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Uedaktor lub Jego zastępca przyjmują interesantów codziennie, z wy.iiłtkiem dni świątecznych, od godziny 3 - 4-ej Pi) poł\l'inia 

Uważnie przeczytać opinie lekarskie, dołączone do dzisiejszego numeru. 

wstępną i int~r~atem. Egzamln~, 20. i 21 stnc. S~lą bl~l chorągWle rwac, s .neCIe czynu! C,Yę ~rog,ramową. rzą.d .. U, Progra:n. ów przedstawIa ,
-i~ kI. SZKOŁA realna NA WSI z kI. pod. , .Al? tw~~do, ale ja~no WŚt:ót.l p~ro:l~l swego. dlllami, prezes gabinetu Bl'iand WygłOSU tle!tlara-

czerwca. Leto! Internat dla uczmow mnych I tarczą wlasuą -.. I SH~ \V st[esZCZ~?1l1. Jak następu~e. . . . 
szkól. Czerwony Dwór, st. poczt. Grodzisk, l l blogosItHVloną będZie ~aka praca u ~od. \ ,Po ostath!~h wyb.o:ach. lepuLl!kan. e ID.)gf\ 
Dyr. H. Rygier. 1561.9 1 I staw, albowiem da o.na wolę l snę narodowI do l byc o przysztosc spoko)n\. Dlatego wlasIl10 nad· 

----------'"'P-~------... -- l s~worzenia swojej woli. ' l szedł teraz czas na reorganizaayę urz1d~611 sluż-
~n_lr:omit:r śr~~ek o.ivwo~,. i II. Polityl<a ludowa r;w"i być zasadniczą, i by puhlicznej. 

! bez zasad bowiem jak bez \Iuszy zamiera ruch I H,tlforll1!l. \\yborczl.\, nieo.:zuwna po;.rzeduicz
, lud.owy, li. gdy on zamiera i lepszą. przyszlośe; ka ref.1rmy adrnilJi~traeJi. ma pl'Z!:z rOZ.3Zt:l'Zl)ne 

l odrzuca się w dal. I~ładźmJ zasudy, żądajmy,! s](rlJtyninlll dać przp.:vagę ogólnym hterosom nau I miejmy nadziej~, działa.jmy, a do odrodzenia! miejsctlwemi i fDllSl bYł; d03trojona do r"'pllbl\· 
l przyjdzie, mawiali dawni bojownicy za wolność : kań'lki ('h ~asau Sposób wyborów, któn hv da

KEFIR K·po~!CKIEGO 
.płeka w .. DANłĘLECKIEGO. 

~23r l i lud. Tak sarno postępujmy i my. Skoro uata- ! wa~ mniejszości sllę i pl'zeszkadzat dzia1:1!:l0~r:j 
!-_______ IIIII11b! ____ IIIIII ___ ... II .. II!!~ ... ! liliśmy sobie przekonanie, że ordynacya wyborcza: publil' lrl,Ych władz, doprowadziłby re!,ul"i[\~ UO 
Ł6dź, Piotrkowaka Nil lao, tel. 12-93. 

RUBEROID 111 do Sejmu krajowego nie może bYLi gorsz::} od l upadku . 
( ordynacyi wyborczej ~o Rady państwa, t~ ~ędzie j Ale uale2y. te ż chronlc zdanie. tnnicjs;wki 

najlepszy matetyal do krycia dachów oraz izolacyi rzeczą bonoru strolllllctwa, aby z te) JUlll wy- l przed pogwalcenleru. Trzeba uiUnąc znł'/:ut, ŹI: 
budynkóll1 od wód zaskórnych i wilgoci. Jedyny ma... tyc.zne.i .za. żadna., cetle_ nie zej$ć i uczynić z niej I izba daje się ua. ,l<ońcu ust.awodawczego ulik'esu teryal do krycia dachów zelazo~betonowych, strzech 
słomianych, starych dachów papowych. Długoletnia :, lInIę bOjową. zanadto powodowac względami na wybory. W Slcze· 
trwałość bez wszelkiej konserwacyi. - Jen. repr. na l' : III . Polityka ludowa powinna być moralną· gÓbeh r.Z'1d moi e okaimć ustępatwa. l>rzyjęcie 
Król. Polskie: Dr. Ludwik Zieliński, Warszawa, 1'1a.. Jak na woj Ole nie wolno uiywa~ broni zatrutej, I reformy IV y bOl'cz':!j nie powinno wy woLlc przed~ 
zowie ck a 4, tel. 53,.62, adr. tel. "Kabel". - Przed- ; tak i w polityce nie godzi się poslugi wac śl'od- 'j wczesnego wygaś!Jięcia mandatów. Obok reJl'oCfa. 
sławicielatwo w Łodzh B-cia Zbijewscy, I 
Przejazd 48, tel. 1542. 421-25 I kami, ktÓre znieprawiają duszę Judzlcą· Tylko l niz8cyi administracyi - przyczem dep:lrtalllen ty -----------.--.:I!-----. i wsteczne i przeżyte idee, chcąc nadal trwać, mu- l możnu.by potączyć wedtllg lch ekono;nicznych iu-

Zjazd ludowców. 1

1 szą zacIlwaszczać glebę serc, więc sieją kramar- l te.resów ł przez co odpadłyby niepotrzebne u['zędy, 
stwo przekonań, aby wyplenić ich nieztomność, l musi nastąpić nowocze3na reorganizacya sąilo. 
sieją klamliwość, a.by nąiemiężyć ullliłowanie \,.nictwR. 

l praw~y, sieją. żądze ORO?!stych korzyści, aby l Na polll 80cya100· politycznem będą izbie 
Tarnów zaroi! się od różnych strojów chlop- stlumlc .poczucle dobra o~oluego. . i pl'zedsLawiollę prOJokty w sprawie zawicJ'auia 

skich i sukman. Byl to dzień chlopski w Tar- I . Pohtyka J~do.wa, pol~tyka t?ruJąca nowe dro 'l kontraktów robotniczych, roz.szeri:enla zdolno.ici 
nowie, dzień wzrastającego z dniem każdym stron- I ~p. narod~we, IdZie sz~aklelD cnot o~yw~lelsl{1ch, prawnej syndyl\atów, zorganizowania krodytu ro-
nictwa ludowego, potężnego liczebnie. alt) łatwo i Jej ustaWi(lzną troską Jest ?oskooalę~Ie slę_dusz~, botnik~w, ut\~erz()nia zwiąlków kapilatu i pl'acy, 
dającego się wziąć na lep nieziszczulnych często ; gdyż." w duszach naszych Jest zaranie prz)sdycu , zape:Vlllu)ącycll robotnik~lll uJział IV zysltu. Ro
obiecanek. Zjazd ten zebral z różnych stron! praw . . .. l botmlwm rolnym ma byc ułatwione także dojŚCie 
Galicyi przeszlo 1,000 delegatów stronnictwa lu · ! IV. Pohtyka ludowa, będąea narodową, JUz do posiadaula. 
dowego.. Prze.maw,ial leader stronn.ictwa, utrzy- i przez .to:. że budzi warstw:y lu.dowe do samodziel- Aby te reformy przeprowadzić, potrzebnje repu-
mUjąc, ze chWIla. Jest przełomowa, ze wszechpol. nago zyl:la, czem pom~a.za ~lly narodowe, musi . blika. pokoju na zewnątrz i na W6wnntl't. AI'J o ile 
sl{a partya . rozbIta, a wskutek tego stronnictwo I byc patryotyc,zną, musI k~aśc dostateczną wag't : republika jest za międzvnarodowym Ol ' 
ludo~e zysl<alo na. znaczeniu i powadze i · że dziś I na czyny, kto~e ~w () rzą oJ?zyzuę·. l musi przecież ei<~glę pamiętać o swe' ~a~'e':~;~' 
w , WIelu sprawach Jest partyą rozstrzygającą. I, Lud od. \f!ekow spe_łnl~l Wielką. mlsYę urzę- . nej sile. Republika zawarta SOjUSZ~ i eatl)·ute 

.W dyskusyi nad tem sprawozdaniem prze- do~ą, bron~ą~ ~zęsto krWIą , a ~atsz~ \~ z.n~Ju • cordiale, litól'e będzie się staraIa wzmOJnić. Ta
mawIał imieniem opozycyi redaktor Dąbski. MÓW-' tak

1
1c!J zo~tOI. ,ZYt cIa ndar?llOWegO~ Ja,c

I 
zIemla'l1 J~- i Ide związki wymagają, żeby p::lilstwo samo swo. 

~a uderzał .gwaŁtownie 1Ia posła Stapińskiego i ~y .c. mlewc ę o wle.czną ~YIVIO. ~wą SI ę '!ł . je stanowisko wszechs \vin.towe umiało uLrz:ymae 
lllnyc~ posłow, którym za!zucał. że o.dda!i się na sWlad.omą potęg~, to nasze :ada~l<3~ a. gdy Je ~ to sti:[lowi :niil.~ę jeso wartoś'!i, a obo .. v'1!:;~kiel!l 
uslugl konserwatystów, ze zdradzah pIerwotny I spe~n~my. ~d~ wars~wy Jut10we wezm~ gto~lJadny . Jest pau8twa I lO.JalnosCi wobec spr,,:ymierzonvch 
program ludowy i nic nie zdziałali dla dobra i ~dzlaI W sWladome] . prac~ n~rodoweJ, .~o.wczas przyjaciół, aby to stanowisko niena' s " t~. _ 
polskich chłopów. l I tyl,k0. wówcza.s ocalImy ~Iemlę po~sk~, I Jej ora- ma.c. r u z:onv u IZy 

Przeciw zarzutom tym wystąpil poseł OJszew- l cze l sl~wcy me będą szl! na p0t.lie\\'leI'k~ b6~~ I 
ski, nazywając je zbyt - ogólniJ,owymi, pozbaWia. I domn~h. I mowę pohką rozk~Jemy z pę.t, . l mysh 
llymi cienia dowoqów. I polskieJ. damy swobOdJ.l! lot, I Pols~0 miejsce na

. Na zjeździe pa.rtyi ludowej ucuwalono nastę- 4 Jewe mIędzy narodamI'. 
pUJącą. programową rezolucYę: . I ----

. I. hPOltitYka ludowa musi być samodzielną, ~ Progra.m Brianda. 
wIerną as 11: .przez lud dla ludu". Wsłucbani 1 
czujni~ w przyliazanie, lrtóre widniało dawniej na j Na pierwszem posieuzeniu nfrW6j francuskiej 
czele naszego programu: I izby deputo wanych, l;tóre się odbyło pned paru 

, Nad tern będ7. ie rząd jalwajskrupulatniej cZIHval 
l IV ty~1 cela Jest zdecyuo:vauy z~żąJać oJ kraju 
wszell(lcll llleOUZQ IV Uj ch onar. Zażąda z w Jaszcza 
od parlamentu, aby w uajkróts:,;ym CZ;\Sle obra
dowar nad programem floty. 

Celem pokrYCia \V~zystk:eh wyuatków na na
rodową obronę, dla przeprowadzeuia socvalllo_ 
polity~tlJych. Ilsta:v i dla rozlVoju P"zclIIysi ll po
trzebUJemy flU!lnsow na silnych (lOdstawar.h i l'ze-
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tel M bl tJu(lżetu. Rząd będzie si~ starał wypra- przeklinać zarówno zwycięzców, jak zwyci'}żQ-
cow ..... " prz(>z poprzeunią izbę projekt ustawyonych pod Grunwaldem." 
pod unn dochodowym w senacie przeprowa<lzió, A co, czy nie nowy wyklad dziejów przez 
prz y pl':1.estrzegaUlu zasadniczych pod~taw i przy- Howajskiego? A jednak ta"'k pisze jeden z tygo-
te ll. uchylic wszelkIe zaniepo!(ojenie. dników, di'ukowallych w Warszawi.6 po polsku. ł 

Pl'ogram n-ądu moie się wydaó zanadto . Nie jest lO, oczywi'cie, tygodnik polski. I 

nie tak zahartowany, jakim jest organiZ!ll narodu 
pol.kiego. 

