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Clna prenumeraty: 
w ŁODZI: 

Hocznle rb. 6 k, _. 
Pólroeznle " » " -
Kwartalnie .. 1 • 50 

• Mleslęczn.. - .. 50 

~alendan:Ył! tygOdniOWY" 

Pono św. Wladyslawa Kr. 
Wt. św. LeQn/l Pap. 
Sr. Ś, Piotra i P •• ł. 
Csw, Wep. ~W. Pawła. 
Pląt. św. T~odoryka K, 
Sob. Nawledz. NMP. 
Niedz. Najśw. Kr. Anat. 

I' ,"- ! 
WII~d;1d ~.: j!Ot!21. 3 m. łl I 
Zachód s:.: ~od'f, S·oo. 2~ 
Olnp,. dnll\ godr.. 16 (11. 43/ 

Odnoszenie 10 k. m. Ubyło dJ\ia - m. 2. Egs. poJedyóezJ S k. ..rj,_!!IiI _______ v 

Z przeayłk, pocztową: I 
Rocznie rb. 7 kop. '0 
Pólroclnle • $ " 70 ł Vi Lod:&I, 

ZAGRANICĄ: ul ..... ejazd .M 8. 
Miesięcznie. 1 ~ 10 

• Nr. telefonu 693. 

Rok lllL , 

Poniedziałek dnia 27 czerwca 1910 roku. 
a.nloP71 wł ••• W. War.zawie, ul. «puoz. NA 23, w Pab •• nłoaołt Gl I" T .... o:- li ll%ild~el 

- Zaierzu, w apteoe p. Pałka. 

CENA OGŁOSZEN: .. N a d e sl a n eW na l-ej stroDlcy 50 kop, za wiersz pet. .Zwycaajne o"łoazenia z~ teka.tem po 7 kop. za wIersz llAmparolowy lub .lego miejsce 
•• łeai cru.foazenia po 2 kop. od w}ram (dJa po~zukuJących pracy po lłl, kop.). NlijmnleJBze ogloszenle 20 kop. Rek l a m f i N e kro l Q ~I 
po 20 kop. za wiersz pe1Uowy. Za dołączenie prospektów 6 rub, od tlsiąca egzemplftl'zy. ARTYKUŁY bez oznMzenla bonorarYUlll Redakcya 'Ił"'UI 
za bezpłatne; rękopisów drobnych nie zwraca. 

Hedakłor lub Jego zastępca. przYJDlują interesantow codziennie, z wyjlłtkiem tini świątecznyoh, od godziny 3 - 4-cj po południu. 
5 __ 

Legendy. 
I w, .,Natlonall. Korresp. M zarzut, że prezes mini- I że ml?dy król Mallue~ cieszy się ~ ca.I!1D. kraju. 
! strów ulega w polityce antypolskiej wpryworu I tak \V~elk~ sympa.tY,ił l pop~larn.ośclą, 12; me pa· 
I zagranicznym z Wiednia. Intryga jest bardzo l' trzebuJe SIę oba.wIa~ ,detronlzacJl, . 

przejrzysta. Liberałowie czują, ze przedsięwzię· i Tak s~mo. z dO$C ~ta~owczem zaprZeCZeJll~m 
te przez pilna Bethmana-Holl wega zmiany w mi- I spotltaly ~IQ wla:.lomOŚ<lI" JakobJ młody ~ról mIal 

Dokola ostatnich zmian W gabinecie pruskim nisteryum oznaczają ostateczną. lil\wid.acyę Idei blo- ; dob~olVolr:le . abdykowac i to na korzyśc swego 
zaczyna się tworzyć istno zaczarowane kolo leo I koweJ, i dlatego z kweBtyi polskIej chcą ukuć stryp, ~slęcla Alfonsa Brag~D.zy .. 
gend i falltastyczuych domysłów. Powtarza s~ę na. niego broń zabóJczą.. I . O ll~ . ~o do spra.~dzeDl~ Sl~ trch ~SZJit
to zwykle przy podobnych okazy ach, szczególllle. Prezes ministrów Jostr2.egl ju~ też niabez- . k10,h, wleSCI 1 w~r;>y] nle ma Josr.cze za.dn~J PIJ'!'
w państwaoh biurokratycznych, gdzie właściwe' pieczeustwo tai i ntrygl w chwili obecnej, dla 10- ! nOSilI, o .tyle Dlez,aprz,eczouym, faktem. }a'St, ze 
motywy ustl}pienia miuistrów pozostają za ltuli- sów jego badź co bądź przelomowej. Za iego I Portuga.lIa. znajdUje s:ę obecnle w aLanie ·bard~o 
sami rządzącej koteryi urzędniczej. Nazewnątrz inspiracyą ntewątpliwfe ogłasza "Deutsche Ta- f poważnego, a n~~e,t gl'OŹUjgl) wew~ę~rzuo pO}I~ 
naz)'w~ się wówczas zawsze, te dany minister gesztg." rozstawnym drnkiem oświadczenie, za- I tycznego przasllonw.. Jego początki sięgają Juz 
u~t~puje c~upełnje dobr~wolDieł .lub ze c wzglę: przeczające stanowczo, jakob.r rząd austryacki ; nhłm~1 . uzi.esi,ęć lat wst~cz i wY~W,orzone zosta2y 
do" zc{rowla" a '" kazdym raZIe w (zapalnej kiedykolwiek usi/owal wplynąo na sprawę wy- ! naduzyclawl f!llan~owe:1l1 poprzeunlego, zamo~do
zgodzie' z kierownikiem rzadu. Opinia publiezna wła.szczenia. wau(!go przed dwoma latJ królu., oraz datUjącą 
jedna~, ~~m się nlez~o.owal~, . a pran, ohcąe cie·· . Jak bylo w, rzeczy htośel, tego, nie oheamy l się już również od wielu lat niem~żli Wił wp."'Os~ 
kawosa }ej zaSpOkOlC}, USiłuje doc\ec glębszych \ tutaj rozstrzygac. Wystarczy wska~ac na tę wal- ! gospotla~l\ą hnJz~tową, w'yrz,li~aJ~cą l~noścl 
przyczyn zi.szlej zmiany i ~u ba.rdzo częs.t~ I kę zakulisową i W prasie, jaka się dokola oata- , olbrzlOl16 SZ:iOUy l str~ty. Sk~:l{ów teg.o, me~a~. 
w braku realnych rlanych UCIeka Slf~ do mDlej ! ttlich zmian w gabinecie toczy. Wciagnięcie. tlu Dle zuotaty usuntzc l za.golo dwuletule JUz, 
lub więcej iprytnych przypuszczd, lub zgola I kwestyi polskiej w tę walkę ze strony • przllci- I ś~iśle, kon3ty~ucyjn~ rządy obec~~go ,!ladCY, po· 
bezpodstawnych wymJsłów. wnił<ów prezesa ministrów jest w każdym razie ll1ewaz rozbIta al: na 13 partYJ. 1 ~ru'p partYJ-

