizoryczną podlogę Z desek i rozpocząć w lw- s~nem, ze. w~ze~hr08.YJ8kl Zjazd Itteratow I dZlen- wało się pod oplek, buchaltera, Abramowicza. 
ściele nabożeństwa. Okna za.bije deskami, ko- mkar,zy, J,akl SIę !lledawno odby~ w Petersburg~ (p) Pogotowie ratunkowe wczoraj pomiędzy 
lIciól zaś b~dzie oświetlony podczas nabożeństw. byl, .Ja~ ~H} ~kazuJe, legalny~ zJazd.em opozyoyl inneml wzywano do naatępujllcych wypadków: 

(x) Wyjaśnienia mInistra Schwarha. Ministe I rosYJskleł' ~Jazd pet.ersburakl :- ~Isze departa- -: Ogoloema osłabieniu uleglo pięć osób, z któ-
rynm oświaty wyjaśIIilo: 1) że uczniowie, którzy ~eu~ pol~cYI-uch walrl utwOl'zJ'c zWHj.zek ws~ech ~1~~Aeadn~~. odwieziono do szpitala Aleksandra, jedną do 
wystąpili lub zostali wydaleni ze szkoły ualnej, ! 10syJskleJ prasy,. by w ten sposób .utworzyc .le - N. uJ. Piotrkowskiej Dr. 68 IgnaCl Chabrowskl 
nie mog/} zdawać egzaminów we wrześniu tegoż galną centralną. mstytucyę o~ozyc~Jną p~zeclw. snbjekt handlowy, lat '3, spadl ze schod ... 1 zlVichnl\i 
roku gdyż z poczatkiem roku szkolnego egzami. I rządową , Do ~wlązlcu. tego m~J~ bro n~ rown1~h praw~ rękę , Obok dworca koiet kaliskie! wybuch pary 
nr z' zakresu kuriu klasowego nie odbywają się, ! prawach przYJ~o.wan~ literaCI l dZlen~lk~rze , ró~- ~1I~:;!r:t~ ~~j;:Y~O~I , tN!rz;ul~ ~~:~ C\:g~~~~!~~f ~~tk;ś 
2) że przy przyjmowaniu uczniów, przechodz~- nych narodo~osc.I,. ~lę~ pola.cy, orm~ all l e, Iitwl- Cuanę Lall~e, eluąCllt, lat 13, w ma8zynle przy aiudnl 
cych po upływie 3 miesięcy licząc od dnia wy- n.i, tatar.zy, zy~zl 110m; w ~en sposob. utworzy koło rozpęt1owe ~Iętk:o zranIlo w głowę; odwiezIono ją 
stl!:piellia z jednej szkoły realnej do drugiej, na. Się potę,zny ZWiązek opOZyCyl, bo ,do zWl,ązkU pr.a. do szpitala, Pognanakich. Na ul. Ł~kow8j nr. 2ó Mle-
Jeży ich egzaminować narówni z eksternami i 3) l sa r~sYJik~ patryotyczna dopuszczona nie ~ędzl8. :z~~:: iR~~~!j' pSla~:~:~:' l~b:~l~~;!!l:u~~lk~' n8r:~ 
że dwuletni termin w zastoiowaniu do uczniów, Uzna]ąo ",V,ęO, za rzec~ konieczną rozpoczl\G wal- F(anel8zek Rfbarl~zylc, syn robotnIka fabrycznego lat 1 
wyszczególnionych w punkcie l, powinien byó o. kę ze zw!ąz!ne,m, departament poleca guberna.so- spadł z drabiny t zlamał lewą r~kę " 
bli 'zanv od chwili przeiścia ioh do kla.y z któ rom rozcll!:gną~ n,adzór na~ tem, ozy ~o. ZWIl\Z-: Nm ul. Pustei Br. 10 W fabryce M, SIlbersteina Glzel 

.c ~ '1' J , ku wizechrosYJsJ(lego nalozy prasa mieJscowa. I EmHyszek, robotnik fabryczQy, lat 15 w maszynie Da 
rej wsstą.pll. wogóle bilcznie obserwować stopień ll\czności zwil\z , której pracował, Okaleczył prawa, rękę· ' , 

(x) Nowa ordynaoy& wyboroll 40 Dumy. t ku z prall~ na wszystkich lrresach. • 
W kuluarach pałacu Taurydzkiego zapewniają, że I . . . 
z poczt\t1dem !>rzyszlej sesyi jesiennej Durny pań- . . (x) Bawełna. W Bl'ukseh z.amklllęto SIódmy (a) Z RadogoBloza. Dziś komisya sanitarno· 
stwoweJ złożony będzie ~ojekt nowej ordyna.cJi l' mlęd,zplaro~owy kongres bawelnum!. Uchwalono budowlana jJrzystąpila do szczegółowych oglę-
wyborczej. prosIo komItety, narodowe o poparcie uprawy ba- dzin hilku świeio wzniesionych budynków, 01'8.Z 

W myśl tego nowego ~ rojektu mają być prze- wełny w kolODiach, zwłaszcza w Indyach. urządzeń domów pod względem sanitarnym w Ra~ 
dewszyl>tklem uizczuplon& ~rawa wyborców nie- l (x) Artel ~Iełdowa. Projel(towa.na oddawna dogoszczu. 
rosyan na. kresach, nadtct gubernatorzy posiąść przez tutejszycu przemysłowców artel giełdowa (a) Z I.~OIyoJ . W sobotę ubieglą o godz, 
ma.JIł prawo wykreślania "list wyborczych wszy- ; niebawem wejdzie w żyoie. a-ej po połudJl i u we WSI 'l'um, pod Łęczycą pio-
s~lClCh nieprawolUyśln)'ch , ich punktu widze- ~ (a) Poci"gi "express" ua kolei kaliskiej kur· run zabil Jana Lewandowskiego, pracującego 
llla. I 80wac mają w poniedziałki i piątki, pooząwszy od w ogrodzie Kul pińs kiego. W chwili tej zaró IVUO 

(8.) Ze Sto .... nauGlyollli chneśGijan , Wczo- : polowy Ilzerwca na Iiuii kaliskiej, IV komunika.· w Łęczycy jak I w Tumie świecilo słońce chruu
raj o godzinie 9 ej wieczCI('em, oubyło się zebra . I cyi bezpośredntej: Kalisz Łódź Warszawa do glów. t ra zaś ci!~gnęla W Zllaczuem orłdaleniu. ' 
ni; Stowarzyszenia naucz~ ieli chrteścijan m. Lo· niej szych miast Cesarstwa, jakcto: Petel'sburg, Mo· ! W czwartek ubiegły na ful warku Silce, pow. 
dzi, pod pflewodniolwem k rezesa p. Romana Tu· ' siewa, Kijów, Odesa., Rostów nad Donem. J>O\~ l ą' I lęczyckiego, wlasn03ci p. Btl tchera, splonat do· 
lina. I gi Ul akladaó się b~d~ tylko z wagonów klaiY ' szczętnie dom sll1żbl dworskiej. • 



:; 
. __ 1ł_l_~~_ ._ ~':"' .. ~_=_=.=_=_::::.=~. ::: R~~~~.:.-=~~~_:t~~.'_, ~_~:~~- ~!_:~-~:~.~ ,;~l,,,~_;~'~================ .... 
• ------- .... - wn ".WJ.l'f6b turystów, Wejśeie na El1lrus (5,600 metró'" gtri\ ~l ")!l~ą hflhł t1·ięc~ rlritti. Jł l'O' !' . ' Q:'I ", ..... . l'-U' m'n fi ilu'tOn"lft z:~,(h..nie PlatlgorsklJl, Ba.ku, Tyflisu, Batumu, !(1}tl\ iSU Ó~6il pOlłoOoo Zl'l})nSsiyjy' l'O)Zl)n~l7lo11e bez ! na a~łnJ21sle upnw Q a I:j o li !I t. I OHIiI ""J~n!lflj gru~lńsklej . Prowadzi I łnf.ormu ) o. ~ 
dOZQn1 \1ul1!eL AlltuDi Ojrllynlkl, WarszAwa, ulica Wlodzjmlerska. 20 W tlIUlU dnio we w.i Y~'rfU:y!J, pod O.or- /; . ' KOłtty 300 rb. 

~ "tV 1" 1 t (Dok. n) kOlf8w spłonęła zagroda w'łltłl!iiA48i(a, przy«n;Jna Wy9ClI.!l1ł. w lo~) r"iIlll "Uh~m u:;u',;'er.w.r @ , I 

pożaru' niewiadoma. Straty dQ$e, , &a fiildotltJilldtli'0 '""jy:,.::,'a l4lt.l1ktPol'9. yv;.! prt.e .! .. ___ !!III.li. _________ !!!!_.~ __ !!!""I'.!!'!._!!!I!l&I!P'!=. w~==_z ......... . 
(a) Silne piol'llny w o.tainich kilku dniach i woduiotWI)Ql prof ,H. V" Hllpl'a.slat .. dla &~lI.~I:t~U\ ; O t t . t 

spowodowaly bardzo wiele poiar6w w różnych ! rod wzgl'łdam :trc/Ji!ol0:f' ... ·.:ll}'!iI .i.I~C'...uw~sc.l ... 1 .. i S a Ula pocz a. 
okolicach. Między innami spłonęły pod Bollmo. II r~ytnęgo pllJ't,,:~n b~bu~.uk ltrp P'ł~f.lnn., ~~m- I 

t enie heG tąd do AmcrJ'lI:1 r"* .. ol!~.f} z.J"It,#_,. al (hCtu.~h;3. > ~ Dziś na lWiiedzeniu Dumy pa.ństwowej 
wem znaczne przes rz " d nyeL, ~ mjęJ~y iliemi 1.\i'l1. t1aiłC1 iaMl"zc:k gli . 1 db l' , I t . .' rOl'''Hu prawa o 