Kramarz o zjeździe w Sofii. 
-:-Ub iZ("ruym. Ale to odpowiada tylko wymaganiom l W slo wach powyższych drga raczej nienawiść 

obecnej ch wili. Aby podjąć się takiego zadania. przeciw telllu, co polskie. Posal Kramarz zamiesżcza vr "Narodnich Ii-
musi rząd liCZyG na silną, trwałą więkazoaó, na I Pogardlhva wzmianka o profesorze FHewi- stach" artyl\UI o zjeżdzie słowiańskim w Sofii, 
wi~l; s zość, której ezlonllOwie na.wzajem z rzą · l czu, jak wiadl}mo, synu patryoty polskiego, dy- wypowiadający poglądy bardzo pesymistyczne. 
dem są zWI~zani wspólnolicią zapatrywań i wza· I sząeym jednak nienawiścią dla polaków, niech PIsze on między iunemi: 
ji' mnf'1lI zaufaniem. na.s nie ludzi. TygodniK ów, chociaż wyl{fzywia Z wlaśęiwą sobie energią bulgar1lY rozwi,,-

Dla dokończenia wspólnego dzieła zażąda ( się na File\ftcza, równie mało jak on oZllje się zali caly węzel gordyjski jJrzedwstę.pnych tru-
rząd ot! swej większości ohrony przed reakcya,! polskim. Tern gorzej, iż mowy polskie1 używa, dności i rozesłali zaproszenia na kongres. Lecz 
przedstaWI ustawę o średnioh szkołach i wniesie l\alając ją bluźniel'stwarni przeciwko narodowi, polacy i polscy uczeni do Sofii nie pn, < Ją. 
ustawy dla ochrony szllól Iwieckich, bez zanie- oraz fałszami histor'ycznemi świadomie. Nad postanowieniem tem szczerze ubolewać na-
pokoJenia illkiegolwlwiek wyzoan a a rzeczą Izby Fałszem jest bOWJem, iż niewola ludu pol- leży. 
będzie oświadczyć, czy przy przedstawionyoh skiego zaczęla się od bitwy gr'onwaldzkiel, żę od Zapewne lepiej byłoby, gdyby komitet wo-
waro n li ach chce wraz z nami pracować dla wiel~ ozasu tej bitwy szlaohta ograniczać zaczęła wla- bec tego odroczył był zjazd na czas późniejszy, 
Ilości Francyi i rzeczypospulitflj. ! dzę królewską· bardziej sprzyjając} celom neoslawizmu. Ze wzglę-

Oświadczenie rządu przyjęło oentrum i częso I Ograniczenia. tei władzy zaczęly arę o wiele du na bułgarów okazało silj to niemożliwe, leoz 
. lewicy zywemi oldasl\ami. W miejscu o potrze- ; wcześniej, za .czasu Polski \V podziałach, a na.wet usposobienie na lcongresię nie będzie Zap8\Vne 

bie przeprowadzenia programu .flotowego socJa- • jnż za Władysława Hermana. Sposobność do nich radosne. 
liści protestowali. głó\Vną dawaly nie walki z krzyżakami, ale wy- Obecna sytuacya spraw slowiańskioh nie jest 

bory na królów, czyli elekcyeJ zwłaszcza zaś wy- . korzystna. Stosunld polsl,o-rosyjskie są dziś 
bór c6rld Lud wika. w~gierskiego na królowę. ! gOrsze, ni* byry kiedykolwiek. Polacy obwinia· 

Falsze{ll jest, żeby ucisk lVlościaństwa w Pol- ' li dawniej tynco rząd rosyjski i rosyjską biuro· 

, 
see byZ zjawiskiem odosobniOllem w Europie i n~ kracyę, a pokładali nadzieje swoje na narodzie 

Szczwacze-fałszerze. 
prawniającem polskiego chlopa do więks,;ej nie · rosyjskim. Nadzieje te zawiodŁy i wiara w naród 

"Burżuazya polsk&.1 sfałszowawszy rzeczywi- . nawiści względem obszarnik6w, ni* ją mieli chlo- rOl!yjsld zniknęła. 
Ite znaczenie bitwy grunwaldzkiej, zrobiła z niej \ pi niemieccy naprzykład. którzy w straszliwych i Mimo to czesi nie tracą jeszcze nadziei, że 
epizod will ki slowiańsko-polekiel przeei w gierma- powstaniach, trwających pól wieku (od l'. 1476 " powiedzie im si~ pojednae polaków i rospn. 
nizmowi", .Naszll. Postępowa Demokracya z en- " do r. 1525 i później), daremnie domagali si~ .zla- t 
tuzyazmem przyczepila się do obchodu grunwaldz- godzenia swego losn, póki wolań ieh nie za.to- i 
kiego, jako sposobnosci do popełnienia jeszllze , piono krwią setek tysięcy ludzi. ~ KALKNDAllZYK TEB.1II1NOWl. 
jednej zdrady względem sztandaru p08tljpU i de- , Jeżeli więc w Polsce, według owego tygod- ~ IMIONA SLOWIA.NSKlE, D:& I ś Bullzlmlra. J u-
mokratyzm1i~ ... Polskie klasy burżuazyjne, obcbo- I nika, ucisk wlościaństwa dopiero silj zaGząr od l tr o Drogornysl!l. 
dząoe te same rocznice, co FIlewioze - W tym t bitwy grunwald~klej, o ileż <lawniejszy i sroższy ZEBRANIA D I i ś (w lokalu włAsnym. Piotrkowska 
f 1 . . " • '. h kt . I ł b • lOS) o godz pól do 9, gebrllnle og'IDe zwyczajne Tow, a ,Ole prZejaWIa Się naJwymowOleJ c ara er I I. musia yc w Niemczech, gdzie owe powstanIa,' L _ 

. d Id l . - B· api.w. • utnla. znaczenie zJaz u grunwa z {jego •• rtwa grun- I tak zwane <wojny chZopslde», przypadły w nie- . _ Jut r o (w lokalu, Dzielna 50) o godz, 6 po pol., 
· waldzL(a, byla zarazem epizodem konsolidowania. wiele czasu po tej bitwieI ; zebranie chrześcijańskiego Tow. dobroczynnoścI. 
się (=zdarzeniem, w klóram nastąpiło umoouie- l Dawno już przed Fllewiczami byli d~ialacze. , KONCERT. D z I ś I codziennie (w ogrodzl8 Grand 
nie się) potęgi 8ziachecldej i ujarzmiania. chlo- . dnchrm Filewiezowi pokrewni, którzy lud polski Hotelu) koncert orkiestry włoścIańskiej NamY.filOWllkisBO. 
pów" .• Przywileje, które w czasie samych walk : przeCIwko "panom" szczuli. O tej swojej wspól- , Początek o godz S wieczorem 
Z kr:zyżal<Clmi wymuszała Izlacbta na królaeb . ności z nimi Ó\v tygoduik wie bez wą.tpienia, cbo- ( 
polslmh, pisane były na. skóriGe ludu polskiego. I claż o niej dyskretnie milczy, bluzgajlłc polakom ! 
Odtąd zacząl si~ nie\lstanny wzrost niewoli ludu ł w oczy Flewiczowsl,im W Petersburgll odczytem i WIRD01'10ŚCI KOŚCIELNE. 
polsldego, Jeżeli więc nowożytna burżllazya i no- o Grunwaldzie. Ten odczyt nie zrobil krzywdy ~ 
wożytna ldasa robotnicza nawet historycznie nie narodowi naszemu. Ale szczucie klas na siebie, , 
mają nic wspólnego z obchodem grunwaldzkim, IJ.le insynuacya, żeby się nie lączyó z uroczystą 
bo jako jllasy społeczne nie istniały wcale w 15 i radosną pamią~ką 1W1'odotDq (nie pamiątką tego 

. wirku, to wtośeiaństwo I10Iskie doby dzisiejszej lub owego wczoraj narodzonogo stronnictwa) i ca-
ma historyczn ie tyle wspólnego z pamiątką grun- Iy ten jad WŚCieklizny mógłby zrządzić shkody 
wllldzką, że jego pra-pradzładowie mogli tylko c i ~żki8, gdyby pad l w organizm nie tak odporuy, 

(x) Kompula do Łagiewnik. W niedzielę, d. 
19 czerweu, o godz. pól do 6 ej rano, z kościo
la św. Krzyża w Łodzi, po llabożeń",twie, wyru
szy kompania, pod przewodnictwem księdza, do 
Łagiewnik, na odpust z raeyl oktawy uroczysto
śei św. Antoniego Padewskiego. 

7 --="--- iW 

66) 
FERDYNAND HIBBERT, I Wid.ząc lokaja przyglądającego mu się I mieckiegQ. Popatrzyl chwilę na biedaka, któ

ciekawie, sklonU się i wyszedl. Na ulicy ry stal w bal'dzo skromnej postawie, trzyma-

l 
wsiadl do dorożki i wrócil do hotelu, Tam jąc czapkę w dużych swych lapach. 
zamknął się w pokoju, rzuci! się na lóżko Chlopak byZ wielki, o blond wlosach i mi-

I z bólem serca i wścieklością i zaczął plakać, nie rezolutnej . • 
Sceny z życia haitiańskiego. 

i aż płacz ten uspokoił i pocieszyl go. - Ile zal'abiasz w pralni' 
i Wreszcie nadeszla cbwila, w której Se- - Pięć franków tygodniowo, życie 

Przekład Wiktoryi Tippenhauero\Vej. l na uczul potrzebę wynurzenia się przed Ge·\ · mieszkanie, ale źle żywią. 

l
, rardem, "jedynym czlowiekJem, zdolnym go I - Czy chcesz ze mną jechać na Haiti1 
zrozumieć". PojeChałbyś na mój kos 'Tt. po to, aby praco-

(Ciąg dalszy - patrz J'S 134). ; Gerard byZ wlaśnie dobrze usposobio- wać w domu handlowY l '6ry założę w Port-
Pewnej nocy, Rorotte, oszalaly z bólu, ny, słuc~~l g~ więc z uśmi.echem dol?ro~ a,u-Pri~ce, ~lacić ~i ~ <;' . ~ •. tiOO f~'anków ~ ~i~

upadl na wznak doznawszy uderzenia krwi dąsznym l Irolllcznym, zrozumlal kryzys, JakI slęczllle, mleszkallle l uU'zymallle, a pózDleJ, 
do gZowy. ' : b~eda~( przee:hodzi! i pouczał go o panowa- ; gdy bę~ę zadowolo~y z ci~bie, oddam?i pro· 

Gdy nazajutrz otworzyl oczy, znalazł się , mu SIlą ,,:"oh.. .. l wadzel!Ie. domu, . me m.ówIąc ? tern, ze~-
w skromnym swym pokoiku hotelowym, a - A Je.dnak .1 tr - wah8:J ąc SIę, zacząl chowuJę Jeszcz~ mną DlespodzIankę dla Cle-
Lacorne siedzial przy nim pielęcrnująć go Rorotte - l ty Dle Jesteś obOjętny na czulo·· ble. Zgadzasz Slę~ 
z poświęceniem. ,,, : ści kobiet, Gerardzie. Chlopak rzucil się na kolana, oalując rę-

Na zapytanie, powiedz iał mu Lacorne, i . - ~le ni~ ?,onię. za: ni~~i i ~ie pro.szę ce Se.uy, przyrze~ając mu wd~ięczność i na
że okolo trzeciej nad ranem, jacyś karnawa- lch o mc. D~Ję lm W.lęceJ, m,z dostaJ~ o~ mch, zywaJąc go ~woJą opatrznośclą. 
10w1 balownicy przywieźli go i wnieśli na ! bo kocham Je dla mch, a me dla SIebIe. - Jak SIę nazywasz' 
górę, mówiąc, że stracU przytomność pod- j - Franz Krausmann. 
czas uczty. , VII. - A więc, kochany Franzu, od dziś je-

Sena dw.a dni jeszcze leżal w łóżku j steś na moich usługach; odnieś pieniądze do 
zdziwiony, że Jolanda nie przysyla z zapy~ Pewnego popoludnia, gdy Sena siedzi al pralni i pO,rzuć ich. zakla~, Jutro podpiszesz 
taniem o jego zdrowie. przed kominkiem \v zamyśleniu, stanąl przed kontrald I dostalllesz pIerwszą pensyę, bo 

Trzeciego dnia, po pol udniu, ubra! się, nim chlopiee z pralni, przynoszący rachunel{. mus!sz się p~rządnie przedstawić. mOj,emu 
wsiadł do dorożki i pojechał na ulicę Ballu, i bieliznę· Na zrobioną uwagę Seny, chlopiec komIsyonerowI. Rzecz naturalna, ze mIesz
Od maitre d'hotel Jolandy dowiedzial się, że odpowiedzial z niemiecka, doŚĆ niezrozu- kać. będ~ie,sz od ~ziś u mni,e. A tymcza:em, 
pani wyjecl1aIa z Pa.l'vża. . miale. pomewaz Idę dZlś na" WIlhelma 'Tella do 

--- 'Dokąd wy.i echała~ - Nie jeste~ chyba francuzem7 - zapy- teatru, oczyŚĆ mi lakierki, które stoją tam 
___ Nie mówita. ta2 8ena. w l{ącie i oczyść ubranie frakowe, leżące na 
- Czy sama~ Chlopiec wytIumaczyl mu, jak umiał, że lóżku, a potem zmiataj! 
- Nie. Pan hrabia Kranlo towarzyszyl pochodzi z Moguncyi i że zmuszony będąc Krausmann z rozkoszą spelnił rozkazy 

jaJ... pracować we Francyi, przyjął miejsce posXań- swego dobroczyńcy, poczem chwycil swój 
Biedny Sen a zaehvviaI si ~, jakby dostal ca w pl·a1ni. SkOr'lCZyX jednak nauki i myślał ko~zyk i zbliżyl się do Seny z dobr'ym u

dos w s amo serce; z lekkiem poruszeniem emigrować do Brazylii, gdy zbierze trochę śmLechem na twarzy. 
glowy jęczal: . pieniędzy. 