Omawjają~ ostatnią crekonstrukcyę gabinetu., fintą, której nie moźna brać poważnie, której nycu Izba deputowanych nie umle Się zdubyć na 
'Wai~Dęl0 kilka gazet niemieckich kwastyę pol- jednak nie nalezy lekce\Tażyć. W interesie zaś energiczną akcyę sanacyjną. 
~ką '" t~ spr.aw~. Natu~alnie. nic ~atw~ej.~ze~o, niezamą~enia. opini i spole~zeńs.twa blędne~i wy- I Fatalną tę sytuacn wewnętrzną zaostrzył 
jak na tym DI&pewnym 1 dla ogólnej OplDlI me- I obrażemami, należy stwlerdzlć, ~O wszellue po- t zaś jeszczo \V ostatnim czasie skandahczoy wy-
wleol.dej dość o~leglym. a przy tern malo znaD,ym I gloski o fal<tjl'znym z\9ią.zku sprawy polskiej padali, l<tól'y oustonil nieslychaną wprost kOfUP" 
terenIe, wyszuklwac rzekome przyczyny zmIan l z dokonanemi nominacyami w skladzie ministrów crę i nienczciwosó w szafowaniu gl'O:izem pubHcz-
w ministerJum. Jesz~z~ w świeżej pamięci pozo- I są bezpodstawnemi legendarni. l nym. Wypadkiem tym bylo banltructwo wi{llk~j 
s?la ~y~kusya 'V! sejmIe nad memoryałem. bl.o: I instytucyi finansowej, banku "Credito Pl'utJaI., 
nlzacyl~ J81zcze CIągle sprawa ~yw~asz~z~n.la WISI l Krnłn'zn" snłmltUf! fw1 "ortuiu'III-, I' które narazito tysiące osób, zwłaSl:cza :lfer $re~-
w pOwI~trzu, .otoczona mglą taJemnICzosc~, l wszy" $ ~ ylt " y!M")''' tv fi 3i1 nich, na uotkliwe staraty. 
s~J laml~ sobIe ,glow~, dlaczego rząd .teJ ustawy I Ogólne wywołane tem oburzel.lie i rozóory-
Dle stosuJe -. DHl dZlw~ego za,te.m, ze fanta~ya ~ l czenie zwiększyło się jeszcze, gdy się oltazalo, 
reporterów dzllmnlkarsklch wlasule o ten wdzH}- I Stosunki wewnętrzne w państwie porlugal- t że rząd nietylko nie zamierza wystąpić przf\ciwko 
ezny temat zahaczyla. . .. skim od czasu śmierci króla Carlosa w ciągiem . niesulIliennym kierownikom tej instytu'cyi, 16cz te 

, W teu spo~ób pO~lItaly poglosJn, wlązące I znajdują. się za.wichrzeniu. Potajemne wrzenie nie nawet bierze ich '\Y obronę i cjllą sprawę zatu
zmiany w rządZIe pruskim z kwestyą polską. po· ustal o wla,ściwie nigdy, atoli wiadomości, które szowae usilnje. RZ'1d zaś czyni to dlatego, ponie-
głoski, kt~re ~rllwie calą prasę niElmiecką obie- obecnie nadchodzą, brzmią wprost alarmująco. waż na czele upadłego banlru stal zllauy pu!Jty~ 
gly. J~dnl ~\Vl~rd.zą, .że p. Bethmann·Hollweg Sądząc podług nich, z:A.uosi się w Portugalii na i przywódca obecnej partyi rządowej, stroIlulctwa 
chce. z~:m~ugllrowac pol~tyk,ę cpoJedo~uia~ z pol~- bunt otwarty, na obalenie monarchii i ogłoszenie progresistów, Lucyan de Castro, i że także iaue 
kaml, InOI wprost przeCIw Ole, ~~ zamIer.za ostrzeJ' republiki. urzędy w tej instytucyi znaJdowaly się w rękach 
szy . kurs an~ypols~1 w~rowadzlc; dl.a ,Jednyoh p. I Tak przynajmniej gloszą liczne wieści, uad· wysokich urzędllikó~Y i wybltnych cdo:litóW pal'-
Arnlm. ustąpIł, pODle\~a~ był zw~hmn!k~em wy:vla- chodzące z Lizbony. Ile w nich prawdy, trudno tyi. 
~zczenla. a prezes m!nlstrów mla.l oswJadozyc, że narazie stwierdzić. Nie brakuje zresztą także l Pod naciskiem opinii publicznej, ga.l.tiue~ opie. 
~est stanowe~o .przeclwny w.szelklm ust~w.om wy. doniesień, które stanowczo przeczą tym wieściom. rający się na tej partyi. pod prE)zyLi~n~ur(~ Bei. 
jC\tkowY,m, . !Dni w zup~IneJ sprzecznOSCI z ~e:n a nawet zapewnianiaJą, że moili wość lamillny! raosa podal się wreszc:e <.\0 dymiSJI. którą li ról 
ogłaszają, ze DOW~ miDIster Scho~lermer w1a5me monarchii Da republikę jest narazie w PortugaIli I przJjąL Dotychczas atoli nowego g.lb:uotu UlWO' 
dla przepro~adzeUla wywlaszczeUla powolanJ zo- zupełnie wykluczona. Według tych informacyj I rzyć on nia zdorał. Partya pro.sresistów pD~ladQ. 
na} do gabwetu. . . . pa.rtya republikańska nie rozporzl}dza tam dziś I bowie:ll więlcszość w izbie dei/u~owanycl.l i pod 