(a) Bursa bez .deazczu prX:łcl~nęla w ,iro.ę nl'a!J y ,.1., p 1)1 r~ t\>6h n\~~m dl" \tql, l1. n .. nG- o e, ~llI Się OS.i nlC:l czy.anle p ,,\ 
b' ł d 5 l l J Mąk(łitc~ml - lóLl J J IF wpro,qaJzallill. ziemlltw na Litwie i RUS I. PaŹ-

U leg ą 0, g~ z. ej po po U( ,mu :Ja. 'lila ~ wiłt)y~h t. :~w. • Uibl1.Q<~kę, hiłtJ'lU~ fi Ni~pu dzitjrnikollOV ua f.to.ienteniu frakcyjnem postano-
P?w. lowl<skISgO. S~~a8Zn& wIGhuti. pOOlbO t.a ne. Przy odtyfl'oW'!l.illU tJ~ll tatJllcMK prof. RH · , wili bl'onló ·'Je~7.(liłl Uf: ',)oprawek, pl'zyjętycb po-
ki? chmury kurz~. lZ ~ap~~o\l'al~' CIł1DGGH!! ro~- precbt na.~ r a.fll na nIamek opowielŚei, lłg&d:t.łlj~C3j ~ l ' 
dZlerane co chwila oslepla)ą:ce~1 blyskaWIcamI, ł si~ zadziwiająco z opowiadaniaml biblijnemi o po ~ pr~etl~io l'I:~ae D~fbę. Ale prawe skrzyd o paz: 
Raz po raz rozlegał się huk pIoruna. Deszczu t ., N ' dZlernlko '" C-vW P'Ó!('Z!c zapewne Z nacyoualistam\ 

l ople l arce oego. \ we IZ f ,ki1!D p 1.I.1kti.Ch nie bylo ~ca]e. Istnieje, jak wiadomo, już kilka. inAjoD. ~o~ i w.II,' t , : " _ 

(h) Poz.r - .czoaie. P0!ldliJdJl Jeiowem 1 Ma· mników piśmiennictwa ba1)ilońskiego, lAW ieraJą. j . __ ~u P:tAIlt.v~ r~zp~czlll~ obrady, nad pro 
ryanowem, w nled'lelę pcdcpa iluuy od plor~ IIlpa- cvch Dlpomllllienie o potonie żaden z nich jad. ~ Jek.tull Ziem;"',. na. LWfle i RUSI w koncu przy-lUa się stara sucha topnia prl] lIzoale, Kłęby Rymll nie· J' . • ,', l "l zł', t l1'odnia 
daleko zabudowań gospodarczych zaalarmowały mlod9r nak nie wiąże się ialc SOlsle z przedstaWieniem : s f1i;O Yo I • 

s\ra1: ognjow" oehoinlezlt w Jaźowle, która nader szybko tej klęski, zawartym w trzeeh rozd:liatach pierw ... l _ Rada .:miłli8trów przyjęl~ do w~iesienia 
przybyła l pod, kleru?klem naczelnika oddziału, p. Za- I szej księgi Mojżesza, jak wła~nie odkryty przez : do Dumy proJ.skry J~ra.w . o nO\l'e~ ui!~aWle ~zcze-
boraklego, ogłen ugasIli.. ! prof. Hilprechta. i podany uo wiado-mości publlcz- ! pienilł. ospy l o tn/e!i1cmu, 88r~ltutow paustwo. 

SZTUKA i PiŚMIENNICTWO. ! nej w odczycie wygłoszonym przez niego w kl1l - ! wych w zachodnh:b pbarn:ach bIa.łol u3loch, oraz 
~ bis Acorn" w~ Filadelfii. ! odrzuciła wniosek mitli.trów komunikacyi i skar-(a) Teatr ludowy. W nadchodzącą niedzielę, 

i. l. d. 12 b. m. w teatrze letnim w Paradyzie, 
Towarzystwo dramatyczne pod kierunkiem Julia
na Myszkowskiego, wystawia sztukę ludową ~ 3 
al(tach ze śpiewami i tańcami p. t. "KrakOWIacy 
i górale- Jana Nepomucena Kamińskiego. 

Kronika antialkoholowa. 

I "Opowiadanie to, a raczej,jak wspomnieliśmy, ~ bu o budOWie kolei akuizema- chińskiej. 
I tylko jego ułamek, brzmi w przekładzie, z uzu- l - Do aus\ry&ckiego biura korespondencyi
I pełnieniami, poczynionemi pl'zez prof. H!lprech. i nogo donoszą i Paryża: 

t.a (któro podajemy w naWiasach) jak uast~· l W Paryżu ma byli zalożony wolny uniwer-
puj :); ~ sytet polski. Kapitał, na 1.en eel potrzebnJ, jest 

. .. Ciebie ... (Szluzy niebieskie) otworzę· ! już zapewniony, 
(Poszukaj wi~c) st.,,-orzeń żyjących zanim ~o ~ _ Z Wiednia. donosza: W izbie pod6w Rs. 

~oP. nasta~ie. (Ponieważ n .. wszrlltkie s.two,rz~D1a), l dy państwa prezes ministrÓw, odpo.wiadająo na ' 
Jaklekol~Ie!{ ~na są, zesIę Zlllszczeme I zpUbę: I interpelacn 'ł! spra.wie wysrania wo]~k. austrj~ 

i ",ZbudUJ wlello okręt ..... ,budowla, ta ma byc bar kich do WęgIer na Cli as wyborów, oswladczJl, ze 
Jak wpływa alkohol na życie l Id.rowi~ ozło- II dOlO wysoka ... Ma. być urządzona Jak dom, kt6ry zrobiono to na żad&nie rządu węgierskiego. Za-

wiekd Cl.ek~w! pr~yczynak do rozwląz.&ma. te- pomieści w !lobie wszystko" co z,e stworze u żyj ą- rządzenię to bylo "lligalne, wywołała je bowiem 
g~ ~aga~n!eDla. zna]duJero,Y w obsz,er~eJ, .puc: ! oycb uratowano, i ~a posladac dach mo~ny,.. potrzeba utrzymania porządku w monarohii. 
nIe,m.Ieel{je~ p. to .cO st~me zdrOWia l s~le~tel. I (Okręt) kt6ry zbudUJesz.,. (Sprowadź do D1e~o) Izba postanowiła przyst!\pió do obrad , nad in~er" 
nOBcI w mIejSCOWej kaSIe chorych dla LIpS Ił. I zwierzt)ta llolne ptaki niebieskie •.• (A z pełzaJ I} . l 
olwlicp, która ukazała się niedawno temu w Be~. ! cych stworzeń 'po dwa. z każdego gatunku) za. pe acyą. , • 
Jinie. W opracowaniu tem statY8~Jcznem, obeJ- I miast większej liczby. , .. Liczbę .. i rodzinę .... 1,.. . - Rosya, SzwecJa.l Nor.wegla, naJbardzi~J 
mującem przeszlo milion osób pICI ouu, uwzglę- I Ulamek, posiadany przez pro!, Hilprechta, zalUtereso~~ue w spr~w18 ~zpIcbergu, pos.tanowl
dnio.no tak~e alkoholików, do .Ictó~ych ~aliczono I mierzy w miejscu na.Jszers~ym 24 cali ang. Dl!l~ I ~y .wsp~IUle opracowac ;pro)~kt konwenCYI, okra
jednak 'ylko nałogowych pijakow l ludZI, u l\t6- I gość jego wynosi 2 i pól grubośó zaś siedem 6s . , sI a.]ą.c el prawne POlOŻ6~le lej wysPY. W tym e.
rych objawialy się już oznaki obłędu p.ijac~iego. I mych cala ang, - ' i l~. wkrótce rozpoczną ~H~, rokowanul. w Chrys.tya
Porównano tu więc stan zdr owia pIJak?w ze ! Tabliczka ma barwę brunatną i zrobiona jest ! n~l. <?t!tateczne P~Z~Ję.Cl. projek~u . nastąpi na 
zdrowiem ludzi, uiywajacych alk.alio,lu urola~ko- l z cegły niepalonej. Niema na niej nio takiego, z l ZjeŹdZIe przedltawlCleli mo\}arstw Złolntęresowa-
wanie i zauważ0t;l0' C? następu )!:, ~9acy, ,ktorzy I ezegoby wnosić można ° pochodzeniu jej lab cza~ , nych. . . , 
początkowo posl~~a~l zdrOWie ,L.()~~ ~obl,e" st~ •. si e, w kt6rym powstala. Ale prot. Hilprech i~d~! I , . - Do k~zak6w rosJJs~lch, kł6rzy prowa
pniowo przez pIJal1st~o ~ak. J~ zlIlJn?\~ a.ll, ~~ na podstawie badań przeprowadzonych na mIeJ- I dZlh. D.al'ab-Mlrźę do ~lI."'WlDU, ,!skuttl~ meporo
w $ile w~ek,!- ch?ro~ah Wlęe~~ l powaz~leJ, n~z I seu, O1'az innych okoliozności, że umieszczono na I ZnIOłema, strzelało WOjsko perskIe. Zglną,l Jeden 
wnyscy llllll, Więcej nawet D1Z starcy 1.0letUJ; niej taks t powyższy pomiędzy rokiem 2187 a 2005 , pen. 
Ilość dni, w kt6rych w~lmtek choroby nlezd.olnl l przed narodzeniem Jezusa Chrystus&, Ponieważ zaś j _ Donoszą z KOD&'antYllopola, te po wabu. 
bJli do pracy, byŁa u pijaków dwa razy wlęk~ • daty te poprzedzają wędrówkę Abrahama z rów- : rzonei rozmowie z posłew greckim, wielki wa-
sza niż U ogól!l ,czlo,nk6w kasy chor!ch, ?odob-. nin pomiędzy Eufratem a Tygrysem do Damasz . ! zyr ulegl atakowi apoplak~yL 
ni'l i ślIJiartelnosć . Ich . byla znacznIe wI.ęlcsza l len, a następnie do wskazanej ruu w j asnowidze ~ i N astr6j ludności z powodu 
częściej też ule~~)~ r6z~Y!ll wy~adkom .~Ieszc~ę- ni!l krainy nadjordańskiej, prawdopodobnie zatem ; ujawnia wiolkie zdoDerw~wll.Ule, 
śliwym. OczywHlcle, ~6zmca mlęd~y plJaka~IlI a ! tak Abraham, jak i rodzina jego tekst ów znali l przekonanie, że 'Wojny 7; ~l'ecJ't\ 