- Ochl ... och ... och... ochl... ' Rorotte mial przed sob~ dezertera nie- (d. c. n.) 
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50 beczek wody, okolo 3,000 wiader1 jednak nie , wkradly siQ niedokladności. Winno bJ6: l<upiono 
było znać, iż ogród byl polewany. • akcye banku handłowego łódzkiego, płacąc po 44') 

Priy urządzaniu ogrodu zapomniano o urzą- przy żądaniu 460; banku kupiockiego po 290 przy 
. (x) MuzeulI Duti i sztuki. Dziś o godło 8'/2 dzeniu hydrantów w ogrodzie, pobudowaniu od - żądaniu 295 i banku ryskiego po 295, przy żą-

wIeczorem w lokalu Stowarzyszenia praoowników powiedniej studni i zbiornika na wodę· I dauiu 300 rubli. 
handlowych (Spacerowa 21) odbędzie się pierwsze W nielepsz ch warunkach znajduje się ogród (a) Koha wypadku. Donoliiliśmy w :Ni 133 im 
org~nizacyjn8 zebranie. Wszyscy, k~órzy nie otrzy- iłOwy przy ulicy Pań:ildej, na urządzenie którego "Rozwoju~ o zawaleniu się rusztowania. na "ska' 
mail zaproszenia, a interesują się sprawą. eMu. lVydano 200,000 rub. ting-riug·, na miejscu da wne::o teatru" Victoria." 
Ze U~I), p.roszeni Mą o łaskawe przybycie na to (h) Zabrakło wod, w bardzo wielu domach (Piotrkowska 69) i okaleczeniu trzech murarzy. 
pO'1edzeDle. tutejszyc,b, na czem cierpi, rozumie lIię, ogól Ot?Ż właściwe nazwiska oiężej p08zwankowanych, 

Porządek dziennJ: 1) znaczenie muzeów wo. miellzkane6w tych domów, a stróże domów są· ktorych odeslano na kuraey~ do szpitala Czer · 
gólf, 2) odczytanie ustawy, 3) wybory członk6w IIlednich - czy to z wIasnej woli, ozy też z na. l wonego Krzyża, są: Jan Zelichowski i Ludwik Gi-
zarządu i komiSji rlwizyjnej. bzu kamieniczników i rZl\dców, chociaż mają do- . bas . 

. _ lIustra wojakow, W Ilkołaoh. Podobno z stateczną ilość wody, jednakże nie pozwalaja. wy- ł Jak nas informuje administraCJa 8zpitalą, cho- • 
rozporządzenia ministra oświaty Schwartza -we. nosió jej poza bramę, Wlaściciela domów' cier- : rzy czują się dobrze i wkrótce prawdopodobni8 
dług alów .Kuryera porannego" _ od nowego piącyeh na bezwodzie, nie śpieszą siQ z pogIę- i opuszcz~ szpital. 
rol{.u szkolnego mają być wprow~dzone we wIzy. bieniem studni; a gdy nawet zarządzą tę robotę, ! (x) Drugi WIdZiał kaflly sądu okręgowego 
8tklch męskioh szkołach średnich wykłady mu- natencza~ wynajęci studniarze nie śpieszą się z jej I piotrlwwskiego w drugiem półroczu r. b. zjedzie 
stry wOJskowej. wykonan!em. ... na kade,acrę do Łodzi 5 razy. Sesye najbliższe 

(x) Z Pogotowia. Dowiadujemy się, że dr. Talue stosunkI panuJą w droglem co do lud. odbywac alę b~dł w dniach 25 lipca do 1 sier-
Pinkus, dyrektor Pogotowia, zawiadomił zarząd nOlei i bogaotwa mielcie w Króle8twie! Kana.Ii- ; pnia. 
wyścigów konnych w Łodzi, że jeieli będzie za z~c~a, wodoeią~, ~amorząd - wszystko. to. u~o· l (a.) Z tramwajów miejski.h. Wczoraj znów 
rządowi zależało na tern, aby karetki Pogotowia 111 BlE} ~a~ nami, Jak f~ta.. mor~ana czyil miraze, , przybył z zagranicy transport 10 wagonów, w tej 
znalazly się na miejscu wyścigów, powinien wcze \Yyobra~aJące drzewa. clen1ste .1 chłodną wodQ n- : HC2bie 4, motorowe. Wagony te jut uruchomioDQ. 
,<; • • ," t . . P noszą. SIę uad spragUlonym. spleozonym od skwa- \ . . . 
;~~~~, porozumlec SIę w ej sprawIe z ogoto- ru wędrowcem na pUlltyni Saharze. ! .. (:x.) W~lne .lebraBlI roczne czeladZI lues1el-

Karlłtld bowiem nie wyjeżdżają za miasto, (a) 7. przemysłu, Towarzystwo akcyjne wyro j Sklej odbędzIe Sl~ 19 czerw~a r. b. O godz. 10:,j 
a tem więcej na tor odlegly okolo sześciu kilo. Mw bawełnianych L Grohma.na w Łodzi osiąg · l ~~:ol:·el:~;~U. ~oirzyszeDla .Lira", przy ulicy 
metrów. nęło w roku zeszłym rb. 443,530 kop 89 zysku J ej • • • 

Dr. Pinkus iada, aby za wJJ'azd ten zarzlld przy obroeie rb. 7899062 kop. 41. Z "'ysków wy- ' I (p) Pogotowie ... tuDkowe wesora) pomlędlJ 
, 'l d' I' "b 208 235 u • nneml wzywano do na9tępuJIlcych wypadkÓW: 

wyścigów konnych zapłaci! odpowiednią taksQ na Zl~ ono. na amortyzacyę r . " kop, 21; na ; - Ogólnemu osłabieniu ulegly cztery oBobl. z Idó· 
rzecz Pogotowia. kapItał zapasowy rb. 22,176 kop. 54; na tantye- I r)'ch dwie odwieziono do mieszkań. 

Żądanie zupelnie sluszut> i zasługujące na u mę db. czlonk6w zarz8edll rb. 26,000; na dywi<1'en. ' - Na u\. Krótkiej nr· 1 Szezep&n KrotofIl, mlllarz, 
wzglAdniellie. dę w stosunku 6 procent - rb 180000' na ra , lat 28, spadł li rusztowania z wysokO"1 jednego plQ'ra .. b k' ,"! l odnlósl ogólne potłuczenie, odwieziono go do mieuta-

(_) liiebupiecnńatwo premJ' '"kowe, jak "i c unek zys ow rolm następnego przemeslOno rb. ! nia. W godZinę później na tej samej ulicy pod Ilr. I 
I' 7,119 kop. 14. .j przy bttduJl\cym elę hotelu .Suo)''' Marcin Pałora, ro-

sze .Kuryer poranny·, grozi w r. b. licznym po _ Tow. ake. wyrobów cementowych OJro- ; Botnik, lat 38, także z w!,okolicl jedDego plęłra spadł 
sladaczolTI premjówek wygrywających I emisyl. dzieniec" w Łodzi mialo w roku zeszlym ·ob~otu ' zpowuszctzoewnl!'-e~la, zwlchn~ł praw, rękę l odnt6al og61 .. 
Obecnie skończyly się arkusze kuponowe przy L tych walorach i dla otrzymania nowych trzeba rb. 272,902 kon. 05; zysków zaś osiagnęto rubli - Na ul. Dzlelnel nr. 3a Nachman Goldberg kra-

. 47,916 kop. 98. . I wlec, lat 22, uległ porażenIu alooccznemu. ' 
składać OWI premjówki kasom państwowym do . Z zysków przeznaczono: na amortyzacyę ka.- , - No. ol. Karola nr. 11 w fabryce Konał&ncy. Pa' 
spr'awdzania. 't ł kl d b 30000 ,. I nek, robotnica fabryczua, lał 19, w mUlinie na którtJ 

Właśnie 'o sprawdzanie stać się podobno mo. l fi a u za a owego r . ~ ; ~esztę. 7..as rublt ; pracowt\la, okaleczyła prawl\ rękę. • 
że źrodlem wielu przykrycli ntespoazianek dla po- I 7,916 kop. 98. na pokrYCIe stra.. p01ll8slOnych w ) (D) K ... d.le*, Naprzeciwko doma ar. 35, na al. 
siadac~y ma. być bowiem ja.koby w obiegu wiele l latach popr~edDlch. , Dtiełnel, z kleszeol surdut. wJcl~nltto kupcowI Jan· 
premjó~ek I emiSJi z cyframi podrobionemi. Oczy- - Towarzystwo akcyjne "Dą.br6wka" mialo I !~~~~ F:~:t~~no:\:ó~~~S!ka~~IIlU fUli a12Ja'f S~)ea 
wiście banki wszelIde będą bada.ły i już ba.dają w roku zeilzly~ rb: 973,452 l\Op. 79 obrotu; CZj- l klit or~z weluie l różne Zo~:;I~:a~l~ ~?enlężn~ n:

o 
91~Ó 

numery premjówek bardzo starannie i wtedy się stego zysku. oSlą~męto rb. 70,510 kop, 89. II rubli Ogółem poszkodowany oblicza Itrat na 9306 rb. 
okaże że wiele c}Cr zostalo wytrawionyoh a na- Z zyskow wyznaczono: na amortyzacYę kari ' (II) Drobn~ ogień. W domu przy al Ceglelala-
stępnje przMobionych. talu zalaadowego - rb. 35,4(0 kop. 34; na ka , l naj nr 56, od rozbltei lampy sapallła 114 nafta. Uleaslłl 

S~ jakoby specyaliści wylawiający wyloso- pital zapasowy rb. 1,756 kop. 53; na. podatek J~l~~ÓWI1~C1 fI'9td ~rzJby~lem wezwanJch na ratunek 
wanie premJ6wld i trudDi~cy siQ tego rodzaju rb. l,7~1 kop. 92; na dywidendę rb. 30,000; re ! ~klej.a w e razy oc otnlcaeJ. oraz .traty mlej-
przywracaniem im waloru. "NIlrazie golem oIdem sztę. zas rb. 1602 kop. 10 przelano na rachunek : (a) Uloni,ci.. Wczoraj, o godZiwe 7 wIlczorem 
niepodobna podrobionia rozróżnió, ale pod l~pą zysków roku następnego I 9-letot Z)'gmunt Jabłoński wpadł do Glinianek, około re-
robi się nader dokładne badanie,.. - Towarzystwo akc "Winkle!', Hertner i , mlzy tramwajowe), przy nI. Trębaekiej I uton~. 

(a) la pogneb, ZwIoki ś. p. Eugeniusza Ku- ! Borman- osiągnęło w roku zeszłym dochodu rb. j * 
charildego naczelnika !(ontroli dochodów kolei I 28,422 kop. 90, (h) PożarJ w okolicJ. WCloraJ, o godz. pół do 
fabryczno-łódzkiej przywiezione bęją z Paryża do ! (a) Za potajemne przewiezienie sacharYDY z za- I 9 rano pomlędzJ l{udą Pabianlclt~ a 1t.igowem zapalił 
W grani d l I I' k' l D sIę dom mleszkaloy. zajęty przez letników. Dzięki bar· 

arszawy. . ~y, są o rręgowy . (~18 l S ca?al wojrę dzo prędkiemu przybyciu straty ogniowej ochotnlezel ze 
~a pogrzeb uda się w sobotę o godz. 6 m.50 Plermkarzową. na karę p\enlę2ną w sumie 20 rb. Rtgowa J jej energicznej .. keJI, ogień straWIł ')'\ko bu-

rano z Łodzi delegacya pracowników kolejowych 80 k~p.~ a w razie niemożności zapłacenia w cią- dynek mleszkall1J. 
różnych wydziałów, dla zlożenia wieńca na trum. gn mIeSIąca, na 4 dni aresztu, oraz na wydal e- - (a) Wczoraj w Jesle. na.leż~cym do bar. Ludwika 
nie oraz chór }wlejowy. I nie do miejscowości w promieniu 100-wiorsto- Hlllozla pod RogamI, pDwstal pożar. Spaliło się ok:oło 

(h) Drugi tor kolei elektrycznej miEljskiej na wym od pasa granicznego. • ~z~~~~el~S!~·d~r;lkózJn:apre%~ó~.jak twierdZił. było po· 
ulicy Dzielnej doprowadzony jest już poza ulicę (a.) Sprawy budowlane. Komi5ya techniczno- I (a) Wypadek t .. amwajow~. DzJś. o godzIlIle ., 
Widzewską. budowlana, 'pod przewodnictwem wiee-prezyden · ~ rano, na szosie PabiAulckiej, nieopodal przystanku Kil' 

Zaraz po ułożeniu pewnej przestrzeni toru, ta p. Andrejewa, dokonała. wczoraj oględzin sta- ~ rak" dostałllę pod tramwai jakiŚ ł letni chlopiae:Ma, 
ukladaJ'll. nowy bruk drewniany. rego domu przy nlicv Wolborskiel' X2 36 gdz1'e l szynlsta wstrzymał pocll4g. Dzleoko, oprócz lekkiego po· 

'l J I tłuczenia, cięższego szwankll nie odniosło. 
Rynsztoki ohok bruku drewnianego są wyl,lada· p~ odbiciu starego tynku dla przedsiębrania ro- l (a) ZnalezienJ to. W l h 

ne kostkami granitowemi, gdyż drewniane pęcznia.y b.ot około nowego otynkowania murÓw okazały l Widzew, w tycie naleŻI\C;'m ~~ Ko;::~:{e:oa ~on:lcezl::~ 
i uitępowaly z miejsc pou wpływem wilgoci. SIę rysy. . I dwie .~rzynle, napełnione wyrobam! tTłunl~weml Za·, 

Na ulicy Zarzewilkiej roboty przy układaniu . Komlsy~ po dokladnem ~badaniu stwierdziła l brano Je do urz'Idu gUllny Chojny. 
drugiego toru prowadzone są dzień i noc, gdyż 't.e rysy te me grożą zaw~leDlem murów i zezwo- j (-) Z. Zduńskiej"Woli. Mieszkaniec tutejszy. 
Z Jlowodu tych robót, ruch kołowy prawie na ca- hla na dalsze prowadz8Dle robót. I ~echel Iroczkowskl, prow~dzlł Interesy z tkaczami oko· 
lej przestrzeni ul. Zarzewskiej od Górnecro Ryn- - Wczoraj komisya techniczno bu iowlana, I lIF:dZ~~!' któlrych co 'źDleldzlela odwiedz!ll. Gd)' ubIegłej 
k d W

'd k' , Ó od p • d't d . t lI ' I n e l, m mo epo n onej pory, nie wrócił z takiej 
U o l zews lej Jest wstrzymany. p. rzowo mc.wem ra cl maglstra .~ , p. u I:e.~ wycieczki" żo~a zawiadomIla pollcyę u jego znlknlęcln, 

(a) Z Il~downiotwa S d . l" 3 . cklego , dolconala oględZIn dwóch m\ejscowoscl: ; przeczuwając, za padł ofIarą zbrodni. Jakoż pOlzuklw&, 
• 'Zi • ę. zla po ~oJU rewIru przy ulicy targowej 1\'; 77, B. Neuhasa. pod bu- I· ula wykryly Jego martwe I obnażone zwłoki w palu. Na-

m. Łu dZi Protopopo~v pr~tlDlód swoJą kancelaryę dowę nOWOj przędzalni komisya nie znalazla tychmiastowa rewllya w Zdunskiej Woli przeltonala. że 
Z domu przy ul. Pansklej Xl! 9, na ul. Zawadzl,ą przeszkód tlo prowadzenia robót pO l c J' _ ~ morderstw~ dopuścll się J~den z tutejszych tkl\czów, 
]U 39. . .'" ' ."~ 8.Jąc e , ' kt?rego teg nlezwlocznle UWięziono razem z synem, po-

(:x.) Z "Lutlli". DZlli o pól do 9 ej wieczo
r~m ogólne zebranie cztonl\ów Towarzystwa "Lut
nIa- . 