. N~szem ,zdaniem wszys,tkle .te, we~sye n~e jeszcze takiemi silami, aby pokusić się m~gla o i' żaunym wal'unkiem nie chce zezwolić na t:>, aże-
mają lS,totneJ i:odsLawy. Mlanowlc:e t~lel:dzell1e wypędzenie dynastyi i zmianę ustroju panstwo- by ster nąd6w powierZOno cztonlwlIl innecio stron. 
prasy liberalnej I woll.lokonsel'watywn~J, Jakoby: wego. Posiada ona w parlameucie tylko czterech nictwa. Król wobec tego nosU się z mysi,! ro~-
BethlD~nu·llollweg byl sk,lo,nnym do ~oJedllawcz~J reprezentantów, a i w kraju wyznawców i strou- f wiązania i~by i rozpisania nowych wyborów, leoz 
P?litylo wobec .pola.ków, l, Jakouy z~laDy v: IDI- ników podoUJJO znacznie mniej, niż na ogół pr~y. ł niema gabinetu, któryuy zamiar ten IV czyn :t;ą
nIstel'yum z tej tendellcylcu~odowep wynllealy, puszcza się za granicą. Niedawno wprawu:de wy· mieuil, ponieważ proglesiści, obawiJ.illc ~i(>., u ilWO" 
należy ze s:Gc,zególnym przYJąo SC6ptyzmem. kryto bardzo rozgalęl:ion/ł i systsmatJcżn~ pro- je mandaty, na to talcże zezwollc Ule ellc'} W ko-

Jest to pogloslra nietylko bezpodstawna, ale pagandę rC:lpublikallsl'ą warmii. l(tórą Jednakie I lach rządowych panuie więc obecnie pra wJzi wil 
także złośliwa. z'lJier~ają()a do podkopania kre· już zdolullo stłumić l-rzez aresztowanie Imanego ~ anarchia, wobec której mlody wIauca t,:uJe się 
dytu J aua Bethlllaua·Rollweg!l. przez rzncenie przywódcy republikańskiego Cordeiry i licznych; zupelllie bozsilnym. 
podejrzenia. na jego "patryotyczny" charakter. agitatoró\v. Zl'ódla informacyjne, które szerzą 1 Zalecane mu przez wspomnianego Wt wstęp\" 

Do tego sluży przedwszystkiem podniesiony tego rodzajU uspokajająco wieści, twierdzą dalej. ' stryja kllięcia A,lfcnsa Braganz~ roz\~ Ilł4:lulc lz,ut 
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i Dtta.&OWiłnW na czas pewien dyktatury, wydaje f je8t wskazywany w stanowcz/\m podkreśleniu przGź 
li. królewi krokiem zbyt ryzykownym, wo1lee rak-l cesana lcollieczoości reform sil obronnych kraju. 
'yeznie ogromnego rozdrażnIenia w całym krajU. ___ _ 
Ze z tej anarchii w kolach rządowych korzystajQ: 
republikanie, to nie ulega wątpliwości; czy atoli Z dzielnic polskich 
aą oni już dość silni do obalenia monarchii, io • 
llarazie przesądzać trudoo. Motliwem natomiast 
jest, że ogólne rozdrażnienie zuaJdzie upust w no
wych rozruchach, albo nawet nowych zamachach. 
Potoienie króla Manuela jest więc w każdyIIi ra
zie bardzo niebezpieczne. 

I gnęly atoli za sobą liczne koszty, a. wyllikiem 
tego jest wcale nieświetne polożenie finansowe. 

J - Właściciel zawalonego domu przy ulicy 
, Bożniczej, Samuel Majer Menkesl odstawiony zoo 

stal do sądu l\aruego. 

Z Budapesztu. 

Urząd budownictwa miejskiego z calą Buro
wością prowadzi doehodzanie w sprawie niebez

KRAKÓW. Nadaszly dwie grupy dolna e.le~ piecznych domów. Opróżniono 3 domy (przy ul. 
gOl'yczna pomnił,a króla Władysława JagieUy. l Peltewnej,. ~oim?w i ~ożlliCzej). Wys~lo prz'y tej 
Rycerza z twarzą i sztandarem rozpakowano, sposobnoscI no. Jaw, ze dom przy ulIcy BOlmów 

; w stanie nieuszkodzonym. W sobotę zaczęto u- 'I: Na 30 od 7 lat przeznaezony byl jako niezda.tny, 

l
i stawiać te grupy. Na wtorek zapowiedziano dwie a mimo to był zamieszkany. 

inne dolne ftg~ry. Figura gl6wna ni~ będzie. go- POZNANo Przed kilku dniami zbrodnicze rt
towa n~ termin. Tym~zasowo będzIe. ustaWIOny ce poprzewracały i zburzyly na omentarzu kato
odle,!, glpS0W:Y, bronzowany. W przecIągu roku lickim w Pszczewie okolo 20, a w nich wielu 

. ,... , ' • , b~dzje ulta.w,lOny o~lew bronzowy. . wartościowych nagrobl,ów. Mielzkańey w najwyź. 
. DODleshsmy, ze cesarz Francl~zak J6zef wY .I - Pomimo licznych ogłoszeń, termin ob- szym ętopniu są Wzbul'zeni tym haniebnym po
Jechal. do ,Budapes~ttl, .aby by~ obecnym, na - chodu grunw~ldzkie~o. nie jest jeszcz~ dokładnie ł st~pkiem i prawie cale miasto wyległo na emen
otwarC1U seJ.m.u węgIerskIego. Ctlsarza przYJmo- znan,Y w kraJ~, ,a sWlll.dcz~ O tern hezne .zgl~· , tarz. Celem. wyśledzenia zbl'odnia.rza sprowadzo
wano owacy}Ule. ., Bze~II~, uczest~kow obchodu, którzy zapowIadaJą. ! no psa polIoyjnego, kt6ry zaprowadził policYQ 