sprawy Krety 
Utrzymuje Sl~ 

und\nlló msp(\-niepijącymi wcale. czyI] abstyne.ntaml, ~Jlabf Jesz~ I dokładnie i przenieśli do Ziemi Swiętej. i dobua. 
(\1-6 bardziej uderzająca, a. wiemy t~z . z lllny~h I Pro!. Hilprchet za.znacza jeszczfl, że tekst ów ! _ Pracujl\ey na pIantacy&ch herbaty we wsi 
doświadcze~, Że nawet pomiędzy ludzm.J, mier~16 zgadza si~ również z opowiadaniem o potopie, I Semis1candzie rosyanin Sawlajow, wobcc stanow
używającymi alkoholu/ a a~stsnentaml różnIca znalezionem w Niniwie przez prof. Jerzego S~i- l ezej odmowy d1li"rŻs. .... o) pb,ntaoYl \vypłc.cerllil. mu 
jest bardzo znaczna-, tak, ,ze abs,tynent w r~~- ł tha, Prawdopodolmie też znajdą się z czasem lU- ! zarouku, zabił go, " llltlltęp!lle ~/l.m zameldowal 
nr

ch \~arunkach żyje na ogol o klIka lat dluzeJ, l ne Jeszcze odP.i~y jego" co p07:woli ll1i.eJII\,)~ bra· , o tem POI.lr.yi. Nić b~e-z~o n~ l'osyjsl{ie pod<t~ń
DlZ umlllrkowany, . kajace uzupelul(). Dodac w koncu Dalezy, ze ta- • stwo Saw:&Jewa, gubernator Slta 'lał go na powle-

Liuba slynków w A~głii zmniaj~za ,się z ro- I bliciki, znalezione przez wypr~w~ amórykańską, l szenie. ,Tlum, pochwyciwszy Sa.wł~Je\:3, w spo 
ku na rok pomimo szybklCgO wzros~u h()~by lu - l pokrywała. warstwa kryszł..a!l:ow rOl,mal~l'ch u· ! sób zWHirzF.; cy zamordo'tul gi) lnlewInuego or
dllOści. Podczas gdy w r. Hl01 bylo ~e821~Ze I tworzona z biegiem tysiocoliJci, sQ.utk.ielU czego i mianlna Abaka. 
101,940 szyu!{ÓW, w rokn obecnym jest loh Jut ! odczytywanie napisów na tabliczkach nastl'~czalo l Sledr.bro, przeprowadzone i'rze~ kOnIula ro
tylko 92,571, Jest to Widoczny sk3lek .. l'u.ohu I \fiele trudnOści, ! • syjsl{iego w Astrllbil.uzls, stwierdZIło oburzające 
pneciwalkoholow~go, który liczy w Anglu klIka l 'I . ZA.chowani/3 się wlad:& miejSłjowych , Główni spraw-
milionów zwolenników. II a d e s ł a n 8. . c1 zd~jli umllIląó, Poset r08YJski w Teheranie 

Z KRÓLESTWA. 
Program wycleezek akaltem1ekiego klubu tltry!tya- ! zwróc·r ';ę do rządu per8ki~gQ, Z ~nergiczn,em ~ą~ 

nago we Llluwle nil mlesll\oe 181D18 JilS~ DMt~p'lj,ey; I dllni4!nl hlezwlocznego UsuUlę\'lIa l ub.rama. gu-
l) Wyclel~zka w Alp! ao.trYAGkte {).d. IIClIUicy Ty- t bffDll.tora i wspólwiunych oraz odszkodowania 

roju I Slw!ljearyl pntlS .,.,:ndnlowy Tyrol l)clom1ty, , dla. rod7iny Sawlajewa. 
liohe TABun, Sal2.barg, KafyntYę, Alp.! JuUl.tk\6. ~e ?l- II _ Urocnyśc : e otw81'kl w Charkowie zjazd 

Ó I k 'k' N mle·s'u wy l m8rtn({ do WiednIa GUli od lI'> IIPM 1141 :n sler}"ola. ~ 
Przywr Elen e omn.nl 4OY1. ,a J u , .-! KOIt'Y okolo aoo korUD. rto\ł~'llt p U!~C,,~ll1W Loo- , uczestnihów walki z ep~demią choleryczną, Zjazd 

padku pod Muclejowem, na. k~!e.l!lł)h nadrnslau· D01tIIlZ ("dre~: BQ~6n I~ Tii"l, LII?u,",.ctil\tenregtmsutII), : potrwa dwa tygodu:o. JedJlo~ześnię w uniwer. 
Sl<ICh, gdzie urządzono lin i ę OI;.JIi;do~vą, Ui!nD ił~ L<'J l W prO~l'allllO W")g,,,~ 11:\_ Z."tW:.>Jsze IIlldzyty, l I sytcdo otwar~o wy~taw~ zjazdu, zorganizowa.ną 
iuż "ulllowiska ro~bitych wagouów l napraWiono l 2) ot! 30 lIpcl\ llu ,lu 81f$rpa a - \'f'yc ,eell!:! do Db~- przez rsijv nrofosorskid. 
' - macy!, Pu ariisil.o I IV!!!.! \'! mis Bu4I!p'!l-~m, .. c1. .. ue ~a, J l' • " , I ' 

Hn It~. ". ' Flame, WaM\' Ii, 1';f6~r.u, grot "'!: I'o3tvJ!lej ,l WiedniA, - lJono~z.t Z ,A velHo, źe dot) oneZalI z. p~d 
Od wtorku przywr?co~o komull\.h~cyę, ~rze , Ko~],ly l'lO k!.lrClll. J"rcwadd i IllIormu/& luz. Jan We- gruz6w d<lmo\f, li.ture ruuęly pod"zas trzęSienIa 

puszc~aifłc 'fszelk.ie pOCIągi z szyblrosC1!~ 5 wIOrst ; bor (Lw4B', Pdj~Mhll~k.a). ", w prowincYI Avolilo, wydobyto 50 trupów, 
na gl),jziu~. Ił Lł 3) 0,1 :.'O-~n7), r.~ó~1'-WI'1n~~~~..zJ~~a WdoBS1?,~~::C~~~u~~ l Odu,:ial okrę lów !Idul sii} na Im~J 3e(! ~rzę .. 

. . t' l bl" z s!la 'lIfZ"i ... 1 1>;. • , .U n . ..... "" /. " b' ,. Ul S f' ł Sosnowleo. ~edlllg os atmc 1_ O .łCZ~U ~r~ę- : trÓtJet S .. rWll\l.łl, Dlllestl'll I SafU. Kosztj - 35 koron, slenia. z:eml, a y Dl6!C pomoe. n an ,ele runą. 
dowych. Sosnowlec, liczy 8~,520 ,m16iizl{tl~e?~~, Prowa'l~ 1 i 1n,lvrmul9 p. Broni~ll\w P1Mza'owlcz, st. l wezo~aj jeB~cze jeden dom; zginęło po' .~ I'nzaml 
w t()j lIczbie katolików 61.2:>6, zydów 1<>,640, praw w S~noi(U. l k G 60sob. 
prottstanlÓw ~,012, prawosl~wllych 2,022, marya- gao../i ~;O;°!i~~~ef i~~r!n~~el:n~t;z;!l:weezs:y~olf~~i Przybył tu k1'61 z lcrólową i byJ. (,_., ..!i pny 
witów 1,075 ltd. ł lLwów, ł'om&eiulik~), , . akcyi ra.tunkoweJ. 

5) Od 1 a!erp!li" do 31 Sierpni" - wycloczh na l 
Klllktll. Liczba llci8stnlków O&rAQ!lł~ooa, - tylko dla 
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XRECIA. ROBOTA. 
te deszcze. Oczekiwane są dobre zbiory o1\opo. LO!ldyn, 10 cze:'wea (WI.). Dzisiejszy ,.Glo· 
wizn. Zboia również się pOjlrawily. Obeonia wy- be" zamieścH nailtępując~ notatkę: ,.Pokazano 
sylane są transporty zboża z zeszlorocznego uro · 
dzaju zagranicę. Buch emigracyjny, który oslabt nam telegraficzne streszczenia wygłoszonego przez 

. ,v okolicach Łodzi - pisze "Kuryer War- z wiosll:j, obecnie pODownie się wzmaga. , Roosevelta odczytu w uniwersytecie Oxfordzkim 
SZ9'''' : l"-jese mnóstwo miejscowości, zamieszka· Rzym, 9 czen~ ca. (\Vł.) Kardynał RampolIa o anD.logiach ftlf)logicr,nych, dokonilne przez urzę ' 
nvdl BiemaI wyłą.cznie przez niemców· kolonistów. ciAżko zachorował. Miał ]'ui kilka przypadków \ł t b l S " 
Sa to ludzie stosunkowo bardzo zamożni, czemu 'i . dową agencYę pe ers nrs (ą· Lreszczema to Jeit 