Zarząd prosi o liczne zeoranie się czlonków 
lr.ter.esujących się Towa rzystw611l i jego spra
~aml. 

(h) Z ogrodów. w ogrodach, trawniki spalo
na od słońca, przybrały barwę czerwoną. 

'Wczoraj przez 8 ~odzin, z rozporządzenia 
pr.ezyt!enta, ~t~aż miej.ska polfwala ogród przy ul. 
MliloIa.jewskleJ. Zl6rDla je3t tak sprllglllOna wo
dy, że chociaż wylano \V tylU ogrodzie pl'zeszło 

dua.k . ZbUI zye, IstUlaJą~e na tej 'p'0ses yl budynkI : deJuanym o dop~maganl~ OJcu ~ przestępstwie , Irocz· 
drewlllane, ktore skutlnem staroscl grożą zawa- kowski osierocIł zonę ł pll}cloro dzleoi. 
leniem. i ł!o 

, 2) Przy ulioy Widzewskiej M 233, wla· " .. . ~'... snośc 'Yeilb~llha, pusty plac pod budowę tkalni Loterya. DZI.S, Jalw . w ~ dDlu cIągnIenia .5-e) 
mechamczuel. Komisya wydara przychylua opinię l klasy 19ł lot~rYI klasyc~n~J Królestwa Polskiego 
zażlidala jednak od właściciela zobowiązania hy: i padły następuJll-ce głóWllleJsze wygrane: 
p.otecznego, że \vszelkie prelen~ye ze strony ią ' l 4000 rb. nr. 23247, 
iladów na halas wywolany będącemi w ruchu 2000 rb. nr. 3982, 11069, 13284. 
warsztatnmi oraz wyniknąć mogące z tego powo- ! 1000 rb. nr. 10908 
du koszty, pr~y)mllle ua swoją odpowiadzialność. l 400 rb. nr. 90, 7206, 13122, 16129, 18866 

(a) Z giłlłdy łódzkiej. We wczorajszej wzmian I 
ce o tranzal(cyi dokonanej n& gie1dlie lódzkieJ ; 
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I 
uniemoiliwili mu wzloty w Ameryce. - Przyp. wystrzalów, a s'lóstym sam siebie pozbawił ży-
red.). cia. 

= - Kenig obniżył cenę swojej rafinady o 10 Strzały Zerajica, dane w stronę Vereszanina, 
,t Aresztowanie 66 "paskarzy·. i ko~). na pudzie. Wobec tego ocny wyuosz~ obe. chybiły; wielkorządca wyszedł calo z zamachu. 

Z WARSZAWY. 

Odbyt się jal, pisze "Kuryer Warszawsld& , buie: Pierwszy gatunek rb. 5,55, drugi gatunek Znalezione przy trupie Zerajica papiery wykazu-
\\' Warszawie oryginalny pogrzeb żydowskiego "pa r b, 535. za pud. ją jakoby, że należał do związków anarchlstycz. 
~l!. ałza " , czyli jednego z licznych oszustów, wy _ "Matirl" donosy: Porta otomańska zamie nych. Nie ulega jednak wątpliwości, że zamach 
llldza ; ącycb pieniądze za pomocą gry w pasek. 'I'za oglosić IV Konstantynopolu stan oblężenia ma raczej tlo nal'odo\vo polityczne. 

Orygi nalny był pogrzeb dlatego, że oszust Po godzinie 9 wieczorem nikomu nie !.Jędzie wol- Generał Vereszain jechaŁ w powozie, gdy doń 
rzeczony lIie mial zwykłego karawanu, lecz w .za ; no zatrzymywać się na ulicy. I strzelano, po (akcie wysiadł, a przyjrzawszy się 
SZCZytl1y· sposób zostal pochowany; niesiono bo t ' sprawcy, który po dokonaniu zamachu dal strzal 
wiem zwloki paskarza w skrzyni pnez miasto. z I O F I A R Y do siebie, udał się pieszo do konaku. Sprawoa, 
tej prllyczyny, że w świ~to żydowskie (onegdaj . • jak ili~ okazalo, nazywa się Bogdan Karadżioz, 
były zielone swiątki u żydów), cmentarz nie wy- I -- naJeżał do partyi socyalistycznej. 
syla koni ani karawanów. .Paskarz 4 ów zmarl Dla uczllzenia "pamięcI brata mego Ś. p. Wita Za- ! Drezno, 15 ezerwca. (Wl.) Trwająca od kiJ-
w niedzielę w szpitalu wskutek ran otrzymanych I rzyckle~o, składa .. rb M Zarzycka na wykup cmen· \ ku miesięcy przerwa robót W dziale przemysłu bu-
b· ł . t l t ' a R' bakach pod l tarza dl" doręezenil\ ks. proboszczowi H Przeźdzlec do l ~ ·'1 b '1 ~ II leg ego plą ( U \V res auracyl n y i kiemu. j w anego, wywolana przez s.raJ;: ro otm {uW, 

~ 2. . , I Dla Ch01'ej artystki. I nareszcie ustala. dzi~l(i wyrokowi sądu polubow-
Na pogrzeb przybylt prawie wllzyscy uczest- I Z Wid _ b I nago. Pracodawcy zgodr.iIi się na nieznaczo.ą pod-

nicy bandy paskarzy. Gdy wszyscy już byli n& , &.lwa 2a r • ł wyżk~ placy robotników. SkutKiem lokautu 250 
cmentarzu, zjawił się liczny oddział policyi i taj- ,I LE L - . _LI : tysięcy robotników było pozbawionych możności 
ny<\h agentów, którzy aresztowali 66 osób z or. SPOSTItZEZENJA METEOROLOGICZNE zarobkowania. 
szaku pogrzebowego. StacJJi centt'aZnej K. E. L. Ateny. 15 czerwca. (Wl.) Z powodu zlupie-

Część areiztowllnyLh uwolniono w oyrl<1l.le po _ nia okrętu rumuńskiego .. Trajan" przez trum, za-
zapisanIU ich na.zwisk; pozostałych odprowadzono li i.z ~0'~ .- f:! protestowal nietylko rząd rumuński, ale także An-
do aresztu w ratuszu. '" ...... a <:1. ~ ~ glia i Niemcy w interesie swoioh poddanych. 

D , m ~ ~ o ~ c; 01O! <:1';: u' P' 15 • S. p. Floryan Grubiński. a a. :; ~:; ~ '" ~~ ~; wagi aryl. czerwca, (Wio) Proces Ripsa o za.-
Wozoraj po krótltiej chorobie, zmad w War ~ a""' H ~ ~ :2 ~ mach na rosyjskiego szefa tajnej policyi w Pa-

szawie ś. p. Floq au GrubiJlski, brat byIego dy' CI) ryżu, von Kottena, zakończył się uwolnieniem 
rel'tora. teatru w ŁodZI', l I I r7 dnia 15/V Ripsa. , 15/VI 1 pp 7405.0 +28.8 4,~ Pd W 3 l, ! S'l .. GrubińsJd byl wynalazcą w dziedzinie tech-' Temperatur,, ! I ue Wl'azome wywarły n/lo przysięgłych ze-
nicznej (żniwiarki: •• Jaskółka i Warszawianka". liS/VI 9 w. 7481 +235 58 Pd W 1 ma.x.+292° C znania adwokata Haala, deputowanego Jauresa, 
karabin i t. d.). 16/VI 7 r· 7ł4.\ +20.2 74 Z 3 mÓ~~1~70~; C I oraz Rubanowicza i Burcewa, ldórzy atakowali 

W ostatnich latach s. p. Grubi:ńskl pracował l w ostry sposób działalność policy i rosyjskiej w Pa-
nad przegrzewaniem pary i na.d obmyśleniem no F4J t _ . __ . i as _ ryżu. Adwokat Wilw wymownie bronił oskarżo-

wego systt'mn aeroplanów, poruszanych za pomo- T E l r G R A M Y , nego. 
e,. motoru, w którymbr. wybuchy benzyny zastę- t . .• Wobec uwalniającego wyroku von Kotten co-
powalo zgęszczone powietrze. la fnął swoja pretensye o odszkodowanie, na pod-

Próby z tym wynalazkiem wypadly bardzo stawie kt6rych występowal jako uczestnik oskar
żenia. 

pomyślnie. 
Zwad w 66 rok n życia. Petersburg, 15 czerwca. (Wl.) W artylmle Rzym, 16 czerwca. (Wl.) Prasa wIoska 0-

wstępuym .. Rossija". zaprzeczając wiadomości mawia z zadowoleniem zalatwienle zatargo. po-

Z LITWY I RUSI. 
pism polskich o wstrzymaniu projektu wJlt}cze- między rządt'm niemieckim a Watykanem w spra-
nia Cbehu8zczyzny. pisze, że wiadomośó ta, pu- wie encykliki papieskiej przeciwko protestantom 

1 l . . le t k' i wyraża nadZieję, że Watykan n.stApi r6wnież Kowno. Kowjpńllki UIZąU gubernialny do f szczona przez po a WW, Wje e przypomina a ' uy- . "2 

sJ'rllw Towarzystw i Zwia.zl,óW)iolltllllowH zam · I kę, z ~t?rą. spotykano się z powodu sprawy fin - : ~~f\~~~,~~~.e li gabinetem hi/Jzpańskim o sprawę 
k . d ście Towarzvatw oawiatowvch htew , ' I anc\zlo eJ. W d ' 
k~ąbC JO ena, J J l Projel(t chełmski. jalcbądź traktuią go WSZ6- ' tę en. 15 czerwca. (Wf.) W Kole polskiem 

s 10 • l t ś .. k d' b t· utworzyla się nowa frakcya narodowo-damokra.-" . .. ś' acy s~para J CI 1 a eCI, ma z y powazue zna-
Dllask. Zal~dwlf\ roZeSZll\ s~ę wie c ? przy- ezenie zasaJnlt'ze i praktyczno, a.by rząd mógł tyczna po<1 przewodnictwem posła. Germana, do 

byoiu do l'dlDska J. E. ks. bIskupa CIsplalol., l z uim postąpić wediug recepty polskich in(or- której należy 7·iu po~ł6w. 
~liści otrzyma~o z Petel'sbur'ga ttllegram, od wol~ , I mac j. Wilno, 16 czenvca. (Wl.) Wczoraj o godzinie 
]ący ten. prz.YJa.zd. J . E ... ~ędzle, ~ KOjdano'~le' l Ywnosząc go, rząd, oczywiście. obmyślił spra- S-ej wieczorem przy zbiegtt ulie Jatkowej i Żoł-
Bo~ysowJe ~ lDnyc~ ml~Jl»(lowoscla~h, a prze~ wę wszechstronnie i traktuje ją) jako wypełnienie niersklej z3.walila się kamienica. Liczba ofiar 
Mln~k, t.o mIasto .naJ?ardzleJ podobnej. WJ.zytl.l.CyI ! obowiązku państwowego. t niewiadoma. Z pod gruzów wydobyto dopIero 
potrzebUJące, przeJedzHJ bez, zatrzymaula. Się· Paryż, 15 czerwca. (Wf.) Konsulowie mo. jp.uną osobę z poIamanemi uogami i rozbitą 

Przyczyny zakazu nIeWiadome. carstw opieku:ńczych w Kanei otrzymaią wkrótce gto\Vą· 
od rządów sworch pole~anie zawiactomif'nia rządo. 
kreteńskiego, że w krótce na wody kreteńskie Z oatatniej chwili. 
przybędzie potężna dpvizya olnętów wOlennych Berlin, 16 czerwca (Wl.) Nieoczeki IVana po-

Dlu iszy pobyt lr..rÓla Jerzego poza Atena- ~!cbia m?~arstw. .Jed~o~.ze~Die l{~ns"ulowie mają : stawa centrum na wczorajszem posiedzeniu sejmu 

Ostatnia poczta. 

mi uchodzi tutaj za dowód brali u porozumienia l ~awladomH~ rząd kI e~enskll .ze m?~ar:)twa zalec~- I pruskiego, gdzie glosami 8wo.lemi spowodowali 
pomiedzy królem a gabineLem zwłaszcza w za- I H mu dobrowolue ~l zerwa~le sesyl zgr0!lladze~la odroczenie dyskusyi nadwniosklern Kola, darna-
kl'(lsi~ olitvki zagranicznej'. ' I nar?dowego, w ra.zle przecn!nrm ~I\stąpl ~OZWlą· 