~o uroczystem nabozeństWle ces~rz. przy sW:0J,e przybycIe na .uroczystość do, Krakowa na ! śledczą do mieszkania dzierżawcy ogrodu, Sko
grzmiących okrzykach cElIen) magnatl)~ l.pO ' dZIen 16 lipca. Komltet grunwaldzln zwraca z te- I tarka, wobec czego zaraz go też aresztowa.no • 
• łÓw odczytał ~ow~ tronową· ~YPowledzlano go powodu uwagę, że obchód grunwaldzki w Kra- Dla braku jednak dostatecznych dowodów wy. 
~ niej zadowoleme. z po\!?du wynll~ów: wyborów kow}e rozpocznie się jui d. 15 lipca i ten dzień. ł puszczono go na wolność. ' 
J podkl't'slono ltOllle?ZnOSc, zapewmema rÓwno- wlasnie, jako rocznica bitwy pod Grunwaldem, '. . 
wagi w ~o.spodar8twl~ .panstwowe~ w drodze ogłoszony jest świętem narodowem w całej Pol- . TO RUN. Przed sądem przyslęgl~eh w To-
o8zcz~dnoscl, wynal~Zlenla. nowycb. zt'Mal docho- sca i zarazem w tym dniu odb~dą się główne rumu stanąŁ d. 20 go. b .. m. nau~zyclel Schad~ 
d6w, uporządkowRma spraw oddzIelnego Banku punkty programu uroczystości. z 081~wa, w pow. S~\'leCklm, oskar:zony o zamor 
węgierskiego i rozrachunku gotówkowego pomię· i ,. • l dowanl~ . z rO,zmyslem l wystrz~raml z rewolweru 
dZJ .A.ustryą a Węgrami, wreszcie przeprowadze- W1ELIC~KA. Zarząd s~lln w WIelIczce o- I 18:-letD1~J. Ge~lrudy Roulmannow~j, b. narzeoz~-
nia reformJ wyborczej w duchu wyborów po- glasza ~(QmuD:lkat następUJący. . neJ. swojaj. . Schadt przyznat SH~ do zbrodnI, 
wszechnycb, przy zachowaniu atoli narodowej je- pnia 2 l~pca ~910 r. , ~ sobotę po ~ołud~lU tWIerdząc, ~e zamorlowat Rvhlmannawn~ 7. ze m
dości Węgier. (Entuzyastyczne okrzyki cEljenh). będZIe kO?,a~llla SOlI w Wleli,czce dLa zWle~zaJll- sty, ponieważ ~ofn,ęla Llane, mu słowo .i b~ła glu: 

Dal.,j lDowa tronowa oznajmia o uregulowa- oJch ~Zęs,lscle OŚWIetlona. _ ~Ja~d do kopalni roz· ~ha na ~vs~ellne Jego p~osby. PrZySIęglI uznalI 
Din spraw bieżących pomiędzy Węgrami i Chor. poczme SI~ szy~em arcyl~slęcla Rudo~Ca. o g. 1 I .leduomyslme Schadta ~ln,nym, wobec czego try
wacyą, z uwzględnianiem interesów Węgier, oraz m. 30 po pOlu,dm,u. w,stęp do kop~lnl 5 koron bunat sllazar go na Śmierc. 
o konlecznośei rozwoju sil obrony krajowej, aby od osoby; z uzyclem WIndy parowej 6 koron. _____ _ 
te przy wszelkich okolicznościach mogły odpo- , LWOW. Przed paru dniami odbyło się w sa.li 
"iedzleó zadaniu. , uni wersytatu Iwo wskiego XV walne zgromud:lenie Wzloty latawców. 

Mowa tronowa. kóńczy się zaznaczeniem nie- Towarzystwa ludoznawczego. 
zmiennej trwałośoi związków i wzmaoniającego Po zagajeniu przez prezesa, prof. J. KalIen-
się usposobienia pokojowego mOl'arstw europej· bacha, prof A. A. Kryński wygłOSił odczyt o mo- W sobotę wzloty aeroplau6w na torze wy~ei. 
skich. wie gÓl'lloazlązal<ólV, przeJstawiając po kolei tJ- l gOWylll pod Rudą Pabianioką uddy się jestcze 

Pisma wieczorne omawiają (alct olrfzyk6w powe wlaiciwości tej gwary. Po odczycie nastą- / lepiej . 
cEljen) na cześć cesarza, uwużając gil za nie - piło sprawozdanie zarządu Towarzystwa za rok Pierwszy poulliólIl sie Utoezkin na swoim la
zwyUą wobec ceremoniału maUlfeRtacyę, przez 1909. Więc najpierw sekl'etarz 'row., p, Sto '\Va- l tawcu lIystemu Farruana i przeleciał dokolq. toru 
którą nowi wybrańcy narodu chcieli podltreślić Bilewski, przedSLll.wil sp" wozdanie z calorocznej , (okoŁo 2 ch wiorst) W 4 l nuty i 5 sekund, l~. 
harmonię, prz1wr6coną pomIędzy narodem i kró- dzialaluości, która mimo truunych. warunków i:3t· dUJąc, jak zwykle, hal'dzo ładn\e. 
lem. ! nienia z powodu braku poparcia u ogólu i szczu- I Następnie wyprowadzonl) lataWll:l sy!temu 

Pisma stwierdzają kontrast l)oruiędzy oba- płej subwencyi, wykazywała }lewien znaczny roz- Bleriota, który" piątkowyoh wzlotach, z powo
enem zaakcentowaniem, II. uczuciem żalu, który wój, a szczeg61nie można to by lo zauważyć v 01'- ' dl1 silnego wiatru, nie brat u(hiata. 
diwlęcznł w mowie tronowej 1906 r. gania TowarzysLwa, kwartalniku etnograficznym j Inż. Grand, zająwszy na jednopll\szczyzno· 

Punkt ciętkości mowy tl'onowej powszeChnie .Lud·. Starania nad ulepszeniem organu pocią- wym latawcu miejsce, lekko wzbil się z miejsca 

70) 
FERDYNAND HIBBERT. -

Sceny z życia. haitiańskiego. 
Przekb.d Wiktoryi Tlppenhauerowej. 