• . 1'1' l' . d t . Ik' . t d' omdlema. I pewnego rodzaJ'u c u r i o s u m, pomi.l·a bowiem 'sprzYJa u IZ ne sąs!e z wo WIe lego mlas a, gZIe WiedllB 9 czerwca (Wt). Koło polskie oświad- ' 
z łatwością zbywają produkty wiejskie, a w lecie czy10 się przeciw zaprojektowanemu przez czechów rzeczy najważniejsze, stanowiące punl<t wyjścia 
domy swe wynajmują na letnie mieszkauia. Do prawu ję7.ykowemu dla calego państwa. : całego odCZytu, podkreśla zaś rzeczy trzecio-
tal{icll miejscowości należy przedewszysttdem za- AgraryllBze czescy zawiadomili rząd, że nie ' rzędne, potrącone mimochodem. ~ 
liczyć wif'ś Andrzejów, znajdującą się obok tej WeZffi,!) udzl'alu w konferencyi uo"odoweJ', skutkiem .. kk' . t' kl' f b l'd l' . 'I'" Rozumiemy drazliwosc rosyjs iej agenCJi, to· samej nazwy s aCyl o el a rycz no- o z CIE)J, na- c?ego caŁa akcya jest zachwiana. 
stępnio Krasr,ew, Wiśniow[!· Górą" NOlVosolną i wie , W!edeń, 9 CZflrwca (Wł.). Janina Borowska rej nie wypaliło jakoś poda. waó ze wszach miar 
lo innsch. , zgłosHa się do prezesa Kola polskiego, d-ra Grą- ludzkich uwag Roosevelta o stosunku paustlv do 

'\'0 wszystkich tYCll miejscowościach niemcy- , bińskiego, z prośbą o poparcie jej starań o zda. narodów podbitych; poco jednak zmienianie tek-
Jwioniści tworzą masową przewagę i tam prawdo- wanie egzaminów lekarskich na uniwersytecie stu, przecież daleko prościej było pominąć fakt 
podobnie należy sobie tlulllaczyć ich dl}żeuie do wiedeńsl\im. I 
nadania wsiom nazw niemieckich. I tak Anurzejów Berlin, 9 czerwca (Wt). Na dzisiejszem po. I odczytu gŁnchem milczeniem. 
Jwloniści nazywają c:Anderopob, Wiśniową- Górę- siedzeniu Izby poslów sejmu pruskiego kanclerz ! (Tak pisma nasze za grube pieniądze sI} ob· 
d{irschenbel'g', Kraszew-cIWnigsberg> lub c:1\a- Bethmann.Hollweg odpowiedział na interpelacyę sługiwane przez agencH petersburską.1 
nigsbach., Nowysolnlj;-<Neu6 Saltz. lub .8uHz- w sprawie ostatniej encykliki Ojca św. Kauclerz Przyp. Red. "Rozwoju"). 
felth i t. d. powiedział, że encyldika obraża głęboko uczucia Poznań, 10 czerwca. (P.) Z powodu stano-

Obecnie doszło już do tego, że gdy przy je- religijne protestantów i może przyczynić się do 
(~lie się !la stacYę Andrzejów kolei fabryczno·lódz · zalaóceuia spokoju religijnego. PoseI pruski przy wlska Kola polskiego w sprawie apanaży-pol-
l. ieL i j,ą,da się od kolonisty, oczekując ego na le t- Walifl(anie otrzymał. od rządu polecenie, aby wy- ska prasa poznańska ujawniła rozbieźność po-
ników z l{Ońmi, ażeby odwiózł, przypuśćmy, do stąpił stanowt:zo z przedstawieniem z powodu glądów . 
.Kxaszewa, to udaje on, iż nie rozumie i dopiero encykliki. I Poznań, 10 czerwca. (WI.) Obywlitt'l Michał 
po chwili tłumaczy zdziwionemu letnIkowi, że Kra- ł łliźnij Tahił, 9 czerwca. (P.) Sprawcami na· ' Kasprowicz l(upit majątek ziemski od niemca 
SZl:W już nie istnieje, a jest za to cKtinigsbel'g~ paści na pocztE}, zdążającą do lwpalni alapej' i 
lub <Ki:inigsbach:t ... /v taki sam sposób koloni- skich, są osetyńcy, których w liczbie czterech, Noltego. 
t;ta odllowiada, gdy się żąda odwiezienia do An- ujęto. Strzelali oni do konwoju, ukryci w rowie I Sosnowiec, 9 czerwca. (Wl.) Dom ludowy 
urzejowa lub Wiśniowej-Góry. przydrożnym. Ze zrabowanej sumy brakuje 3,000 otwarto. Poświęcenia dókonał ks. prefekt Rog6j-

Osoby, które wynajmują letnie miesl.kania w . rubli. sIei. 
tydt okolicach już O? kilku. lat twier~z~, że t,a.: I Haga, 9 czerwca. (P.) 39 państw zgłosiło Płock, 9 czerwca. (Wl.) Zbrojny napad na 
Ide systemat!czne ,llIemczeme nazw mleJscowoscl : udliar w międzynarodowej lwnferencyi o ujedno- . 
rozpoczęło SIę dopJero w roku ble~ą.cym i widzą stajnieniu prawa wekslowego. Rozpocznie :;ię ona pocztę zorganIzowano pod wsią Lelice, między 
w tern planową. akcyę ze strony mle]sco\\yehha - i w d. 24-ym b. m. l Bielskiem a Sierpcem, w którym zabito pięeiu 
katystów , którym w ich kreciej robocie pomaga- I Bialogród, 9 czerwca. (P.) PrzybyJ tu na- ! konwojujących pocztę żołnierzy, woźnica zaś i szÓ
ją. tak zwani .Iitwacy", tworzący główny l\Ontyn ~· . stępca tronu tllrecki, powitany przez lcróla, na- : sty żolnierz zostali zranieni. 
gens latników w tej okolicy. Gdy niemczenie nazw stęp::ę tronu, ministrów i burmistrza, który podal I Agencya telegraficzna petersburska informuje, 
wsi odbywać się będzie w dalszym ciągu , to łJódź mu chleb i sljl. I.' 

• I' . l" . kb ., 10' Y że lupem napadających stała się snma rb. 55,599, 
znaJull6 SIę w {ro.ce Ja y w WJeneu. '/, zon m Z ost""tnł· .... jft ch ...... l!;;. 1 ł Pl 1 d R 
z miejscowoścI o nazwach niemieckich, tembar- - - _d" przesyana. pocztą z oc \a o ypina. Wedlllg 
dziei. że koloniści czynią już starania, ażeby naz- , Konstantynopol, 10 czerwca. (WI.) Pomimo agencyi, żolnierze, konWOjujlj.cy pocZ'tę, zginęli. 
wy 'Jllemieck ie były wnoszone do uokumeutów u- energicznego plotestu ze strony Grecyi rozpocząt R.lim, 9 czC'rwca. (WI.) Król onarował po-
l' /.ędowych". się bojkot towarów gl ecJdch. Surowo zabrOlliono szkodowanym slmt1dem trzęsienia ziemi w Avelli-

O tych niemczeniach nailW dokoła Łodzi pi- ' no i Potenza 50,000 lirów. 
sali5111y JUż niejed nokrotnie. Dzieje się to niety] . ' robotnikoul wszystki ch portów tureckie·h obsługi, , 
ko pot! AndL'zeJowemt ale l w okolicaoh AleJcsan wania greckich olirętów i pasażerów. Turcya po· 1 Nowy Jark,9 czerwca, (Wł.) Powstauie czer-
Jrowll, KOllstuntyuow8, Zgierza: i wszędzie tam, stanowila dążyć do ostateczności, aby rozwiązać l wOlloskórych na półwyspie Yllkatan wzmaga się 
gdzie tylko niemcy mieszkają· sprawy Krety. . l w sposób groźny. Ośm tysięcy powstallców przJ-

Nawe~ w Łodzi do niedawna bylo (o modq.. Konstantynopol, 9 czerwca. (Wl.) Oświadcze': : bylo przed Meridę. W szeregach indyan znajduje 
J tale Księży · M!yll ochrzczono na Pfa.ffell·Dorf", , się i ludność biara. 
Leśniclówkę- WaldscblOscben, a nawet gorączka nie lcróla Grecyi uznuno tutaj za niedostateczne . . 
zmian tak opanowała niemców, że i Łodzi inne, , Porta tureclm postanowiła przystąpić do środ-

Odpcwiedzi Redakcyi. chociaż slowiańskie, cheiauo nadać przed kilku · : lcól'I ostatecznych. Mobilizacye dokonywane są 
Iwslll laty nazwisko. ! gOl'l}czkowo. 

'l'ruduo te wszystkie usitowania powtarzać, ; 
7aZnaczve jednak mu~i fIly , że o zmiar.ie nazw! W dniu dzisiejszym odwolany zostal z Aten 
IV urze.llowvch dokumentach mowy byc nie może, poseł tUl'ecl,i. W Atenach wszystko wre, 
gdy~: te po·trzebują. Naj\:'yższego za~w~erd6eni~. ! Berlin, 10 czerwca. (P.) Niemiecka prasa nie· 

P. Durka. Za zameldowania nie ma prawa an! 
~I)spodllrz, ani rz~dcA pobierania jakichkol wiek opłat. 
Wszystkie koszty w tym wypadku z melduoku spadają 

! na gospod/lrZA domu. Wyrok sędziego VIII rewiru naj
lepieJ sprawę tę wyjAśnił. Rządca za pobieranie opłat 
za meldunek dostal się do więzIenia. 