P J. ,. i za me zgromadzenia przy uzyclu slly. Wowczas gającego się swobodnego u~ywania j~zyka poL· 
- W. sprawie rokow~ll, l~nJących n~ ce~ll ! na ląd kreteński wylądUją wojska. mocarstwell ' : skiego na zgromadzenia.ch pnbllcznych wywolała 

rozstrzygDlęcle sprawy kretenskl~la dOWIadUJe I ropejskich, w celu zapewnienia wykonania żl}dań . b d . 'l ." . ód I kół ó 
się MaLin": Ambasador francuski w Loudyme ! I ar zo niemi e WI azeme war po a IV, kt rzy 

" , .. . l l ' . mocarstw. J , '. t d l ' t t' .I. ' 
p~dczas wczorajszych odw~edzlll w. anglt! s CIem l Berll SIwaje, 15 czerwca. (Wł.) Szwajcarya ' sI} rozgory.czell1, ze cen rum a o Sl~ u aj U:t.yo 

mlllsteryum. spr,aw .zagramcznych ~Ie pl'zedst~- . zachodnia u:l.wiedzona została w~ lewami. W Jicz- \ za narz~dzle konserwat yst6w na Jawul} szlcodę 
WIJ rz~dowl Q?glelslwunu ,proPOZYCJI fo~malne.l'! Dych punkta~1l lwmunihcya kolejowa. i telegra- l Interesów polskich. Ponieważ wczorajsze posie
A[lJb~sadOr plZ~slał te plopozycye tylko mlOl~ ! ficzna. przerwana. Wiele mostów zDlszczonych. ! dzenie było ostatniem w obecnej sesyl odroczenie 
strowI Plehonowl I p d Altd f' d , . d" II l ' . -, , . .. , o or l.e enaSClOro zle~l ,pocu onę a roz- ; więc dyskusyi jest równoznaczne z pogrzebaniem 

- WladomoBcl z zalanej prowlMJl nadren- ! padlIDa, Dagle utworzona w ZIemI. I' . 
skiej są. coraz gorsze. Dotychczas stwierdzono I Petersburg, 15 czerwca. (W!) Dziś w nocy , wnIosku. 
~mleró z górą 200 osób. Woda wyrzllcila na I wyjechato oJ{olo 20 osób pod wodzą blSi, Ilpa Eu l Londyn, 16 czel.'wca. (Wt} II'landczyoy \V3trzy
brzeg 70 zwłok. W niektórych wsiach utonęly I loglUsza na Chelmszczyzuę. Uczestnikami wyciecz- ! mali się od udzialu w pracach przygotowawczych 
cale rodziny. Str~ty, przez powódź z~ządzone, ; ki są również ozłonkowie Dumy państwowej i 11 w sprawie listy cywilnej; nie chcą oddać kró-
o~J \Czają na. trzy milIOny ma:ek: D,sumęc!e na- I Rady państwa. . . , . . łowi co . esL królewskieO'o. 
moslony?h 'przez wodę kamll3Ul, plas~n I bel.ek f \vycieczka zabaWI na Chel,mszczyzOIe tydZIeń ,.J " ' . 
z ogrodow 1 pól uprawnych, wymaga l<llku role- ' czasu, a podejmowana będZie przez bractwo t KaIr, 16 czerwca (Wl.) Rząd ze zdWOjoną 
si~cy. chełmskie, ]<tóre przygotowalo na wszystkich po· energią. zajął się uporządkowaniem spraw egi-

Najwyższy trybunał skasowat tymczasowy stojach wycieczki uroczyste przyjęcia; pskich; slH'awy prasowe oddano w ręce przysię-
wyrok sądu w sprawie pomiędzy braćmi Wrigb- , Uczestn~k.om wyc i.oczln mają byc doręczo~e głych. 
tami a Jotnildem Paulhauem. Nil mocy tego wy- l petycye włOSClan o Jaknajszybsze przyłączeUle 
roku upadły "szell<ie przywileje pateJltów bra- , ChełlJlszczyzny do Cesa.rstwa.; petycje te zo~taly Stanowcze wystąpienia rządo\ve przyjęto 
ci Wnglttów w Ameryce Pólnocnej. (Bracia I jui przyglltIJ waue i 1(llida brzmi inaczej, ale z je· Ż uzollniem . 
Wright przed kilku lUlos lącami wystą.pili l)rzeciw : dnukowem zakończeniem. Berljn, 16 czerwca. (Wl.) Niemiecka organi-
Paulllanowi ze skargI}, \V której dOWOUZlli, że ! Seraj ewo, 15 czerwca. (~n Gdy wielkorząd- zacya wojskowa ,Heer und Politib donOSI, że 
wZlIosi się on na aparacie, będącym naslaLlowui- : C1\ BOŚIII, genel'at V:ireS!.l\TIW, powracat do ko 
clwem aeroplanu ·Wtight6w. Sąd w pierwsze} naleu z uroczyste; !) lIIanguraCYJuego posiedzenia Prusy zamierzają urtądzić szereg przystani dla 
instanCJi zawyrokowal na, rzec!. Wrightów. któ- ~ejmll !.JoślIia('kltJ go, btud ent prawa. na uniwersy balonów wojskowych wzdluż granicy prllsko-ro-
rZJ położyli areszt na aerol)lanie Paulhana i tecie zagrze1)sidlll, ~erajic, dal w jego stronę 5 syjskiej. Na puczątku mają. być urządzone trzy 
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HELENA Z PORTNEROW LANDE 
ŻONA BUDOWNICZEGO 

po długich i ciężkich cierpieniach zmarIa w Hermsdorfie pod Berlinem dnia 15-go 
smutl\u pozostala Czerwca 1910 roku o czem zawiadamia w głębokim 
~ .. d~.lUlat_ 

2032 o dniu pogrzebu w Warszawie nastąpią oddzielne zawiadomienia. 

"5E ....... 
W dnia 17 b. m" iako W pierwszą rocznicę 

odbędzIe się 
• 
Załobne Nabożeństwo 

t etersbllrg, 16 czerwca. (W 1.) PrzeLllutollo 

stan ochrony wzmocnionej w 11 guberniach De. 
sarstwa do 17 września. 

w kościele 'w. Kflyb, o godz. 10 rano za duszę 

O przedtuieniu stanu ochrony w gub. piotr

kowsl~iej, jak doniosly pisma, mowy nie bylo, 

Kwestya ta rozstrzygnięta będzie dopiero praw· 

dopodobnie w połowie września r. b. ~. P. 

MARYANA AC •. & & . L i • 

W· h Tabela W'Jgranwch. e1 rauc a (Nienrzędowa). 
~ • W 4-ym dniu ciągnienia 5 Jdasy 194-ej loteryi 

2026 klasycznej Królestwa Polskiego (w d. 15 czerwca) __________________ i wylosowano następujące wygrane: 

przystanie w okolicy Królewca, w Księstwie Po- ~ Rb. 15,000 Xl 1263G. 
, 11 • S łtb , 4000 Na c>370. 

znana {em l na zlązku. Rb. 2,00" oM 3479 4640 2\Hi82. 

43 97 
15023 46 67 73 79 87 137 43 81 214 23 45 4\1 65 

3U 1>7 445 óU 44 63 621 53 66 84 711 ó8 800 29 81 38 
77 908 33 37 

15058 61 90 132 97 224 82 83 77 802 88 66 85 92 
604 5 6 81 639 59 76 94 701 25 3! 84 910 61 

17010 26 66 57 61 149 98 953 94 9S 849 74 96 412 
32 8~ 4& OS 627 609 714 48 82 820 61 917 86 

laO~6 41 44 192 225 63 94 304 10 56 64 65 68 457 
95 520 4; 62 70 85 614 21 sa 710 24 26 64. 803 (O 85 
902 'Jl 1\6 92 93 

, 1902*44 48 88 98 157 69 7t 95 243 61 69 801 (; 17 
~ 42 92 9) 421 57 618 a~ 40 95 620 22 2& 82 99 722 80 
I 47 80 818 23 66 97 976 77 
: 20022 40 6D 70 126 212 322 60 76 8' 402 50~ 10 

11 21 71 81 649 70S 78 806 42 8~ 90 912 ~4 8~ 
21a02 16 96 107 12 6l 72 76 86 96 liSO 318 659 90 

616 61 76 87 89 720 42 75 834 70 98 934 ~7 55 64 
21021 42 54 122 216 -60 82 85 310 46 74 96 42'/ 37 

539 604 9 75 71& 17 24_ 114 61 67 68 805 lt$ 23 907 
24 85 

23032 98 146 52 249 ó3 '16 9'1 300 65 71 464 80 
98 99. 

Berlin, 16 czerwca. (Wł.) nLokal Anzeiger- Rb I,OQ@}& 8059 10533 1500" 16328. 
donosi o rychlem ustą.pieniu rosyjskiego ambasa- 20'11~bil:3~~ ~ 1248 3288 4048 1238\l 12845 H/749 19135 ~ Do numeru dzisiejszego do'ląl'zają się 
dora w Wiedniu, Urusowa. Rb. 200)& 4'19 2189 2265 6174 8'~1 11704 12200 , dla miejscowych prenumeratorJw opinie lekar· 

L d 16 . . 12596 17551 17936 18089 20289 20289. k' d" F ... on 1n, czerwca. (Wl.) Rząd angielskI t Rb. UO Na Jł 4/lC> 1145 3157 8778 3895 4605 8318 i S le o mączce o zy wczeJ • o s m o z l e -
zdt'cydowal się na ostateczne zalatwienie sprawy : 9890 9770 10494 10539 10874 11089 13430 14751 15102 _ 
Krety. W tym celu fiota mocarstw ollie1cudczych ~ lU54 17344 17960 18025 22717 22533. ; 

, . ,. l Rb 80 Ni 'M 27 2i5 3!~ 2G 536 56 734 83 86l 88 
otrzyma pOSlł!O, aby można rozpocząc akcrę, jesIi 922 óo 
grecy nie dopuszcza mahometan do zoromadzenia. 1117 68 212 43 52 67 61 411 44 46 67 613 32 71 84 

• o ! 62( 3Il 51 61 87 706 26 71 95 8U 931 32 
narodowego. I ROOi 119 20~ 52 83 321 63 86 480 608 19 61 608 9 

lliuwotpol, 16 czerwca (Wl.) Od dawna ~. 60 7~~1~0~t2~3906~ 6is 611:: :: 4761 208 24 868 81 84 
niepamiętnej wlelk , ści grad na wiedzil Kaukaz, ~ 441 6'6 77 81 81 90 94 61'1 45 46 60 9& 62& C>3 77 '163 

rujnując naj piękniejsze winnice i sady. Przy gra. I 823 ~~2960\:~ ~go 8:18~00 4 61 77 432 58 n '17 534 616 
dzie panowała ulewa, stacya Karajany na kolei I 784 88 858 918 J9 29 36 95 96 
zakaukasl<iej zatopiona 502Q '1a 140 71 8& 201 3 30 3lt 19 34 73 424. 66 86 

• 6'2 618 86 62 728 62 ~18 8t 926 37 60 62 
Petersburg, 16 czerwca. (Wt) Z różnych stron 6067 61 77 126 72 202 19 33 S05 98 96 444 81 84 

.Rosyi nadchodzll tu depesze o wielkich upałach 596 62! 727 5' 78 812 21 49 66 66 71 89 926 27 73 83 
~ . 7003 16 64 66 133 62 94 206 93 861 60 62 99 468 

Zdarzają się ozęste wypadki z ogniem. Plo- 663 8S 771 890 915 46 50 76 91 I 
na liczne wsie i miasteczl{8 Okolo Rybinska plo. 0019 86 74 106 22 24 41 76 95 214 69 80 319 43 53 

• • 62 401 49 626 617 63 53 85 919 
nl!: lasy. 9001 60 7ł 88 21'1 82 69 '12 8' 334 52 69 410 80 85 ~~~a~ 

W 16 524 652 761 830 119 72 928 4.2 ',"" annwa, czerwca (Wł,) Nadchodz,!: tu 10036 46 64. '1l 73 80 109 16 28 62 209 19 23 33 79 
'WIeści o nizkim stanie Wisly, w niektórych 383 421 75 616 67 601ł 20 27 29 4i 66 726 4.9 52 817 48 l rr=s 

miejscach woda ".,tak wyschla, że nawet tratwy 66 8:1~10i :: 6ł 8ł 162 66 216 18 26 l\3 64 8S 91 308 10 ! K'RYNICA Penay.nat Hydropatyozny 
D-ra EBERSa. 

wstrzymano. 8' ,,, 92 425 80 8l! 90 658 602 89 702 35 38 67 74 75 81 i zupelnle odnowiony, będzie prowadzoul' obe~nle we wla -
'luryGh, 16 cZet·wca. (Wl.) W calej Szwajca- 839 :io~: 42 1ł2 87 97 202 25 892 4.90 6\'1 8'7 69 931 snym zarządzIe. KuchlIla pod dozorem leltarsklrn. Stab 

ryi i Tyrolu wylewy olbrzymie. Bardzo wiele '700 H 32 fi6 93 96 826 77 966 86 93 op eka 3 lekarzy. Park wlasny, tennls. zaba.wy. Telefon 
. . •. I h T kl' Ii t 1102888 44 63 104 8'7 208 1.5 6670 33792 437 66 68 \ mfędzywiastowy. Ceny pensyoa od 7 kar . Pr08pek:ty na 

mleJSC~woSCl za anyc. ory o eJowe po my e, 62( 652 '151 91 96 819 83 928 60 116 ż"danle. 14,66 Adres: Dr. EbofS, Krynica 
komumkacva przerwana 140'l~ 141 3~R ~o 71 4"9 4'.1 1\9 fOl 1108 775 878 910 