(Ciąg dalszy - patrz ~ 142). 

- Rorottel Senat Renelus! Senal - wo
lano. 

Rorotta obrócil się i spostrzegł Porusa, 
Filipa Augusta, Mentora Laba i Siriusa Nep
tuna, którzy, wracaj ac z "Olimpii", wzywali 
go, aby razem powrócić do hotelu. 

Dwóch agentów policyi zbliżylo się do 
nich, groż~c, że odprowadzą ich na odwach 
za naruszanie spokoju w miejscach publicz
nych; ale nasi przyjaciele chcieli ich gwał
tem przekonać, że nie narażaj~ spokoju, tyl- . 
ko wolają na swego przyjaciela, senatora 
Rorotte, z którym razem chcą powrócić do 
hotelu. 

W tej chwili ot,"val'tą dorożką przejeżdżal 
jakiś mężczyzna. Filip August rzuci l się ku 
niemu, wolając: 

- Lacorne! Lacorne[ Chodź mi na pomoc! 
Policyant pochwyci! Filipa Augusta za 

kolnierz. 
- PL'otestuję przeciw takiemu napadowi, 

którego jestem ofiarą! - zaworal Filip Au
gust - i oświadczam, że nigdy w moim kra
ju francuz nic bylby al'esztowany za to, że 
wolał glośno swego prz:.rjaciela. Dziwię się, 
:la w kraju wolno~cl. za jaki uchodzi Fran
cya, tolerowane być mog,t podobne czyny 
barbarzyllskie. 'Znam pl'a wo, I.Hl,nowie, jestem 
prawnikiem w moim kraju l oŚwiad.::zam, że 
jest to n:1.f'ad 11:1 swoi,ol\f' illl!\ \\'iopnln '1.! Gdv-

I by u nas policyant haitiański odważyl się l jak olbrzymia latarnia o wieczystem świetle! 
tak postąpić, jak postąpiono ze mną, napa-I Te pochlebne sI owa, wypowiedziane z o
dnięty ów francuz wnióslby reklamacyę dy- gniem i mocą, wzruszyły tlum. Przyklaski-

\ plomatyczną!! wano z za palem. 
, Zebral się na uliq tlum. , - Ten murzyn umie gadać! - , wolano. 
ł - Ten stary murzyn ma jednak język Skończywszy swą mowę, Filip August 
! w gębie! - zawolała jakaś kobieta. . ukloni.! się kiJkaln'otnie l{apeluszem i w oto-

l -A zresztą on nic nie zrobi l - wtrącil czeniu Lacorne'a, Seny, Porusa, Neptuna i 
jakiś pan porządnie ubrany - i jeśli go po- MentOl'a zawróci! w stronę hotelu, gdy tIum, 

1 prowadzą do policyi, to chodźmy wszyscy uniesiony chwilowym entuzyazmem, otoczył 
, rzucić się na tych, którży chcą zbezcześcić ich i posuwając się razem, Zai!ltonowal piosn-
Francyę! kę przeciwko policyantom. 

TIum zwiększal się, cyrkulacya ulegla , Przybyto przed hotel; Rorotte wsunął się 
przerwie. pierwszy do bramy, a za nim prędko weszła 

- Dlatego że murzyn, to go maltretują- reszta haitiallczyl{ów. 
wolal jakiś robotnik. Filip August postal jeszcze chwilę przed 

- Gdyby byZ RotschiIdem, toby mu nogi drzwiami, poczem sklonił się tłumowi, idl'.l
lizali - przywtórzyl mu elegancko ubrany cemu dalej swą drogą. 
młodzieniec. 

Policyanci, widząc, że te uwagi zamienia 
ją si~ w manifestacyę, puścili starego mu- , 
rzyna, wolając: 

- Circulezl Circulez! (To samo, co u nas: 
"Rozejdźcie się! ") 

Lecz Filip August, korzystając z okazyi 
wygloszenia jakiejś mówki, zacząl podniesio
nym głosem: 

- Dzięlmję narodowi francuskiemu za 
sympaty~, jaką mi okazal i dodaję, że spo
dziewalem się tego po narodzie pełnym sla· 
wy, który chorągiew wolności i cywilizacyi 
roztoczyl po calym świecie! 

Przejęty temi uczuciami, oświadczam, że 
napróżno w imieniu mniemanego "porządku 
ulicznego" obskuranci starają się zwalić Pra
wa Człowieka, uroczyście proklamowane przez 
nieśmiertelną rewolucyę t'rancuską. wyswo
bodzicicll<ę rodu ludzl.;:iego. Dodam jeszr.ze: 
pomimo wszystkiego, ojczyzna Mirabeau, Dnn
tona, Lamartine'a, ?\1icheleta i Wiktora Hugo ! 

I ':\\' if' ('i~ hp!l7jr> 7:'.:.V;:7e Jla !?'lf\h ie Y-icmc:;ldm. ' 

x. 
Nazajutrz, o 6-ej rano Filip August wy

skoczył z lóżka, ubral się pośpiesznie, kupil 
w poblizkim kiosku wszystkie dzienniki i 
zamknąl się ,"v pokoju, aby lubować się spra
wozdaniami o maniCestacyi ludu francuskie
go, zrobionej ku jego czci. Ale zdziwil si~ 
niepomiernie, gdy nie znalazł żadnej wzmian
ki. Zdziwienie jego przeszlo w oburzenie, gdy 
w "Wolnem Slowie" wy czy tal następną no
tatl{~: 

"Waryat. Nocy Ubiegłej, okolo pól do 
dwunastej, stary murzyn krzykiem swym 
spowodował zbiegowisko na Boulevard des 
Italiens, Policya chciala go aresztować, lecz 
wskutek jakiegoś zajścia między policYą a 
Uumem, niewiadomo skąd wynikłym, murzyn 
zdolat uciec. Policya pOSZUkuje zbieglego 
szaleńca." 

(d. c. n.) 