Sa. więc to zabawkI kreCIe, nawet 1ll0Wlące duzo zfI,!eżna komentuje żywo wczorajsze stanowisko 
o "gospodarstwie niemców W na,>zym l\1'a]u, ale [\o'la polskiego IV sprawie po<lIvyiszeula apauaży 
żadnych powainiejszyr.h następstw lIie sprowa-
dzające, ilopóki rząd tych zmian nie pOl .wje~'d%i: królewskich i cytuje z ironią slowa socyalisty 

N[1jlepszą na to radą -- wykupyl\'au lll ZIemi Hoffmana, który zaznaczy l, że polaey, głoslljąc 
z l ak niemiecldch kolonistó IV. za apanażami, całuj ą but kit'asyersld, który ich 

• Oz as bowiem, aby iadnu piędź ziemi w ich systematycznie kopie. 

r~lcu nie pozostawala. Berlin, 10 czerwca. (WI.) Prasa wolnomyślna 

TELEGRAMY. 
Petersburg, 9 czerwca. (P.) W Krasnem Siole 

ujęto artelszczyka Batuzowa, który sprzeuiewie· 
I'zyl firmie Kaftala i Handelsmana. przesr.lo 40,000 
rullij, 

zgoduie usprawiedliwia stanowislco centrum i pola.- : 
ków podczas wczorajszej dyskusyi nad interpela- i 

cyą w sprawie encyldlld; natomiast ostro potępia 
konserwatyslów. l\tól'zy dla niedraźnienia centrum 
spowodowali przeuwct;esne zamknięcie dyskusyi. l 

Drezllo. 10 czerwca. (Wl.) Wczoraj policJa I 
art~szto\\'ala na. torze wyścigowym 20 tajnych po- ! 
lu-\tnych totalizatorów i slconfiskowala wszystką: ' 

gotówkę znalezioną· Doszło do burzliwych scen. l 
Wrocław, 10 czerwca. (Wl.) W a ·ch !wścio- , 

lach ewangeli~kich odbyły l'Jię protestacye prze- ! 
ciw encyklice papieskiej. l 
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Pracownicy fabryki Tow. Akc. ..J. Hainzelc zło
żyli na. budowę kOŚciola św. Stauisława Kostki: fabryka 
centralna rb 659 kop 15, farbiarnia rb. 415 kop. SO, 
rat:em rb. 1,074 kop. 45, za co Komitet składa gorące 
podziękowanie, a w dniu 12 ym b. m., t. j . w niedzielę, 
o godz. 11 rano, w kościele św. Sta.nlslawa Kostki, od
prawione zostanie naboieństwo na intencyę ofiarodaw' 
ców, na które zaprasza 

1920 Proboszcz ks. Tymienleckl. 

HeIsingfors, 9 czerwca. (P.) Na rozkaz z Pe
tersburga aresztowan? 8 ludzi Iy Helsingfot's.ie i 9 i 
w Wyborgu; żaden Ule pochodzl z Fmlandp. I 

Kraków, 9 czerwca. (Wł.) Zmarla tutaj Anua 
Norwid o,1'3, wdowa po Ludwiku Norwidz:e, bra- : 
clo Cypl'yana, przyjaciela Jllliusza Slowackiego. 1 

Lwów, 9 czerwca. (W L), Nagrody z fundacyi 
l\ochnlllna utrzymali: Witkiewicz 2000 koron 
i pro f t SuI' politechniki lwowskiej Rychter 1,000 
kuroi1. 

Londyn, 10 czerwca. (W 1.) W pływy izby lor ! 
dów zaznaczyły się świeżo i wyraźnie przez mia- l ma młodzieży i starszych: 
Ilowauie Hartillg toull. wice ·l,r6lem Iudyi pomi01o, ; 1) Adam Mickiewicz - uPJlin T4Ii:ł@u'jJz" 

K!jów, {) czerwca. (P.) Po diugotrwałej sllszy 
w prowiD.cyach połuduiowo zachodnich spndły ob-

że nominacya Kiczellera. byb już postanowioną. wydanie ozdobne z ilustracyami St. MasŁowskie-
go; cena w oprawie 2.50 kop., dla prenumerato

Hartington jest zdecydowanym zwolennikiem i rów "Rozwoju" tylko 1.25 kop. 
twórcą sojuszu ungielsko rosyjskiego francuskiego. 



z SĄDÓW, 
-~-

(a) Sędzia pokoju IV rewiru m. Łodzi 
sl<azal na 5 dni aresztu Wojciecha. Ignasiaka, do 
rożkarza, za to, że w lutym 1'. b., przejeżdżając 
przez ulioę Piotrl\Owske, w stanie pijanym, naje
chal okolo domu ;N2 92 lJa faeton fabrylcanta Wag 
nera i uszkodził lewe nlrrzydlo. 

- (a) W sklepie z wyrobami tytuniowemi 
Jana Zielinka. przy ul. Karola N! 18, urzędnie) 
akcyzy znaleźli 5 pudelek gilz do papierosów po 
100 sztuk w każdem bez banderoli, pochodzące 
z fabryki Majera Lengi. -

Sędzia skazaI Lengę na 10 rubli kary lub 3 
dni aresztu. 

(a) - Sędzia pokOju 2 rewiru w Łodzi skazał: 
Szmula Grossmąna, za niespelnianie rozporządzeń 
policyi, na 5 rubli kary lub 2 dni aresztu; Ada
ma W oJffa za toż samo przewinienie D& 30 rubli 
lub 10 doi aresztu; za niezachowanie przepisów 
o CZjszl;zeniu kominów, Zelmana SalamoDowicza 
na 5 rubli lub 2 dni aresztu; Abrama Stolińskie· 
go na 10 rubli lub 2 dni aresztu; za podrzucenie 
dziecka J6zefę Drobin na 10 rubli lub 2 dni a
resztu; Antoniego Dobrina za kradzież na półto
ra miesiąca więzienia, 

(a.) - Sędzia pokoju 4 rewiru m. Łodzi roz
patrywał sprawę maj era Pomeranca, właściciela 
zakladów drukarskich i litograficznych, oskarżo
nego z pow6dztwa inspektora drukarń o przekro
czenie artykułów prawa, dotyczących: nieprze
strzegani~ ustanowionych przepis6w o prowadze
niu ksiąg sznurowych do regestrowania przyjmo-

ROZWOJ. - Piątek, dnia 10 clerwca 1910 r. 

wanych robót, oraz wypuszc7.enia w świat wydań 
drukowanych lub litografowanych bez pozwolenia 
odpowiedniego i bez cenzury. 

I tal. np. Pomeranc drukował bez pozwola 
rda ogłuszenia. o instytucie ję7. y k6w nowożytnych 
KUlllmera, ogloszeula firmy .Eichbaum i Szulc" 
na odwrotnej stronie J,tól'ych umieszczono prll 

gram międzyuarodowych wyścigów Tow. cykli 
stów "UniOn". Za to przewinienie sędzia pokol] 
skazaI go na 25 rubli kary lub 7 dni arasztn; 
ZIł. niewciągnięcie do księgi sznurowej zakwalili 
kowanych do druku pocztówek z zamieszczonym 
na. od wrotnej st ronie tekstu wierszem, zatyturo 
wanym .Rypcium-Pypcium" i .Huśtaj mnie, An
tek". sllazany zostal na 25 rubli kary lub 7 dni 
aresztu; wreszcie za wypuSi:czenie w świat wy
dawnictw bez uprzedniego przedstawienia impek
torowi drukarń odpowiedniej liczby egzemplarzy, 
sędzia skazał Pomeratlca na 100 rubli lub 1 mie
siąc aresztu. 

1IBmD~~~g""""RD!*5~ .. a. .. ma ............ ~ 
Podziękowanie. I 

Za okazane nam współczucie z pomoda śmierci 
i pogrzebu ukochanego naszego męza i ojca 

ś. t V· 

Antoniego Józefa Szum mera, 
skladamy serdeczne podziękomanie wszystkim tym, 
którzy brali udział w orszaku pogrzebowym, 
111 szczególności zaś wieI. księdzu Jakublsiakowi, 
oraz Szanownemu Panu Komisarzowi 1~go cyrkuł a 
za jego trudy i troski w pomocy pogrzebowej, 

I okazanej dla .nas stroskanych. .... 

liBgm~~"EEZgo~nBa.'amZ~ięeCE·, .. c~ó.r.k~asmi.s=y.n.o .. W.ilel.·~~ii 
I 
l 

Rozkla,.§ pooiągów. 

Letni od dnia 19o maja. 

Kolej Fabryczno-Łódzka. 
llllohodzę z Łodzi: II) 12.30. h) 6.60, r) 7,15, c) 8.20, 

.) 11.25, e} 2.15, O 3.15, 8) 5.00, g) 6.10, t) 6.50 h I 8.10. 
Przyohodzą do lodzl: i) 4.30, j) 7.20. u) 8.35, k) 9.35 

!J.15, m) 4.24,. O) 5.25, w) 6.20 o) 8.31, .1) 10.0Q, P) 11.00 
Kolej Wm'szawslco-Kaliska: 

Udohodzą do Kalina. o godz. 7.55, 12.'W, 5.26, 6.26; 
warezllwy: o godZinie 10.52, 12.11, 5-i0 
Pn:yobodZQ l Kaliaza: o godzinIe 10.U, 11.57. 5.25. 

') 35: z War8zawy o g. 12-10, 5.9, 6.18. 

Kolej obwodowa. 
Odchodzi ze Btacyl Łódź-kallska do Slotwln o gOllz. 

6.20, ze Slotwln do Bt. Łódź-kaliska przychodzi 6.55 . 
i Odchod:d Le st. ł.ódź-kallaka do Kolllsl:ell: 10.51, przych. 

11 Koluszek do st. ł.ódź-kl\ł1ska o ~odz. 7.t6. 
OW AGI. Godziny. wydrukowane tłustym drukiem 

3Znaczajl\ czas od godz. 6 wieczorem do 6 rano 
PocIągi oznaozone literami: e), tJ, hl, i), k) m) o) za. 

trzymuJą się nA wszyE>tkich przystankach. Pooiąg oznaczo
ny lIter~ c), zatrzymuje się tylko w AndrzejOWie. 

PociągI oznacllone literami: b), g}, l), PJ bezpośred-
niej komuaikacyi Warszawa-Łódż. ' 

W poci.a,gach oznaczonych literami: b), dl, g), kI 
n), O), kursu.Ją wagony pocztowe. 

Na pociągi OZMczone literami a), c). dl, t), b), i), j), 
k), m), o), sprzedają bilety do at Andrze ów 1 ze sta
cyi Andrzejów do Łodzi po taryfie podmiejskiej. 