I 
. ' II 

~ 
~ --

1 

I 
Jest do sprzedania. sklep spo- M aszynę Singera, pięknIe szy- poszlIkuje się kobiety do domo· 

DROBNE OGŁOSZENIA. D W t!. mieszkania do wynajęcia 
od fronta. Ull~a Suwalska ' żywczo dystrybucy iny od l-go Jącą za 16 rubli i ręcln9, ta- i 

wego gospodarstwa Dowlady-

B ona-niemka :t:llgr!\ntczua po XI 12. 3726-2 - 2 lipca. SUWl\lskl\ Nt 23. 3747'31 nio Bprzed~m. Konstllntynowska wać się od godz. '1 do 8 wlecz. 
, Nt 7-16. 3637 9-5 \ Wiadomość w .Rozwoin" trubna do Ilzlecl. Roklclńska Dom drewniany z ofieyn~ mu· i Lodownia sHopowa do sprze· i ~612 ,~3.-

li 76 m 2, od 9-ej do 3-ej po rowaną, razem Jedenaście dllnła - prawIe nowa. Wła- M laczarnla z calem urządze-
polurln!u 3752-1 mIeszkań, stIldnia murOWana, , domość: ulica KI\1na >ł! 54,. ! niem do sprzedania zaraz. potrzebna panna I u~zenlca da 

B uclJa ter GO prowadzenia I!.!lią- ogród owocowy, ogrodzony wyso· 1 3756-3-1 Wiadomość Piotrkowska 16 32 I do biellzn.,... PrzelaId X. 12 
3712-2-2 \ m· 19. 3136-23-1 

żek na godziny oraz cłWopiee klm parkanem, razem wszystkie , , L ódl 10000 centnarów lodu ze-na posyłki potrzebni, Oferty: B. zatn<1owania z placem do sprze- ł 

Bdorocznego trwałego grubego M leazkanle do wynajęCia dla potrzebllY uczeń do atobrnl. 
NeuJrabauer, WIdzewska )fi 127 dan!a za sumę rb. 3,500 w No- ; je~t do sprzed&nia, c7;ęściowo lub małżeństwa bezdtietllego lub 

, 
MI koll\jaw8ICl~ 99. 3743-6-1 

m J6 ;;676-3082 wycn Chojaach ~rzy ul. Rysiei. , 'W więkazych HościllCh , Wlado- , dla pojedyńelej oloby. Andrzeja , pIWiarnia Je8~ do sprtettanla 
Cb!OPCY p(jrzl\dn~ch rOazlCoW, B1Iżsn wladomośc u Adolfa Ku- , 

mość Srednla 69 lub telefontlm 
, 

]i 55 S. Kostrzewski. 3737-3 -1 W dobrym pankcle, Oferty 
bikll, ulica Piotrkowska NI 284, . I I 

którzy mll~", chęe nauczyć się ~ 854- 3713-R-2 i pokoje umehlowane frontowe, _R'zwoin~ pod lit. B. 314-2 2-1 
ślusarstwa, mOBil, się zgłosić na 3734.-3-2 l M loily cztow leir, o bBznnny w t w ładnym ,unkcle l domu, , potrzebnI tkacze nA Kortowe 
uJ. Mlkolajewską )fi 30, Buhle. ł 

3778-3-3 
Do sprzedania restauracya w 1 przędzy, poszukUje miejsca \ z calodzlennem uirzymanlem u- warsztaty na nocn", zmianę 

okolicy fabrycznej. Wiadomość do skhdu lub ekspedyenta,- ! raz do wynajęcia Dzielna Joft 4,0 Srednla 60 3705-·3e5 
czas budowilcl Mam PU&C z pla w SucbedniowJe, gub. kleleekle j. Oftlr\v w .. Ró7.wo i n~. 36B9- 3'3 l m. l. 324-5-6 -4, potrzebne po<1ręCllue dO praco 

skłem l tylko 3 ściany potrze przy staCJi u rzeźnika. dom To, 
, . potrzebne zdolne spódnic~arkl wn! sukIen. UlIc" Dzleloa 7, M lody człowiek pOSZukUJe mlesz- : ba budować, 6 mlnllt od Rynku ftla~lka. 3709-2-2 l podręczne. Konstl'J.Dtynowska Glo-lI:ler. 368l 3-

Tamfaniego, poszukuje wspólnika kanta wspólnego przy skram- i 

lob sprzedam. W illdomośc: ulIclI Do sprzedania nilyn, dom I nej rodzinie. Oferty pod J. B. i }ł 50 m, 8. 374'\ - 2-1 potrzebna prasowaczKa. Ulica 
Pletrkowska 43, u Toboll W Bu- wIlla dla letnIków przy lesie , w "Rozwoju~. 3759 - 3-1 ł potrzebna praso'" aczka koszu- Piotrkow.ka 2ł3 3728-2-
ku, od 6-9 wlecz. lub uJ. Drew- z powodu starości wlaśclci~Ja, M lec.arDla z obladllml do sprze • larka. Pralnia .MatylI18", WI- PO!{()] U nieumealowau.~o POStIl-
nowaKa 6~ m 3 3739 - 2-1 Wlaltomość 'W Suchedniowte, gu- dania. Rzgcwska 10. ~zevr~ka 49 ~767--2-1 kuję prz\v ul. Orlej lub VI( po bernit kieleckiej, pr~y stacyl u 
DOIl1 wu,(}v.au~, plę.rllwy, <10 rzeźnika, dom Tomasika 370i'2'2 I 

~6~81V6~s2 pOKÓJ um~blow6ny II osobnem bllżu przy idzewsilaj, MikoZa 
sprzedania w J:'abJll.nicach Młody aZleSlęc . omleSlęCtlllY wy- wejściem, oj ul ,cy. jest do wy- jewskJei, Głównej. Oferty skla 

WiadomOŚCI ul Ro~lc i DslcA JiI 41, Do sprzedania magiel. Ul. 1u- żel do sprzedania, Plotrkow- ' najęcia zaraz. G1ÓIVna X. óS, dae w administracJI "Rozwoju 

• 1., 3676-3 ":'2 dwlkl 49, w sklepie, 366933 ska lSI w sklepie. 3763-3~-1 Rntkowskl. 34,73-3-1 8ub ~Pokói- . 3754:-3-

w 
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Poszu!.;uię mie jsca portyorl\ 00 I 

fab ryk i lu b }fantoru, wll\tlam 
językiem polskim rosyjskIm i 
niemioc:dm Oferty w Admlni-
stracvi "Rozwoju" pod N· G. j 

3702-3-3 ! 

Potrlbny ~lus!lrz na wodoclĄgo
\H, robotę i reparllCYo studni. 

Lulz y 20. 3755-1 
Rower do sprzedania. Olll~a 

li 21. m. 6. 3'154,- 3-1 

Rower do sprzedania w dobrJ~ 
stanIe za rb. 33. WladomosC 

Konstantynowska 45. 3725-3-2 

ROZWOJ. - Czwartek, dnia 16 ('zerwea 1910 r. 

145. Piotrkowska naprzeciw ulicy Ewangelickiej 145. 

O[ólnie ZDana l~cznica choró~ z~Mw 
42rO 

lekarza d .. ty H. Pruss. 
Leczenie, plombowanie i wyjęcie zębów bez bólu. 

Sklep do sprzedania kolonialno· • d·· t h b p 

i811us.tr?J~i~~yj:!r;sl~O~.Od~71;'~; i ~pe[yalne la~oratorYUm te[UDlUne O Y/praWlanl8 sz ucznyc zę OW 8 

Starszy człowIek samotny po· . V l' , I b I I b I t r t 
. trzebny do stolarni. Mlkola- I Jpecya nosc: p om v porce snowo, p om y z o 8, Z o 6 
lewska 99· 3696-3-3 t k .I ( b b d . b· .) 
SluS8rz .mechanlk.monter spe- !t orony, złote mosty sztuczne za y ez pO nie 19n1a . 

cyallstll, wIeloletni pracownIk " 

~!:~~~~b~ę::!z~\Uj~~~~sca w::d I Reperacye i przeróbki sztucznych zębów NA POCZEKANIU. 
maszynami paroweml lub pomoc· G b· t t l k :1 t H P ·d·· I· 
nlc~eml. Oferty w adm .• Rol- l a me pl·ywa ny e arza li· y I russ znaj Uje SIQ przy 9czmcy. 
wOJU dla "Montera". 3745-3 1 I ' 
Sklep 8POŻYWC~J I z larbaml do • Uwaga" Ceny bardzo nizkipf Uwaga!! .... 

sprzedaoln. Ul. Aleklandrow I ." 11,,,,, • •• 

~ka )fi 67, Pliullna Fercho. 
374,4.-2-1 

Szyję wszelkl\ bieliznę damskl\, 
męak_ I dzleclnnl\ I przerabiam. 

MlkołajewBka 7 m.l1~. 37572.'1 

Tanio laral sprzedam dorożkę 
z koniem. Cegielniana li 109· 

37ł1-1 

W ielka wyprzedaż różnych ka· 
nap I krsesel dębowych -

po bardlo nilkich cenach. z po
wodu zmiany Interesu. Ul. Spa
cerowa li U, u tapicera. 

873S-2.-1 
\ ~w~-ar-s~z~~\-.~t~ol~U-S~k~i~la~r~az~~d70 

aprsedanła. MUsu 34, str6ł 
wskate. 3723-2-2 • 

Lecznica chorób skórnych i wenerycznych 
Gabinet Roentgenowski i Światłoleczniczy 

D.~ó. L. Falka, Z. Go!ca, i St. Jelnickiego 
Wólczańek. oM as. 

Ogólne i pojedyńcze pokoje dla chorych od 2 do 5 rb.; ambulatoryum dla niezamożnych -
płaca za poradę 60 kop. 

Godziny przyj~ć od 8-9 r., od tll-1ł pp. 1 od 7-8; w niedziele i święta od 8-10 rano 
j od 1'1,tf do tli, po południu. 

Kobiety na choroby weneryczne przyjmuje specyalnie pani D ... Zanll Tennenbaumowa 
w poniedziałki, środy i piątki od godz. 51/, - 61/, po południu. 1738r 

ZaglD"ł chłopiec lat 11, nazJwa C t 
sIę Aleksander ~bikolfSkl. Kto· en ra 

by wIedział o miejscu lego poby· I 
D! I. Lipszyc 
choroby dzieci. 

Przyjmuje odS-lO i od 4-6 pp 

Nt 13~ 

Speoyalista chorób skórnych, 
wenllryclnych oraz niemooy 

płciowej 

D!: SI. LEWKOWICZ 
Leczenie elektryczności .. , elek · 

trycznym światłem imasIlżem 
wibracyjnym. 
Zaohodnla 33 (obok Lombar. akc.) 
Przyjmuje od 9-1 I od 6-S W·, 
w nIedziele od 9-3· Dla pliń od 

5-6 wlecz. 114r 

Dr. M. Papierny 
Aknszerya i ohoroby kobiece, 
b. ordynator warszaw. uniwersy

teckiej kliniki aku8z. 
Przyjmuje da 11 r. ! od 48,-61/, 

po pol. Południowa 23. 4,Sl>d 
Teiefonu M 16-81. 

Dr. A. GROSGLIK 
Zielona 5. 

Choroby skóry i wlosów (ułUwanie 
zbyteoznych wlotów za pomoc, 
elektrelizy), woneryczne i drógso· 
czowyob. Przyjmuje 81/,-111/, r. 
! 6-8 wlecz.; plinie 5-6 wlecz. 
W niedziele i święta od godz. 9 
do 12 ra.no. 156S-d 

Dr. I. Silberstrom 
Ul. Promenada 13 róg Benedykta 
Choroby wene .. yozne (ey· 
philia) i moczopłoiowe, 
skóry i włosów. Radykalne usuwanie 
zbytecznych wlo.ów. 

Przyjmuje: 8-11 i !lj,_S w. 
Panie: 4, 1/,-5 1/, po pol. 
W niedziele: do 2-ej po flot 2'lr 

Dr. L. KLACZKI N 
Konstantynowska ll. 

Syphili.J ek6 .. ne, .ener., 
choreby d .. óg moczowych. 
Przyjm. od 8-1 rano j od 5-8 w., 
dla dam od 4-5. W niedziele i 
<wJęta tylko do 1 rano 746· r ;~~ pr~d:!W!~~ 7~ :~~~dO~~:S f cboro'~ Z~~O' W 

25 rb. dostanie ten, kto mi "y - I I 

woi:::o~a e~l:t;!:~:łt luiajr~~ , 
Oferty w adm. .Rozwoju" pod 
lit W. T. 3760-2-1 CI) łodzi przy ul. Plotrko(j)skiej łłg 86, tel. 1'-79. 

WSCHODNIA J,l45 294 Dr. El Sonnenberg 
Dr. Ark. GolU,u~ lr~ C~:::!':.:~'':!'.=~::.:'.'. Z_gubione dokumenty. 

W
alerya Bledrzycka zagabUa Taksa nadzwyczaj dostępna dla willystkich. Konaultac)'a 
kartę od paszportu, wydaną bezpłatnie. W~ruanie zęb ~ 15 kop. Plomba 

z fabrykI Ror.enblat&. 8714,-32 S b 65 k: P óbk 

Zaginął paszport na Imię Janl- 35 kop. ztuczn y zą op. rzer ea 
ny Łnczkowsktei, wydanY i reparac:re 5;!tuC:.in,.c~ zębów 5 kop. Przy 

z gl!llny Zagurów, gubernłl kal1- l! klinioe zr.ajduje się speoyalne laboratoryUlu do wyrobu 
sklej. 3721-3-2 . . . ,. 
Zaglnąl paszport na imię Anto I sztucznych zębowo - PrzYJmuJą. trIk I skonczem lekarze 

niego Stndzlannego, l'ydany i dentyścI. 5:ł6d64 
z !Zmlny Bróiee. 3718-3-2 . 