L 
aOZWOJ. - PUllitldtialeic, •• i. 21 C".cec,..C& UH., I'·" i" , 1~ , ... ~ I, ,," >0"; ,1\:"-=-- ' . r== 

w górę. ale już z nlerównegu chodu motoru znać f PowoluJąc się na powy~sze dawniejsze roz.- ł. r9, 600, ubi&galo się 6 koal. Pi.rw~ b7t- Ił_~ 
było, 21'1 nie jist on zupelnie w porzą,dku. Grand porządzenia; policmajster m Łodzi okólniklem po· t ty "Nejdjde", klacż A~ margr. WiiSlopoł~J 
zaraz przy u'ybunach zrobil piękny ikrę' na le lecił komisarzom oyrl~ulowym mieó staly nadz~r y" 2 tAin. $Q :!.kllod~ driln bl1a "A!O~~ 
wo, uleciał z 50V me~r6w i opadł na ziemię. \ nad prawilollowem Pfiwad,zQrtięlll ksią~ męldu.~Q· ,I ~" Nie.moJewslt.lGgo, Q sql~i lruq .. , 

Pneratenie zllpanowalo na. torze, sąd1:Qno wJch ofi6b przybywających' i wJbywar~Qnh z dj1- \ "lae~ AJ.tc. br. l(or8tj.Q~ 
bowiem, że I&szedl wypadek, ale p. Grand w parę nego domu, oraz ażeby nikt nie pobieral oddziel- I GonItwa czwarta z płotami na dlstansle 2 
sekund podniósł się z latawca i powiewając cza.p , nych dopłat za. zaświadczenia paszportów i świa- ,j wiorst (1'00 są2ni 6 pIotów). Nagl'oda Towarzy 
ką, dal sygnał publicznuśei, ze wyszedł Jl wJ- ! dectw na zamieszkiwanie, l stwa rb. 500. Startowalo 6 koni. Przy plenfSZe 
padku calo. . . I (a) " sprawie targ6w rybnych. W magistra- l pr2esz~od2ie wyla~nal ogier "Promień" L. G~wli., 

Apara.t. pOlll,ósl ma.le us.z~od,zenIa. • . cie lódzkim od było się posiedzenie pod przewo- • kowsl~I~gO, a na fl~Ischu s~adl, z k~aczy ." Am~ltnll . 
. UtoczkIn uSllował WZbIC SIę z pasazerem, ' dnictwom prezydenta m. Łodzi w sprawie urzą- I ~l~ŚCIClBI poruc~nlk Terellleckl-KhmowICz, me po 

ktorym był p. Neulełd. dzenia tal'gów rybnych na placach Jakóba i Sł:mula f DlOslszy s~,!anku. 
Nowy ten wzlo~ powstał wsk~tek zaklad.u Arona Gothelfów przy ulicy Wschodniej i Wol- : Z~ycu~zyla .Lola :Montez·, klacz A. Budnego 

p. N ?uCelda z dwoma sportsmanaml o 600 rUbl!, ł borskiej. Obecni na zebraniu przedstawiciele do- l w 3 m.lDlIty 7 sekund; dru~ą byla," Trąba '\ l~c} 
I , kt,orych 500 .ofiarował p. Neuf'eld p. UtOCZkl, ł zorn b6żnic:i\ego protestowali przeciw projektowi l F. Węzyka o jed~ą dlugosc; trzeellll .Iro qIlOAA··" 
nOWI ~a zabranle go na. latawca... ' I uwagi na bUzkie sąsiedztwo placów z synagogą l ogier S. ~lo~ecl\lego., 

. Pler~sza próba. wzlot.n 7. pa:i!1zere~, n~. po. l przy ulicy Wolborslciejj jako właściciel prawny ł W Pląt?J gonltlne, Z nagrodą. Głównego z~-
~od~a Ellę. ' LII.$awI80 nIe mógl odblC SIę Od! nieruchomości obok placów, dozór bóźniczy nie .1 rządu sta~llln państwowy?h rb. 600, ~a dystan.sle 
Ziem!. . . . zgadza się również na ewentualne otwarcie no· pól~o,ry wIOrsty, z 6 2aplsanych koni s~an~lo do 

DopIero przy powtórnym wzlOCie lataw'lOc ~ wej ulicy stanowić maj~cej przedlużęnie Wol- l WyS61gU 5. 
z pp. U:t,oczkiuem i ~eufeldelD. poderwał się na ; borskiej. , I Wycofa~o ogiera "btwan~ K. Po~nańsk!ego. 
wJ8okosc 5 metrów 1 przeleou\wszy okolo 300 ! Wobec tego magistrat odmówi! bra.ciom G~t· I Podczas gonitwy wyłamała "Nltouche, klacz A. 
metrów, opadl. ! belfom pozwolenia na urządzanie iargów rybnych. ,{ Budnego. 

~id.aó ~ylo, te moto~ ~ie posiadal dośó ~il~, l (_) ZWlą;zek katoliilki. Do za.rządu l,omi- : . WyśC!~ wy,gral w 1 x,n,inu,t9 55 l sekund ,,~e 
aby dzwlgn~? latawoa obcu~zonego dwoma.ludzml. tetu Związku katolickiego \V Królestwie Pol-skiem l ROI .i\P?pl , ogle~ A. }iOSlllsklegOj urugą q ~Wl,~ 

Zakład Je~Jla~źe zostal wygrany. . l wybrani: Juljan Ostrowski ~ prezesem, Wincen- t, d~Ug~SCl była. ",~tyka, klacz M. k~" Radzlwllla" 
P. Ut~ozklU Jencze ra~ 'vzbil Ilę W' ~OWI6,' I ty Janowski _ sekretarzem, Jan SieraJzki _ f trzecIą ,"Glavar~ , klacz A. hr. Mor..,tlna, I 

trz! ,sam l tym .raze~ oblegI .czterokrotnle . \or i kasyerem, Konstanty Kosakowski, Stanisław Pia. ' Szos ta gOlll~Wa., z nagrodą Towarzys.twś r~. 
WJSCIgOWy, bawl~C Sl~ '!I po.wletrzu. Pl'Zeble~ł; akowski, Czesław Ka.linowaki i Teodor Jeske-Cho. ; 400~ ~ysta~s 2 wlorsty~ Z punk~ll wyc?fal Sl(} ,,~ro-
nad ze,braną publicznoścIą, tuz ponad trybunami, ! iński członkami zarządu. l quols , og\l~r Młodecklego:. SClgato Sl~ 9 k~lll. 
oklaskiwany entllzyastyezme. I I • • , 1 PlerWSZIl: nagrodę WZIął .Krokosz·, ogier K. 