Pociągi oznaczone literami a), b ', g), I), m), o), łą
cza, się w Koluszkach z pociągami kolat nadwiślańskiej do 
Skarżyska i ze Skarżyska, a pociągi oznaeZone literami 
f), k), lączą się z pociągami pomiędzy Koluszkami a To
maszowem. 

Pociągi oznaczone literami r, s, t, u, w. X, przy
stają na wszystkich stacyach 1 przys1allka.cb. 

DROBNE OGŁOSZEf4IA. Ml:oda, Inteligentna polka Ił t·ro 
. klasowem wyli:8ztl\l:cen!e'll. po 

P· lekarnia do sprzedania WII1-1 
dom ość Kallska 19 m. 17. 

3565-2-2 
Zagubione dokument,._ zagln~l paszport na Imię Mie-

czysława Bllkarek, wydany A' A' Meble, Wyjeżdżając tanio szukuje posady kasyerki. ŁAska-
• • wyprzeda.m; lóżka, szafa, f t kI d' Ad 

bieliźniarka, biurko, tremo, 01.0- we o er y uprasza s a &C w 
ministncyl "Rozwoju dla M. 

many, kredons, krzesla, toaletko.. M 35~0-3-2 

Cyran Walerya zagubila pasz- z ~mlny Rado~08zcz. 3666-3-2 
port, wydany z !!mlny PIII- , Zaginął paszport na Iml~ W.ta-~ 

skowlce, pow. lęczyeldego dy~ł.wy Cleehomsklej, wJdany 
POkÓl duży umeblowany do wy- I 

Ilajęcla na piętrze, blizko l 

Wsebodnla 27-36· 3513-5-4, 'A I Kuple, fortepl&n króI,kl llŻY- IVI lody cz!()wiek, lI:lla]ący wszel 
kle czynności biurowe, pasza 

Szkoly handlowej. Wiadomość l 
Składowa nr. 12 m. 3. 3511'3 3 . 

Potrzebuy uczeń na praktykę 
do sldAdu aptecznego. .M::ko

(lIiewska 29. 3587-1 

3516-3-3 ' z gmmy Zychlin, gub. warlJlaw. 
M Icbał Moruzgllła zagubIł kart~ sklei 3570-3-2' 

od paszportll, wydanĄ z fa· Za I l t d 
bryki Szweł'"'erta. 3590 3-1 gną paszpol' , wJ any r; m. , wany z dobrym t ,nem - l' . I Ol t .. 

Ofert" pod" W. W. 100u w Ad. rUJe zaJęc II. er '/ przYJmuJo 
_wln/strMyl .RozwP)·u'. 35')"3-1 księgarnia R. L. Erdmann, Piotr 

" kowska 157. 355'3-3-2 
A .N3ucąclelka, poeiacająca NI\ maJ&1ek wartoscl rb. J2,OOO 

, gl'Uutownie Język francuski, bez dluj(u w Koluszkach po 
'ak również i druga ze śWladec- trzebne B,OOO rb. na hypotekę 
\wem gimnazyaluem potrzebne Oferty w adm. ftRozwoju" pou 
na penSJę· Oferty wAdmini· 3 00' "3"3 2 2 
stl'&cyl nRozwojll" pod Z. N. .. O •• .) " - -' 

3511-1I-3 osoba młoda K prOWinCJi po 

A 
Zdolny pianista poszukUje szukuje miejsca bony lub go 

• posady, Oferty pod .Pianl spodynl w przyzwoitym domu w 
BłaM w ~RozlVoju". ;)611-1 miejscu lub na wyjaZd. Ofert1 

pod W. W. W "Rozwoju·. 

Potrzebna 2 gospodynie do re
stauracyl Oferty IV .Rozwoju" 

z kopll\mlświadactw ndla. restau ·· 
rr.cyl". 3594,-2-1 

Potrzebny energlctny dozorca 
do starszych chłopców - pen

syonarzy przJtulku, na czas po
bytu leh przez letnie mIesiące na 
wsI. Zglasi&ć się z poważneml 
rekomendacyaml: Rozwlldowska 
}~ 15, szkola, od 3 do 5 po pol. 

3586-1 C nIe urządzenie SKlepowe jest 3602-3pś-l 
do sprzedania. Wiadomość ul potrz boy cilel&(ł lic li: wleckl 

Przeiazd 45 w sklepie 3631'33 osoba mloda sympatyczIla, zna- ~ li ra 
_ J jąca sl~ dobrze na gospodlU- na duże sztuki. Kon8tanty-

Do spI1ledanla ramy 110 okien. stwie wiejakiem domowem. poszu ilowska]i 45, Majewski. 
Widzew ska 38 stróż wsk&że. ku'e miejsca. Kwaliflkacye dobre ll603-3-1 

3526-3-3 Oferty W "Rozwoju" pod "B.W." po\rzoon!l o30b~ do bllf<łtu lI ·eJ 
Do sprzedanIa 8kJe~ kolonialno -=-:-:-______ .::.!ł..:.59:.::3=---=.2~1 klasy, mÓwłl\ca po niemiecku. 

dystrybUcyjny z pralnią z po- QHclna murowana do SprzedA Wiadomość: Łódż·Kal'si{II" 
. wodu WYjazdu Karolewska Szosa nla, z placem ogrodzonym. 3609-3.-1 

nr. 20 3M8-3-3 w okolicy koścI ola ŚW. Anny. r" .. l ...... ' atu=<>- Irr .. "'Cp ... • ..., 

Do wynajęcia 2 pokOJe, drugie hypoteka uregulowana. Wlado- 1" :f..i AJ • . • A.v. 

.. ~ GDlezna, na ImJ, Henryka O pato wskl Fluel zgubll pass;- Biittnera 3572-3-2 
port, wydany z magistrat n m. Zaginął paszport na Iml~ Anto-

Ozorkowa. 3606-3-1 niego Cech, wydany I gminy 
Oalar Ratajczyk zgu.blł pasz- Stare-Rokicie, pow. łódzki. 

port, wydany z mag1strata m. 355ł-S--t 
Z!(lerza. 8682- 3 - 2 Z aglnl\r paszport na Iml~ Wa-

, p0II;onowlcz Walerya zagnblla wuyńca MatuSI.b, wydaay 
kwit od paszportu, wydany z gminy Wola Swlnlecka, gub. 

z fabryki Bachracha. 3995 3-1 kaliskiej. 3537-3-3 
Z aglnl\l pMlport na Imię Bro - Z aglnęla .kar'. od paszportu na 

nlelawy Slyfer, wydany :I gm., Imię Wladysława Gleranczyka 
Opatówek, gub. kaliskiej. ; wydaua z fabrJkl Artura Mel-
=-:--:--::-: __ -._--=3:::5.:.;89::....--,:.3--,,;.1 stra B5ł5 - 3 -3. 

I Z&1l1n_l paszport na Imię Zoili Zagubiono paszpor' na Iml~ Lu-
i Plachec!tleJ, wydany z magl- eyana Antoniego Handka, wy-
ł stratu m. ŁodzI. 3592-3-1 danJ z magl.tratu m· Łodzi. 
j Z aglnęła karta od paszportu na : 3483-3-3 
i jml~ Jana Piibla, wydani z fir-

my G GIDze\. 3607-1 
i Zaginął paszport nA Imię Jana 
l Mencel, wydany z gminy Brllsi, 
! pow. ló1zkie~o. 3598-3-1 

Z powodu Wyjazdu z Łodzi 

piętro, front, punkt najlepszy; mość ulic. Granlczn. ]i 27 Su- Ł' ~ 6'.,.;; 1!\J ł. j '" ,~-1 
odpoWiednie na kantor, Plotr- cl:eckl. 3663-2-2 pót'"fZeiille-;dOi'na yoctręcznedO 1 

kowska 97.,fotollflllia. 3529-2.2 pokÓj dwuokienny, frontowy, szycia. Ulica Nawrot ~ 45, ' 

Zaglnlll kwit od paszportu, wy 
dany z fabryki Grobmana Al

freda, na Imię Stanlsła-wa Szusta
klewicza. 3600-3-1 

jest do sprzedania dom 
dług Tow. Kred. rb. 14.,600, do
chód roczny 5,000. Gubernatorska 
nr. 38. Tam również 2 konie po
wozowe, powóz I pianino zagra· 
nlczne 1902-3-1, 

DO wynaj\CIa. zaraz 3 pokoJe z osobnem wejściem wynajmę m. 1· 3605-1 
z kuchnią I przeapokolem, od 1 llpca. GlÓwna. 59 m· 6 potrzebny chłopiec na praktykę 

może być po 1 pokojU z kuchnl~. -= __ ~_~-:--.,,.--::35:.:3:;.::9-:-...:.2:.!P;.:.:2 do zaklrldu slodlauko-rymar-
Wiadomość Nawrot 16 51 m. 10. • panny kompletnie zdoJne Btani- sklago. WIdzewska 1ł 192. 
-:::,--____ ....,....,_~3:..:5:...:4..:.1-_=2=Jl2, czarki, spódniczarki. podręcz- 3597-!ł-1. ! 
Do aprzeaamli sklep KoLonia! no- ne I uczenlce. Plotrko

4
wBka 83 prz) bląlu\t Się pies rn ori2go wat y, 

dystrybucyjny, eglystlli~ey od m. 31 lewR ollcynn. 35 7-3-3 uszy logon ma obcięta. Ode· 
at 20; wafunkl dogodne. Widzew- 1 pojedyncze pokoje II odd6ielaem brać go można za. zwrotem kost

alta >ł 193. 3596-3-1 wejściem do wynajęCia od go- tów w piwiarni, ul. Fr'anclszkań
Dom do lIpnedanla bez posre- I spodarza. Ulica Składowa NI 31 ska nr ?3. 11556-3-2 

dnictwa. O bliższych szczegó· I -=--:-:-:-__ .,....,----:-_-=3-=:5:'-e4::...-~3----"2 przy il 11\ li:al Elę rolody wyżeJ: 
lach dowiedzieć się można na. sta- l POkÓj z meblami nl10 l pIętrze maści czekoladowej. Konstlln- I 