Zaginęła karta od paszportu na r 
Imię Apolonii GIlglas. wydana l 

z fabryki I K. Poznańskiego. l 
3716-3-2 

DreLeyberg Dr. med. ST. ARONSON 
b. asystent prof. berlińskich: Bum 
mli i Di.ihrsBenlt. - osladl w ŁodzI. 
Aku8zerya i choroby kobieGe. 

EWA,.GELlCKA Nil 5. 

ul. lMat=frot 1& 38 CEGIEL~IANA a. 
. róg Widzewsklej. Przyjmuje co· 
t dziennie do 10 rano ł od 4 do 7 

po pol:. - CHOROBY WEWN., 
DZIECrNNE i KOBIECK 18t2r 

Dr. 1. S. T a n e n b fi U ID 
Chor. wewnętrzne ItizlecI. 

Spec. chor. żołądka i kiszek. 
Wschod .lia Nil. 49. 

przyjm. od 8 -10 r 3-6 po pol 
1253-36-20 

Od (!. 11-1 I 4--7ł w 7flr 

Dr. Zofja Garlieka 
mleszklt. obecnie 

n""'fot 1 (Piotrkowska }26) 
tiW Telefon lO.l4. 

Chor. kobiece, Alcuszerya 
9-10 rllno. 4-6 po pol 1997r 

Dr. I. Krukowski 
powrócił. 

CEGlEL~IANA 4, . Zllginl\l paszport, wydany z gm. 
Iwanowlce, powla.tu kaliskiego , 

na imię Wladysłl1wa Motycklego. 1 
3711-3-2 . 

b. długoletui lekarz klinik wleden . 
sklch ordynuill jakospecyal.cbo~ó' 
Weneryoznych, płciawych j s!córnycu 
codzlennla 8-12: 5-8: pauie 12 -1 
Nledzlele I śwletl\ tylko przad oll1a 
dem. Krótka łi. 14801' 

(jodz. przyjęci~: 9-10 1/, rauo lod 
5-7 po. w nIedziele 11-1 121Rr I 

Chor!)by wewnlł'rzne 

Specycy~lnle choroby płuc. 
1230-13-6 

Zr.glnąl paszport, wygl1ny z gm. 
Plaskowlae, powiatu lęczl'c

kiego na ImIę Józefa Banasiaka. 
2692-3-3 

Zaglnęla kar 'a od paSLportu nt. 
imię Francluka Andrzeiczaka, 

wydrma z fabr. Jana Odyńca. 
3672-3-3 

Specyalista chorób skór
nych, włosów, wenerycz
nych i dróg moczowych 

Przyjmuję od godziny 8 - l-ei 
w południe I od 4 - S wieczorem; 
w niedziele I śwIęta od 9 - 2 

w pot 149r Z IIginąl paszport na Imię Micba-
ła Plotka, wydanY z gminy Dla pail 

Krokocice, pow. sierad:;kiego. I D osobna poczekalnia· 

__ --~~--~--3_6~83~-_3=-~3 r. B. Rej t, 
ZaglDąl kwit od paszportu, wy

ltany z fabr. Gustawa Schrejera ulica Srednia JW 5. 
na imIę Feliksa Focholsktego_ 

_-,----~_:_'_':36-99:_:- 3_3 I Dr. L. PRYBULSVI l. 

Zaginą! pastport na imię Anto- I .. ~ 
nIny ł'omykalsklei, wydnny 7. 1 CHOROBY SKORNE. WŁOSOW, WE. i 

magistratu m. Warszl\wy :16983 i3 NERYClNE (ayfllla) I MOCZOPŁCIO 

Zaginął kwit od paB~portu, wy- WE (endIskop i cystoskop) l NIE · 
dany z flIbryki ::lzta}llsrt&, na MOCE PŁCIOWE. 

Imię Antoniego JuŻwlkl\. Ul. Południowa NA 2. 
3700-3-3 powrócił. 

=z::-a-g-:-tn-ę-:-la--:"k-r.-:rt-a-o-:d-:-p-a-:-s-zp-o-r7"'tu-nl\-' Przyjmuję od godz. 8-1 r. ! eol l-S w., 
imię Stanislawa Podgórskiego, panie od 5-6 po pot. 1420-r-

wydllUlI przez Wilholma Cjpplll. t ęi D bl Ił 

zaginąŁ kwit 0(1 pa:::~;:::! I lr. nosan a 
Imię Zofii TarapIcI, wJdany Choroby 

7. fabryki Marla 3740-1 ...!li -
ZlIglnąl kwl\ od paszpor~u, wy- USZU, gar", a I iil08a 

dauy z fabryki Adnma Ossera, I .PlOtrkowsku 35. 
na imIę Anny Jędrzejozr.k . Przyjmule od 10-11 r. i 5-7 pp. 

3749-3-L 'Ii' nIedZiele od 10-11 r . 1318 

Pierwsza .~ hrześcijańska 

+lerloi[B dtoró~ le~ÓW+ 
i jamy ustnej 26511' 

teraz: ulica Piotrkowska 133. 

Dr. Jan ri~Di,i~k 
sp. ch. noaa, gardła i uazu 

przeprowadza się !III 
ulicę Piotrko _!!liką 120. 

Przyjm. od 11 do 12 w pol., 
i od 5 do 61/, wlecz., w niedziele 
i śwleb od 9{--·11 rano 1350d 

Dr. Jan Caderski 
b. asyst. klin. unlwar. warsz · 

Akuszerya, choroby chi
rurgiozne i kobiece 

nrZylmYje do 10 r. ~-6 po pol. 
Ul. Cegielniana 9 m.4. 1722 

Dr. H. Sadkowsk~ 
przyjmuje z chorobami wewnętr:l;· 

neml (spec. żol.,dka I kIszek). 
D:ltie;!lJa3 .M 3. 

od 4 do 6 ·eJ (z wyjątkiem śwl~t). 
2150 -r 

przeprowadz\l się nl\ ulicę 
BENEDYK.TA MI. 9. 

Choroby ekórae, wenery· 
czna i moczopłciowe. 

(81/,-12 r. I 5 - 71/, pp, panie 
od 4,-5) 1761 -r 

Dr. H. Szumacher 
Choroby w80eryczne i skórna 

N_.rot 2. 
przyjmuje od S-101/, i od 6-8 

, Po pot, panla od 5-6. W nie-
dziele I awista od 8-1 r 637r 

D ... FRANCISZEK 

KOZIOlKI EWICZ 
(starazy) Telef. 17-14 

Piotrkowak_ lOS 
Ohoroby wewn~trlne, dlieoi 
i kobilloe. PrzyjmuJe od 8-11 r. 
od 5-8 pp. 1426r 

~r. men. Z. Gole 
, Dr.. med. chor. skórne i wenerycz. 

l Abkl&umu FA~IAN PIOTRKOWSKA 86 m. 6. 799r 

!' Dyr~kto~ Zakla~u leczn .• Chojny " AkUlnrk~ A 'i'rn '-la: 
przyJmUje codZiennie w Łodzi o 1 MW lłI •• IU'~ II 

. 4 - 7 po południu.. Benedykta 10, 
ul. Rzgo.eka .NIl 3 (rog Gor· przyjmuje panie nr. słabość, u-

nego Ryn~u) 2251r dziela porad, niezlImożnym ustęp-
Choroby nerwowe I wewnętrzne . stwa. DyskrecYII eci~2~. 12-r-iO 

Choroby weneryozne, 
skórne i moczopłoiowe 

Ur I ~t&lill. PilllrBki 
PIOTRKOWSKA. ,. 115 

Przyjm: od 9-10 rano! od 5-8 
wlecz., kobiety od 4,-5· 133l-r 

STUDENT 
uniwersytetu ł'etersburs :"l ogo, wy· 
chowanlec gimnazyulll ~ód&klego 
przygotowuje do egzaill inów I po
praweli: powakacYlnyeh . ::>pee:ral
ność: mutematyka bCirJ" Prze
jazd 38 m. 4, lO j,-1l'/2 i 6-7 w. 

:W.lO-3-1 
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Zarząd 
męskiej 

• 
i 

OGŁOSZENIE. 

Pabianickich 7 -klasowych 
żeńskiej Szkół Handlowych 

niniejszem zawiadamia, że egzaminy wstępne do wszystkich 
klas odbywać się będą w dniach od 1 go do 20-go czerwca 
oraz dnia 29, 30 i 31 sierpnia. - Podania na imię Dyrek
tora przYjmuje l{ancelarya Szkół. 
1517-12-7 Dyrektor Szkoly: H ••• Lip.ki. 

Na nieznośny upał!!! 
polecam oryginalne Angielskie Pastylki miętowe w róż~ 
nych smakach. 

Wyłączna sprzedaż u JÓZEFA WOLSKIEGO, ulica 
Piotrkowska .H! 3, telefonu H2 11-53. 1868-4-1 

W CzęstochowIe iest do od3t~

plenIa p ekarnia z cztere
ma plecamI I trzy filIe w dobrym 
punkcIe; odstąp:~ z powodu cha 
roby. Wiadomość Benedykta 66, 
"IV slłleTlte r:retoif'klm . 1!lf\2-1l 2 

Co za ~ 'ar·1I 
pocenie się letnią porą! 
Nowowynalezlouy pros (ek zatw. 

przez Radę lekarsklt 

~ .... ~ 
usuwa radykalnie pocenIe sIę 
I odparzanie wszelkicb CZ1ści cia 
la a także przykrą woil potu -
Sprzedaż w aptekach I składach 
aptecznych. Glówny sklad u Gu
stawa R'lzenthala, Mlkotajewska 
Ht lR. 18tO-A l) 

Do wynajęcia 

== 
ł·····················································································'1 · · · · · STOW. DRUKARZY m. ŁODZI i POW. ŁÓDZKIEGO :: · " · · ." · · · · urządza w dniu 19-ym b. m. w ogrodzie Gehliga przy · · • · ul. Żelaznej Nil 20 (za cmentarzami), o godz. 2 po poło · · · " · .. · · Wielką Zabawę Ogrodowąa · " · · · ." · · · " · · · · · · · · " NA PROGRAM ZŁOŻĄ SIĘ: · · · · · · · · · śpiewy, tańce, monologi, ~ Poczta, zabawa dla dzie- · · · · strzelanie do celu dla t 

I~ 
ci, ognie sztuczne, gry · · · " · · dam, teatr amatorski - towarzyskie, orkiestra · · · · odegra dwie jednoakt6w- d~ta i t. d. i t. d. Wie- · · · · · · · · ki: "Wywiad" i "Ostatnie ~ czorem ogr6d b~dzie · · · · dwa ruble. 110. ... uiluminowany. · · · · · · \!lejście 30 kop. Dzieci nie płacą. · · · · · · :::: Zabawa odb~dzie si~ bez wzgl~du na pogod~. :::: · · · · Komunikacya zapewniona. , · · · · ~ · · · · -I.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·11·.·.·.·1 

Wyższa Szkoła Kroju i Szycia 
p. t. "J óze:fina". 

od 1 lJpCI\ r. b. 2 duże f"on
tOW'll pokoje ewentualnie trze · 
ci od p01l wó,- ka z elektr. 09wle· 
tleniem. HI piętro. Pasat Merera 
nr. 10 Z/llJvtllć st"ÓŻ!\ 2020 ::H 

pasta C MEŁłA" 
I JJ . 
. usuwa Piegi, P,syszcze, Wągry, Opaleniznę. 

Kuray wyższe I nlżsle . Najnowszy system kroju angielskiego, 
franen~klego I berlińskiego . - Moia długoletnia praktyka daj l' mi 
możność wyuczanIa krojn I 8zych& SUlJuennle I gruntownie. Frz1 
~zkole duta pracownia 8uklen, gdzie uezenlca nablorają wprawy 
l gustu Szkoła odlnac~ou~ zostara na wystawie srebrnym melldern 

Po ukańc:Eeniu kurau Doz.nice ot .. z~mDją patent, 
cechow$ lu., pr,watne. 

f'lotrkowa a NI 2S. 1951' 

MIESZKANIE 
:2 pokoje z kuchnIą, w bPlzkoścl 
ul. Radwańsklej, od 1 lipca po
szukiwane. Wiadomość w "Roz
woiu· Tlod lit W. M. ~022 

KANTOR 
Ffl8{tI 'JII F1l"fS prr.ewozowy M. Lentu, ul. Wl-Vii i~ i i ~ dzewska nr. 71, poszukuie kilku 

! dolnych ludzi do koni oraz pa-
przyjemny pokarm najod karzt\ do turgooów meblowych I 
powiedniejazy dla dziecI r. dobreml śwlfvlectw8'n i. \10!'l i 
od 6 mleslęcy do 10 lat, 

2Wła8Z~zdap~r~f~~k~~~f; Masła syberYJ-skie ,i 
Ulllłwla ząbki 

wan" i zapewnIa prawi tak zwana r~alll.. wyborowe I 
lilowy rozwój kołol h leże Ceny nl\'nI191e. Sklep . 