Zwinny awiator podnosil się i opadał szybko, Ch) Zebranie p~raflaIlle wezo:&jsze '!! c~lu l Poznańskiego w 2 minuty 32 sekundy; drugim bll' 
wzbijał si~ do 100 metrów i l1,nów, igrając, OpIlIZ- I wyboru. dozoru koścle~nego w nO\Te,l par~fll s~. i "Caporal", ogier .E'. Wężyka. (o szyję); 5rzeQią 
cza! się jak ptak na dóJ, nie dotykająo ziemi. I Ann~ n,le do szlo do s~\utk,u z powodu plzybJCIl~ i .Melek", klacz A. margr. W:ielopolskiego. ' , 

Wzloty poWiodły 8i~ w Łodzi zupełnie, na· malej liczby osób pO~Il&daJąoyc~ p:a.wo ~losu. . l Gonitwa siódma (wyśaig myśliwski) za. Jlla-
wet p. Grand krótkim swoim biegiem wykaz&1 l Naątęp~e. zebranIe odbę~zle Sl~ dllla lOb li,~ ł strem; nagroda rb. 300. . 
spra.wnośe latawca systemu Bleriota; p. Utoczkin , pc~,. o l g~dZlnle, l po poludmu na cmentarzu o Oł l Ubiegalo się o nagrodę 3 konie (2 wycofa- , 
wprost zachwycal zebranych swoją bieglością. I j~oselo_a l będZIe prawomocne bez wzgl~du na I no). Mastrem byt p. Alfred Piennig. 
__________________ \ hczbę przybyłych. I Dystans okolo 10 wiorst przebył "Veaus· 

KALENDARZYK tRRIIIIOWY. l (a) Resursa rz"mleślnioza. Wczoraj, w loka.- . w 29 minut 50 sekung (jeździec I. Bl'onikowski, 
~ lu przy ulioy Milsza J\'i 46, odbyło się zebranie I właściciel konia); drogim \).yl .Denuu·, ogier (Jeź. 

IMIONA SLOWIA.}lSKlE. D II ś Wlady.lawa. J u - przedstawicieli różnyell ceohów rzemieślniczych, dziel' M. Sżwejcer). 
t. r o Zbrolslawa. l ó" 1'" Ł d . J' J k d' j "d ' t ł ZEBRA.NIA.. D z l' (w l bIu, Wschodnia U) o g. l w oe U om ,w~en,la ~prawy za ... oz~Ula w o Zl re- a , onagro ę p.1erwszy e:t. Zlec o rzyma pu-
pól do 9 "leo&or$.lll ,~branil ogólne zgl'omad~enla fel"lsura y rzemIBslnlCZe). Przewodnlc~yl p. Teodor ·. har srebrny l kosz sZllmpana, ofiarowany pr~e~ 
ezerów.' . Szybillo. Wyjaśnił on znaczenie dla sfer rze· 1 F. Moet et Chandon; drugi rb. 75; trzeci rb. 2'p. 

KONCERT. D s I. I codJleillll~ (w ogrodzIe Grand ł rnieślniozych projektowanej instytucyi, oraz po- J Podcza.s biegu spadł z konia. w lesie p. Schmeł· 
Hotelu) koncert orkiestry wlolelańsltle; NamJlllowskiego I trzebę stworzenia jej wobec przestarzałych, nie· " ler. Poważniejszego jednak szwanku uie poni6sl. 
Poczl\1ielr. o gods. 8 wlecllltelllo _ zgodnych z nowoczesnemi wymaganiami przepi- Podczas wc~orajszych wyścigów okienka. t,o-

I ' sów, zawartych w ustawie cechowej z roku 1816.\ talizatora. byly w ciągIem oblężeniu. Obroty bIl! 
Resursa rzemieślnicz.a będzie miała na celu dosyć zaaczne: zwyozajny tQta.lizator miał r,uDłi 

Kłł O N • U' .4. ~ nietyllco zrzeszenie się rzemieślników różnych za· 111,300, franclIski rb. 7,610. 
~ J"\. l~. wOdów, lecz da możność przystolłowania się do Od tyoh ~um totalizator potrącił 10%, czyli 

biegu życia teraźniejszego, przyczyni się do roz· 1891 rb., 00 stanowi zysk l'oWal:zIShya \Ylśeigo~ .. 
-:- '~ł. 1. woju faohowego i kulturalnego każdego cechu, wago. 