_cyt w Andrzejowie 3612 3 -1 l do wynajęcia, weiśCle fronto- tynowske. 12. 3528-3-3 
OOSW1tl.Gczony korepetytor przy· 'I we. Wiadomość ul. Andrzeja 26 Rowal.· I wOzek dzlec.nuy wao-

sposabia do wszystkich klas Apteka. 3560-lł-2 brym staule do sprzGdsn!a 
glmnazyum, oraz na ŚwJadectwa. I potrzebna zaraz chemlczaru do Widzowska 63 m 49 3iH3-2'1 
Wiadomość Dzielna 40. m. 1 od I pralni ChemiCZnej, ul Andrzeja Sklep kolonialno dyS\rytlllcY"Jny 
g. 7-8· 1545 ! :NI 38 3421-2-2 do sprzedaail\. Ul Rajtarr.. 
Fabl yka wyrobow kosmetyczno· , POSZUKUJę miejsca portyera lub }& 5, prl":y flIbryce ;'599 2w- 1 

perlumerYJnych" poszukuje na! jakiegilkolwlek Innego. Oferty Sklep rzeźulCty zara~ do sprze 
Łódź zdoinego i energicznego proszę składać w Admlnlstl'l\Cyi dania z ca2em urządzeniem. 
przedS\/lwlclela. Of8r~J w Adml- "Rozwoju~ pod A· B. 3571'32 Wiadomość: w Koluszk!\Ch u Ka 
nlstracyl ,.R{)zwoju· dla ~Zdol- potrzebny cblopiec do roZDu, raslń~ltleg(l 3tlO4- -2-1 
nello·. 1897-·3-2 szenla towaru. Srednla 16 22, W centl'um mlastll. uobr6<! pro-
Gramofon o,brzyml, ,*0 pkyt, Witkowski ;!569 -3-2 sperująca piwiarnia z po-

sprze"l!Im za bezcen. Pańska I potrzebni dwaj ll~eJadzJe I dwaj wodu choroby natychmiast do 
NI 93-26. 1l576--:~-2 chlopcy do pralityki. Zl\lrlad sprzedania. Wllldomośc u panl\ , L etnl~ ml6bzkftnla w uaLkóWk!1: I ryml\rski A Swldersklegn, Łódź. LtslIkowsklego, PlotrJ;:ow -'l!:a!W (Gti . 

.., 

pokÓj o trzech oknach z kuch- ! Piotrkowska nr 152. U578 -:,(-2 "oficynie II p. :!5iP-3-2 I 
nią za tO rb. do odnajęCia. Ul. potrzebny zaraz miouy ~do- zaglU!\l waly. blaly uUd'jlek,'; 
DZielna )& 11 m 7. 360R-3-1 wIek skrom n1ch wymll.gan na suczka, nsgy żóltllw<:: Łn.S:l.tHVY M tony cdowlel!: x WYl>$ztalee- stale zajęCie, obeznany z budo· IInllazca zechce odprow,:nzic. za 

niem 4. klł\sowem poszukuje I wlą, Zawadzka fi! Zglaszać sIę wynagrodzeniem, na W óJcilunską 
zajęcia. Olerty pod T D saOl 31 od 12 do 2. !l5B!ł-l 106 m. la. 3536-33 

Zagln~ll\ Karta od paszportu na 
Imię Stanlała"J Juszltiewicz, 

wydana z fabryki L Alnrta. 
3573-3-2 

Od 1 lipca. jelit do 

wydzierźa wiania 
Restauracya 

II rzędu. Oferty proszę skła · 

dać w Administracyi ,Rozwo· 
ju" pod .Dobry interes". 

ZgubIono CWII\l"tltę 108U Lnteryl 
Warszawskiej V klasJ .TIfe 9383 

o.znaczon~ literą b. Uprasza się ! 
J:askawell:o znalazcę o zwrócenie 
do T. Hellńsklego, Krótka 9. 

!ł555-lł-l 1906-3-1. 

VI Łódzki Tow. Pożyczkl-OszczQdnl 
Przejazd 14. 

zawiadamia SlllOich członków, ze od dnia "l~go czerwca r. b. czynności 
biurome załatwiane są: w poniedziałki, środy i pilltki od godZiny 
lO~cj do 3u ej po poładniu, fi lile wtorki, czmcrtki i sobotę od godziny 
lO~ej do &<eJ po południa i od 6~ej do 8 ... ej wieczorem. 

Przyjmllje wkłady od 4% do 6%. 
Lokal przeniesiony zostaje od 1 ... go lipca na I-sze piętro 

Przejazd 14, oli cyna środkO\ila. 19l0-6-1 

W niedZielę 12 cZf'rwca, w lesie miejskim po lewej 

SITon;, szo'Z"~\YBkAi~;~ A 
Stow. Zaw. pracowniLów i pracownic krawiecklcir 

Poozątek zabawy o godz. 2,ej po poludnią. 190f 

, 
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en linlIka Plaster " • I~ 1111 IIII ••• J 

cboró~ Z~Mł i l" amy ustn~J: J'~!~ !~!9.~d'Wki ~;g,,"~~~~,~~~!~~ij ~~H~~i~~~~~::'I~ I ~ Skład główny: Apteka W. Borowskieg9, Tłl)mackie H2 10) 
w Warszawie. - ZĄDAC WSZĘDZIE. poh'zeJme są uzdolnione 

(JJ łodzi przy ul. Piotrkowskiej lig 86, tel. 1'·'9, 
Taksa nadzwyczaj dost~pna dla wszystkich. KOD@ultacj'a 
bezpłatnie. WIVPwanie zębm 15 kop. Plomba 
35 kep. SztUCZRY ząb 65 kop. Przeróbka 
i r~pu.1r~@ye ~<ducznl'ch .a:ęb~w 50 kop_ Przy 
ldinioe znajduje si~ specyalne labol'atoryum do wyrobu 
sztucznych zębów. - Przyjmują. tylko skończeni lehrze 
dentyŚCI. 5116d61 

Dr. Leyberg I Spęoyaliataohorób skórnyoh, 
wenerycJnych oraz niemooy ł 

phiio\fęj 

D~ SI. LEWKOWICZ 

W Łodzi: Akc. Tow. L. Spiess i Syn, Gustaw Rosenthal 
i M. J. Hiller. 143H69 

Zarząd Łódzkiego Chrześcijańskiego 
Towarzystwa Dobroczynności 

komunikuje czŁonkom swym, że w myśl § 32 ustawy posta
nowił zwolać w dniu 28 maja (10 czerwca) r. b., o godz. 
4· ej po południu, w sali Towarzystwa Dobroczynności przy 
ul. Dzielnej ~ 52, 

nadzwyczajne ogólne 
Z br nie 

b. dlugoletlli lakorz klinik wiedeń
skich ordynuje !ako specyal. chorób 
Wenerycznych, płciowych . i skórnyoh 
codzlenni:l8-12; 5-8; pronie 12-1. 
Niedziele i święta tylko przed obili.· 
dem. Krótka 5. 14891' 

Leczenie elektr:;rc.noścll\, elek· l 
lrycznym światlem j masażem 

! wibracy,inym. Porządek dzienny: 

staniczarki i 
spódniczarki I 

Ulica Przejazd Ni 16, I ... sze 
pic::tro od frontu. 

11 •••••••• 11 

Specyalista chorób skór- l' Z.oh~dnl~ 33 (obok L. ombar. akc.) l u .. Z d d 

Ó I 
PrzYJmuJe od 9-1 l od 6-8 w.

t 
poważmenIe artą u o 

nych, włos w~ wenerycz- w niedziele od 9-3. Dla pań od Herbst na wlasllos0 szpitala 
przyjęcia od malżonków aen1hZ~ "SR~S'rOLh 
dziecinnego Anny~Maryi Wlaśc. A. Neumann i S-ka 

nych i dróg moczowycb l 5-6 wiecz. tUr W Łodzi. 
Przyjmuję od godziny 8 - 1-ei Pierwsza Ghrześl:ijańska UWAGA: W ra.zie nieprzyoyeia wymaganej przez 
w pol:Udnle I od 4- 8 wieczorem; i ustawę liczby ezlonków, następne zebranie, prawomocne bet. 

,w niedziele i;~~ia od 9 149; 1 +Leuni[amoróbzebów+ I względu na lIczbę obecnych, odbędzie się IV tymże lokalu 
Dla pań o8obna pOG18ulnia' l • J t - .. dnia 4/17 czerwca r. b., o godzinie 4-ej po południu. 

D B R et I urny us neJ 265lr 1860-2-2 ZARZĄD r. . eJ, teraz: ulica Piotrkowska 133. 

: ulica Srednia .Mi 5. Dr. BirBncweig I Sapl1nol ;;;~~~r;iezz~:~:~:y so~ 
{Dr. L. PRYBULSKI saun.ego - do !kąpieli 

ŚREDNIA M 3. . tnoagzrdOrdoZWonjeY' n!.eWdYSat&leWmle :,CrZ.'1bst .. OŚnĆ"'-m CHOROBY SKORNE, WŁOSOW,~WE- Choroby skórne, wener. " ••• ~ , 
NERYCZNE (ayftUI) I MOCZOPŁCIO · ; i meczopłciowe. 
WE ( ... do.kop I oyato.kop) J NIE· l Od 11-1 r. i od 3-7 w. 268r poleca 

Ul. p=C~P~CIOW1. 2 I D III Apteka J. ROBAKU •• KIEGO 
I'rąjaajt ri =~~ i lOt ,-..: w., I r. moda R. Kotzin Krak. Przedm. )fi 59 w Warsuwie. I/IIIF" ŻJłDAC WSZęDZIE. 