Sprzedaż w składacL "Dobra G/!>lIpod~nl". Piot .. · l 
aptecznlch l aptekach, .oweka t81. 2036 • 

Wysłrz'IIIÓ ti.- bezwarttŚcltwyoh ndlf dowI;ołw. 1330-21-17 

---. -- Ltr~lt MIE~I~~I~ I 
Smaczne I zdrowe Pleczuwo w Przygonlu za Pablanl.caml, na ł 

6 szosie 1 sl\ do sprzedania plice I 
poleca piekarnia po~ letnie m!eszkanla. Okolica 

lemta, na mieJSCU woda blełl\ca . 

R TRENKLERA ul Cegielniana N!! 67. Komunlkacya samochodem od Pa. • , • ,danlc. 2""2 
Chleb na .posób moskiewski wyrahiaoy przez specya-
listów fachowych. CIJltośó i hnitBa w"ieka gwaraDtowUa. 

FilIe: PiotrJro"'f'kr. 116 I Orla 8. 15S8·100·89 

CiechocińSki Zakład 
kąpielowo. zdrojowJ' 

jest otwarty od dnia 8 (21) majo. do dnia 8 (21) września włllcznie. 
i6lody Clechocitiskle jodo-bromo-słone szczeg6lniej Sil potyteczM 
ne m cierpIeniach skrofulioznych, reumstJczn~ch, kobie
c~ch i wielu inn~ch. Mie.a dzieckaL które nie potrze
bowafob~ kąpieli Ciechoch\sklch. zakład posiada 11 :tr6M 
deI z rozmaItą koncetracyll solanki od 61/,°10 do 11,°/0 (artezyjskie do 
picia). \!l Ciechocinku można brać kąpiele solankowe, borowi· 
nowe, kwasowęglowe, .I.ktr~czne, 'wletlne, fainie, 
tuazówkl, inhalacye, o .. az zabiegi hydropat~czne. Cie'" 
chocinek łączy sl~ odnogą kolei \!larszawsk()H\!liedetiskiej z pogra ... 
nlczną stacyą l\leksandrowo. Komanlkacya ze wszystkleml pociągaM 
mi warszawskimi i zagranicznymi. Tania komunikacya \!lislą- stat ... 
klem parowym. Na każde zapotrzebowanie Stł wysyłane bezpłatnie 
cenniki. Frekwencya dochodzi do 15,000 OSÓb. Kąpieli wydaje się do 
:300,000. Zakład z roka na rok stale si~ rozwija, gdy t czysty dochód, 
przenoszący 100,000 rb. rocznie, Obracany jest na nowe melioracye. 

1227-2-2 

p OCNIK 
·ue ALTER 

chrześcijanin, w1adający płynnie w mowie i piśmie języka

mi: polskim, rosyjskim i niemieckim, poszukiwany be7.zwlocz 
nie do biura. jednej z większych fabryk na prowincyi. 

Oferty w trzech językach z podaniem warunków na 
leży przesyłaó: Nowo ·Radomsk, skrzynka pocztowa nr. 14. 

2038 a l 

Dom piątrowy 
do sprzedania w CzęstochoWie 
z plekarnlllr I Sklepem rzeźnickim, 
na dogodnych warunkach. Wla~ 
dOIlIość: Benedykta na 56, w ski e . I 

ple r1.e~nłeklrn. 11160-6 · · 2 ; 

Do 11 letniej dziewczynid, ucze- I 
nlcJ 2-eJ k~a81 pensyl ImIenia 
Orzeszkowej, zamIeSZKałej nil Wiś
olowel Górze, potrzeboajest nau · 
czyclelka (polka. bez różo 'cy wy· 
znanIa), zamleszkala nl\ WI!nlo
wei Górze lub w sąsiedztwie, w 
calu udzielanIa jednogodzlnnnych 
I ekcyl podczas wakacYI. Łaska
we reflektantki zechc, się zllb~ 
nać do M. Morawsk ei, Łód!, 
Z'elona 5 2014.-3-2 

L~tni~ mi~~z~ania 
do wynaJęCIa. 

\!liadomość w adm. "RozwojaM
• 

1994-6-3 

Ok. zyjnie 
do sprzedania zaraz w dobrym 
punkcie, nad rzeką \\lartą, przy 
stacyi nowo .. zatwierdzonej kolei 
Zachodnio~ \\lieruszowskiej, oSl1da 
M.łynarska z 55 morgl1mi grun .. 
tu i 18 morgami rzeki \\larty, znaj~ 
dUjący się na niej mlyn \\ll1lcowy 
na żyto I pszenicę, urządzony po .. 
dług nowej konstrukcyi z elek .. 
trycznem OŚ\\lletleniem,11 dll1 \vloM 

ŚCiM z dmuch złożonych metszyn 
do kasz i jagieł. \\lszystkie DudynM 

ki \\l należytem porządku z inM 

went arze m tywem. \lfiadomość: 
al. Przejazd 48 u \\lłodl1rskiego. 

1992-;;-1 

Składy: Warszawa: L. Spiess i Syn i H. WeIt. 
Łódź: L. Sl)iess i Syn i A. Lipiński. 

Żądać w~zędzie. 

Uczniów, 
którzy nie zdali tegorocznych . , egzamlnoW 

z języków obcych (a mianowicie: z rosyj
skiego, polskiego, niemieckiego lub francu
skiego) przyspasabia do takowych podczas 

wakacyi 
odpowiednio, 

gruntownie 
I prędko 

Instytut języków nowozytnych 

D~ra Kummera 
Piotrkowska 16. Południowa 3. 
Z przysposobionych w roku zeszłym 36 ucz · 
niów, zdali prawie wszyscy (2: wyjątkiem 2). 

.... Poprawki. ..... 1986-6 

Łódź, Piofrkows.ka 192 

lC26d19 i 

Skład artykułów technicznych, lelaza I Stall 
POLECA 

Żelazo handfowe we wszystkich gatunkach. 
Żelazo fasonowIIn T eowe, belki, U-owe eta. 
Blachy: stalowe, żelaz n e i cynkowe 
Drut= żelazny, stalowy, mosiężny 
Gwo*dzie. nity, śruby 
Okucia. do drzwi i ol<ien. !ł6a 

W mieście powiatowem, nad rzeką, przy kolei, jest 
d o sprzed 'l'nia lub zamianG na coś mniejszego 

dom murowany dwu~iQłrowy 
5 lat temu bud ,wany - suchy i cieply, z murowanemi od
('yn r, rni i tal iemiż g SIli darskiemi budynl,ami i ogródkiem 
przynoszący dOI' hodu I'o ,' znie 2,000 rubli. PI.~c jest na tyl~ 
ubszerny, zo mowa pobuclowac fahryk/}. Bhz:!za wiadomość 
ul. Widzewska M 75 m. 10. 197' 3 



,~WOJ. - C~warttlk, dl1la 16 czerwca 1911,) r. .)łi 135 
l mM".'.'" ~.~ =======-=======================---

~~lCl:~[]CJ::l:LJC!:~~~~·:Z·~·=·~·~·:Z·=·~~~* =·~=·~*~~:·~~~*:I*:*EJ*~*:I*:*EJ*CJ*:·~*:*EJ*EJ*:I*:I*=*EJ*CJ*:I*=*[J*D r * Z powodu wyjazdu z Łodzi 
"* jest do sprzedania dom 
* dlug Tow. Krad. rb. 14,600, do
* chód roczny 5,000 Gubernatorska 

"* 
* 
* 
* 
* 
"* 
* 
* 
* 
"* 
"* 

00 NABYCIA 
WSZĘDZIE 

ł 

Reprezentant: 

E.Bagdaós • 
_, IDhdelna .Ni 30, 

tel. 11 • .26. 

nr. 38. Tam również 2 konie po
"* wozowe, powóz i pianIno zagra
* nlczne 1902-3-3 

"* * I włóka ziemi 
jest do sprzedania, obsiana i ob-< 

"* sadzona, z zabadowaniami, zaraz 
* z powoda choroby do sprzedania. 
* 5 wiorst za .laskiem przy szosie 
"* Ze10wskiej na dogodnych waran .. 

kach. Wiadomość a Z. Blaszczyń .. 
"* skiego w Czestkowie. 1988-5~1 

"* 
"* W ogrodzie Mikołajewskim 
"* "* łwlElo w pawilonie wód mi-
* neralnych Chądzyńskiego co
* dziennie świeży kefir war-

szawski Żweld.go uznany 
;( za najlepszy. 1910-6-3 

* 

~ ~ x ~ * • ~ ~ • * ~ * * * * * * * * * .* * * * * ~ * * * ~ * * * * * * * * * * * * * * * * * 
1fl46-9 "* 

* * * * Uli Pluaw Rnźaików 

lego 
buli'on w kostkach 

• łlLiP'kij o~.Q[ł'DI(I'~Yż - gwiiJzdcś· 

po 

kop. 
w dobroci 

nił!doprzewyższenia! 

1706-1 

Do sprzedania 
kredens, st6ł, szala, kanapa i t. p. 
Benedykta 37, m. 2. Od godzIny 
12 do 5"ej. 1996-3-1 

obrzynki dębo we do wędzenin z do· 
stawą do domu tanio - w skła
dzie drzewa Adolfa Wagne ... 
i S-kij Roklciń.k. M 47. 

Z!!wówlenla przez telefon 
..Ni 476. 1972-10-2 

E 

..... II Wszak pójdzielllY wazJscy!! __ 
do lasu miejskiego przy Szosie Konstantynowskiej, po stronie lewej, 
XX>OOC>O<XX>C<:x>O<xx>oc<:>coCOC>O<X>O; gdzie ~ 

Rzemieślnicze Tow. ŚpieWel.CZe "LIRĄ" 
===== urzl\dza w niedzielt:, dnia 19 b. m. ===== 
Wielką Zabawę Leśną, 
urozmaiconą tańcami na polance przy dźwi~kach orkiestry dętej. 
Lirnicy dali dowody, że umieją się bawi~ i teraz każdy może wziąć 
udział w konkursie strzelniczym z flowerów, wyścigach, 
sekretnikach z niespodziankanli, grach towarzyskich 
i wielu innych urozmaiceniach, wit:c my, ludzie pracy, by przyjemnie 
przepędzi~ czas odpoczynku niedzielnego - na zabaw t: . tt: pój
dziemy wszyscy III Początek zabawy o godz. 3' po poło 1998-3 

BIIP-" ił .. 

LA. lONY 
najnowszej konstruk(rrl, nlepodlegalące przemakl\lllu w czasie 
deszczu, bardJo praktyczne na zabawy ogrodowe oraz wycieczki 
do lasów, ma na składzie w wiElkim wyborze do sprzedanll\ 
lub wypożyczeni!! A. Jasińsld, zakład Introligatorski, ulica 
Mikołajewska Nil 91. Tamze się wykonywa w8zellrle ro
roboty w iakree Introligatorstwa wchodzlłce. 2000-3 

ID 

...................... ""........ Rozpoczę~O 
I TARTAK PAROWY Iparcelacyę majątku 
Imad drzewa. beblmia. fabryka lkmń i madlek deMwY!b I GOSPODARZ E ADOLF WAGNER 81 S-ka w t~dzi, ulica Ro!dcińska • 
• NQ 47.-Tel. Ił! 476. • 
• poleca wszelkie materyaly budowlane i stolarskie, skrzynie for- II 
• nirowe i z desek, posadzkę dębową z ukladaniem i bez. Wyko- ił 
.. nywa roboty stolarsko-budowlane. 1782 .. 

t M"" [eny umiarłmwane. Haty[hmialtowa ob~ługa. ~umienDa do~tawa. -.. i 
••••••••••••••••• I ••• ~ •••••••••••• 

1203r 

racownia 
GorSefÓVł " 

T,y" I ~"'~~'(\0!,<.~!II'l 
ŁÓDŹ, PIOTRi[OWSKA .M 1301 

parter, m. 14. 

GOll'sety 'fl;flfkonane według najolllwszych modeli 
parJlskich od uajskroC1uiliejszycl1 do najwyhlfor
nh~iazych z materyałów krajowych; Z!3granicz
nych -" po cenach umialf'kowanych. ==--== 

KA"PIELE, Szkolna .N! 11, 
otwarte "codziennie od 7 rano do 11 wieczorem. W;J uny 1'0 
30, 40 i 50 kop. Łaźnia w czwartki, piątki i soboty -

lio 15 i 35 kcqJ. 
Łaźnia u,ządzo na podlu C! ąstemu rosyi s.dego. 1966 3 

1217-50-8 

skladają.cego się 723 mórg wybornego gruntu ' ornego i łąk 
i położonego między szosami Łódź-Pabianice, Łódź-Rżg6w 
i Pabianice Rżgów, w odległości 3-ch wiorst od tramwaju 
Łódź-Pabianice. Wygodne położenie tej miejscowości jest 
dobrą okazyą dla obywateli miejskich do nabycia placów 
pod budowę letni(lh mieszkań. Wszystkie parcele, po 6 
mórg każda, graniczą z Si.osą Pabianice-Rżgów. 

Wybór parceli na miejscu w niedziele, wtorki i czwart· 
ki. - O bliższe szczegóty padrug planów sytuacyjnych rów
niez dowiedziec się można każdej chwili \V Łodzi, ul. Wól-
czańska 139, m. 7. 19402-3 

Ogród Majstrów Tkackich. 
W czwartek, dnia 16-go czerwca 1910 r. 

lelki o ERT 
zlożony z 

operetkowych utworów" 
z uszanowaniem A. BO H ME. 2018-2 

~edllh()l" onpf\wiedziaJny St. ŁąEJIiiiU!itki. W UocZDi ., Rozwoju" Przejazd J'U 8. Wyd~wca WW. Czajewski. 
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