\ P&l1M od li-4 po pol. U»-r- l ul. PIOTRKOWSKA 71 W Lodzi U L. SPIESS i SYN. 1660 

(dawn. B!lrtos~), wyut\imujo ele
gl\nckle k!lraty, po\'\'en:y etc na 
godziny, doie 1 mlesil\ce dla jaz
d y Pi) lll!esclo, do miast sąsIe
dnich l na polowllnl0 po cenach 
umiarkowanych. Codzienna spa
cery z dziecmi od 50 r·b. mie
slęczn!e. Stal'!nnl\ obiluga! Ulica 
Piotrkowska li 119, telefonu 
SI 1053 2849r 

Na Letnie Miesz"'auie 
odo3:imę w calołc! lub CZI}8ciowo 
la cenę pr~yst!}pną 3 p o k o j a 
z kuchulą IV dworku wiejsk,m, 
w pobliżu Z',llert;a, w ll.liejsco· 
wotci ul'oc~ej, 8ucboj i zdr(}wot· 
ne!. SzcLegól)': C()glalnian~ Jii 57, 
kr..ncelar la. rejellta - Kr.31l1udlki, 
od 6-7 wieczorem 18-i1i -3 -2 

NAUCZYCIELKA 
D... med. l CholPoby serca i płuc, 

AlaklllQłr FABIAN przyjmujel °o~ g1~6 ~~~ - 101~~ (~ 
języka polskiego pOSZukiW&!\~ dl) 

~=====================~ szkoły pryw8tnej. Zgbsze.ć się 

I osobiście Wiadomośc \'Ol' Adm!-

Dyrektor Zakładu leesn. ,Chojny" 
przyjmuje codziennie w l..odzj od 

ł - 7 po polu dnia. 

Źelażniak 
JJtOTtL' ~1'MP~łtłALn ul,trA~yi "Rozwoju~. 1888-3·2 

Maszyny • Rundketel', jak 
l'ówniei g r a m o f o n y marki 
• Renard' są do nabycia w fir
mie B-oi Biirger, 

.... Azgo •• ka .Nt 3 .(rog Gór-
nego Rynku). 2251r 

. ClIoroby nerwowa i wawqtrzn8. 

przyjmie posadę ekspedyent" 
lub korespondenta polsko ·nle· 
lIIleekiego. Zglo8zenla uprasza 
S. Cb.?:l. Wresehen ProViuz 
Posen, Poste restante. 18206 

l, I C W
t 

wal'S.iaw
t 

ie, EMlarlstZałkow~~aw121, rógRSitennej . 
en rum mla~ a e ( rycznosc. anny. es aurues<.\ 

Czystość i ustuga wzorowa.. Ceny przystępne. 
176ł-J.2.:-.L 

I~================~~ lOr. med. ST. ARONSON ' 
!b. asystent pro!. berlińskich: Bum· ! Potrzebny palacz .ma 1 DłihrsBena - osiadł w Łodzi. , 00 sprzedania zaraz F olwarClok 1kuszerJ'a I ohoroby kobiece. I 
. EW._SEUCK. Ni 5. l oras ustawiacze cegiel w oltrąg· Szyszki, pow, pio\rkowskfego, gminy Grab!ci (przy szosie od Piotr-
Godz. przyjęCia: 9-101/, rano i od 11m piecu 9~stemu Hoffmana , kowa do ŁodzI), odlegly od PlotrkoWI\ wiorst 15, od Tuszyna w. 10. 

;5-7 pp., w niedziele 11-1. 1218r Wladomoś~ uW. Grlebsz8 w ce· Przestrzeni 53 1/ł morgi, wtem ó m. 110 pr. łąk. Zabudowanie no-
----------- ! gielnl POlnanskiego, Karolew. we; dOIlI murowany z cegły - 5 pokojÓW I kuchnia, stajnie z polnego !D=:r Ignatl· ew l 1754,-3-3 kamienia I stodoła dostateczne l wygodnie rozmieszczone. Z kom· 

platnym obsiewem lub bez takowego. Wiadomość co do ceny na 
Sp.oYBIi.ta ohorób SKLEP miejSCU u w, Kamieńsklego, Z czasem tamże można dokuplćjoszcze 

uazu, noaa i gardł. I 38 morgów. 1856-3-2 

ulica Konatanłynowska K! Ił, m. 5. I Poszukuję od 1 lipca r. b. I 
Przyjmuje: środa ł sobota 6 - 8 do wynajęCia od l-go liPCA r. b. i lokalu na pl"w'larnl-" Potrzebna zaraz 
wieczorem, CiWlIl'tek j Bledziela t Piotrkowska 103. Wiadomość na 'ł 
9 - 1 rano. 1780-r ! miejscu u rządcy 18U·i! -l Oferty pod ftLokal" proszę skl&- zdolna starsza 

Dr I Le i dać w Administracyi .Rozwoju·. d " -. l pszy C, Willa Zbyszków I 1678-4-4 panna o sZyCIa 
. . l przy stacyi Glowno 2 pokOje z ku l' 10 l ~ za dobrem wynagrodzeniem. choroby dZIeCI. I chnią lub w ~grodzle przy lesie pacy! Magazyn G. AIter, ulica 

ta~ie 2 pokOje z kuchnll\ do wy- do sprzedania przy ul. Nowo Piotrkowska Ni 63 
Przyjmuje od 8-10 I od 4-6 pp naJęcia. C~na bar~zo pr~ys~ępna'l MarysińsklsJ 38X72 lakc\' na . 1872 3 

WSCHODNIA J.I2 45. 294 I Wladomośc w kaSie na S,. ~o~.- dostępnych ~a.rullk!l,Ch. Wlado-; 
-----______ I no 1912 3 1 mośc u A. Kriigel'a, Baluty, Za- I 

Dr .. Bronisław I Młody Inteligentny ! wadzka :li 9. 18li2-3-3 1 

Ł k · pracownik handlowy 6 d· h li... -.. Bardzo . U C Z Y C l i pOSZUkuje zaraz posady kasy era, I uzyc pOlaOJOW ""elh l!Ośt OSÓ~ 
. ! Ulagazyniera lub inkasenta. Na i kuchnia nn. 2 ·iem piętrze, przy ł polepszyla slIICl'je cdro9J,a 

Andrzeja JI& 5. 1563 ' żądanIe może dożyć kilkaset ru· , ul. Wldz.ew.sklej bUzko Dzielnej, , ładlowlłl~ /e 1}raer UljJwamc 

ChorOby nt}Pwowe I bl! kaucyi lub poważne referen- I do wynr.JęCll1 ~d l lip~a r. b. - Pi&&ilR priZH;ZYS1&ZAJ1G'iGlS 
. . • l cye. Łaskawo oferty pod ftJ. K.~ za 900 rb Wladomośc u adwo- I 'l 

PrzYJmuJe do 10 rano I 5-7 pp. w .Rozwoiu". 172!-3-1 ! kata Andr36)6wsklego, Widzew- DRA CAUViN'A 
I sks Jor. 55· 1810 -6-5 ł 

Dr. L. I{LACZKIN Potrzebny zaraz na pewien i ~ AUlf'"4- yft ELIU' 
czas do bIura techniczneuo , i'f/ilK vZ ul ft.A 

K ollstantynowska 11. 
6yphiUs, s k\lłII'ne, W0Qlero., 
cho"oby allI'óg lłTi10CZ@Wl1ch. 
Przyjm. od 8-1 rauo j od 5-8 W., 

Ie. dam od 4-5. W niedzIela l 
ięta. tylko do 1 rano. 74,6·r 

'" , ! 
, ! d'· • I h tł·" , rosyanka z patentem l kilkoletni" I 

miOuY łDlYDlef Uu er iDln9 !)~~~tr~io~Srz:U~,ujehi~~~;~~ ~S1~~ I 
zdolny rjsownik. Otorty upraszii pen>yi Jub W ~zkole prywatnaj 
slę skladac w Adm. nRoz\VojU" męskiej. Adrak: Plock, DJbrzyń· l 
pod literami "N. N." 1900 3-1 ska M _11 m l. lS66 - 5-1 

(PAIl 1l,,!CJ1) 

Do oabycla 1618 WSlySlkic.b 

większyctl aple'ach, 
a'" PARYŻU Faubourg 

Saint-Dcm •. 147 

1333-8-5 

Łódź, Dzielna X2 11. 
1718-3-2 

Potrzebny 

majster 
da cegielni - dobry fachowiec. 

Adrąs: Zach,)dnia J'i 11, stróż 
wskaże. 1862 3-1 -- -I fGlYmJ~GA OD lAT 11 W ŁODZI I 
ci Pracoronin haftów ~ 
~ i ZNACZENIA BIELIZNY ~ 

~ D. Malurkiewiuowei i 
: Przejazd 12 m. 14, '? 
z w podwórzu, w oAcyn1. n pi,tro ~ 
~ przyjmuje wszelkie roboty :!! 
~ w zakres haftu wchodzące, ~ 
ł wykonywa takowa staran~ ? 

nIe, na cza8 oznaczony, po 

I możliwie nizklch cenach. 

-.!rzyjmuie się uczenice. I 
__ Ulic. PRZEJAZD }(J 12 ..... 

W Szkol. Przygotowawczej Koadu
kacyjnej J. Zawadzkiej, Pio~k:o~~ka 
pod kierunkiem IIrtystki- malarki 
p. GLiUIT.;r; - odbywają się 

lek[ye ry~unku dla ~lie[i 
dwa rl\~y tygodniowo - od go d.::. 
4 do fi po południu. - Zapisy co
dziennie 001 godziny 3 oi do S-ej 
po południu. 23«i-d· 21 

~--l{-f.l-d-a·-J;-to-r-orl-l-)O-W-le-d-z-ia-ln-y-5-t-.-Ii:.-ą-p-1-·r,;-:.s-1il-·-i.-------\\;-·~ioczni·~R-o-zw-o-J~:·;,-~prz;j-~-d-IU-·-8.--------W-I-d-aw-ca-W-.-C-z-~-j-e-w-.-ki. 
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