(_) ".prawi. .10 temore-. Wobeo wy· przez organizowanie specyalnych OdC7';VtÓW! ~o- (-) Odwołanie wzlotów. Zapowiedzian.e na. 
nil(lych w niektórych dJecezyach rzymsko-kato , ga.da,nek, kursów fachowych, zakładame blbho- t wozor~j ~zloty próbne.samolotów na t'orze Mo~o
Jicldch n:epol'ozumień, pny zastosowaniu wyda- ł tek l t. d. ~. towsłom l raid z L'ldzi do Warsza.wy UtQczkUl.a 
nego w r. 1907 dekretu papieikiego .Ne teme- f .' Z~br~nyoh za.pozuano ,Z Ilstawą resursy rZ6- { z powodu niepogody, oraz nieprzybycIa. Ż Z!l,gra~ 
re", względnie. do wymagań pra~. obowiązuJą- I mleslmczeJ w Częstocho~le, ~oc~e,m prowadzon? i nicy ,ap~l'ató,,!, {bar: C~ter8a i T.rcka) odlożonQ; 
cych 'IV państwie rosyjskiem, miDlsterJum spraw ,dyskuc,yę ~a.d ,poszczegol~eml Jej para.gra.fa.ml,! odbyo Się maJI!: w llledzlelę d. 3 hpea. 
wewnętrznych, W okólniku do gubernatorów I Wylomly &I~ rózue wnlos!n.. , . l (n) Napad. W ubisglą se,blltl} o godzin!ł pól 
w Królestwię Polskiem, zaznacza, że władzom Posta.nowlOuo. 0'pr~co,!ac ustaw~, WZO!~Jąo SJ~ do 10 wieczorem aa ulicy Suwalskiej, na Ludwi .. 
rzymsko·kalolickim nada.no pra.wo przy rozstrzy· j' lIa rasur~le rzemlesllllcz~J częs,to~h~wskleJ or~z ; ka Fiszerowioza napadU Roman ŻJl. rek i T IlO fi. ł 
ga.o.iu podległych im spraw kierow9,~ siQ prze pi " na u~tawle Stowarzyszenla rzeml6sl!uków w War- I Mańko. Ten ostatni zadal w plecy Fis,t:ero'f,l-
sami swe~? wy~nau\a" pod warunkiem wszaJ\Że.; szawJe. ' . . . ' ezowi ciętlq ral1ę no~em. 
llietykalllosci praw pl1.U~twowyQh. I ,Wybrano kOID\tet ~edakcy!ny, z!o~onr ;Z; pp. Obaj napa~tnlCl skryli ą~ę, RaUJlegQ od"i,-

Skutkiem \ego, zawarte we wspomnianym de· StaD\8la~va .1tlaguus~1 'Ieo~o~a ~zyblUy l A~ol- , ziOJlO na ulicę Wegller~ 1'GI ~: " , 
krecle postanowieuia jako to· uznanie nieważności fa Kr. oWlcklego, ktory zaJmle Sl~ opracowaUlem () Kr d . . Ii W k1 d' f' , ' ' .. . 'I ustawy a. a Zlez prz~ zl· s d" Zle lrmy 
slabów mIeszanych katoltków z osobamI wyznama M'· . 't t b Spilrein i Przedec1{i" prz l1 ulicy MUsza. J'i 66 

t l b . . m b ó wprow" mernamy ze opracowanie Ui awy rze a " • J , , 
prawos awnego u Innego Ule (}glł J .. - ł b l b " ł kt' d k t' b I skradziono 19 sltuyń przędzy róiufJl60 kolON 
dzone w wykouanie, :y Ob· Y powlerdzyc t oremll z a wo a. ow, o ezna. · I wartoŚci 800 rubli ' Po zarzad-zeniu Ślflodztwa. uk". 

J dnocześnl'e m'ln'lstel'jum zaznacza. z'e w ra· nyc z prawo aws wem. l '. . . . ' , . e. , . ., . . . _ . ., ,.. zda się, że skradzioną przędzę zastawwno 
Zle pogwałcema przez dU. chOWlenstwo rzymsko-ka- I (a) Wyslngl konne. DrngI dZlen WySCIgOW w składach towarowych Warrant" przy u1icy 
tolickie praw obOWi"zuj~cych, powoływanie się na I ko.nyc~ w Rudzie Pabia~icki~j sprow~dzi~ wc~o, Tal'gowej J\'2 24: ,. ! 

dek~e~ ,.Ne ~emere, me. powinno przez ~Iadze raj, ,mlmo, J?ogodnego dnIa, .llle zbyt wlelkl za.stęp . W księgach Towarzystwa "Warra.nt" figu,ro. 
admlDl~tracjJne byc uwaz"ne za ttumaczellle wY- pubhczn?Scl. .. . ł walo, że pochodząca. z flrmy "Szpilreiu i Pr~e-
starczające. • Gonl,tw Zap?Wla~Zlano sledem.. I dacki" prź~dza odda.na zostala na przechowllnle 

(a) W spraWIe prOW&tlleBill meldunk6w. Po- ł W pUll'wszeJ gonJtwte z przeszkodamI (SteePle·1 przez l'rzedeokiego jakI) s,Pczcciana l,upcowi En-
licmajster ~. Łodzi stwierdzil, że wielu ~laś.cicieli c~ase), nagrod,a Towarzystwa rb. 700, ~a dy.stan- głowi. 
oraz rządcow. domów, pr,owadząc~~h kSięgi mel- I Sle okolo 4 WIOrst, sta~~owaly dw~ kome. PIerw- Zarządzono dalsze śledztwo, 
dUDkowe, pO?iera ~a ,swoJą korzysc p,rzy ~klad.a- ! sza przyszl,a do ~alowU1ka "GItana , klac~ kara 1 (_) O grani()~ os:edienia. Je\.lna z gaz. żyd. 
niu paszportow i siVlauectw na zamleszklwall~e, S, Młodeclueg.o ' l T: ~r., Skarb~~ w 7 mlfi~t ~5 i otrz mała de eaz że z owodu wnies:enia do 
prócz ustanowio.llych przepisem 2 kop. za blanlnet j sekundj dru,glm o dZ~e!l~C długoscl byI "Imbler, ;. Duu~y proj&kfu p;~wa. o :niesieoiu granicy osie
adresowy-j?szcze 30 do 5~ kOp., od oso~y. Po- f' wałach K. Poz~ańskle<;lo. , ., dlenia Ż dów Russk Znamia" straszy iż w razie 
nlewai oddZIelna dopłata me powlDna byc pobla.' Druga gonItwa, z nagrodą Towal zystwa. rb. ~ , " y ,. D' t 'ktu w' lJ oG 'I b _ 

, ' . l ,. d I 500 d t ' 3 · ' t d' d t l przJJęvla przez urna 82'0 proJe , \o ,.j ę 
raua, przeto tacy wlaSClcfe e domow l rzą .cy z~ 4, ~a ,y8 ~nsle. . 71Or~, !pr~\f~ ń Z~,a o f\;r- l dą takie same pourom li'" jak w październiku r, 
samowolne branie opl~t dodatkowych pOCIąganI tu, ome. ,,!,yCl~ZJ ogIer . OSI s, l e g~ Ił a· / Hł05. Jedynym °środli.lcm uri.\towan a żyJów _ 
będą do odpowiedzia,luosci sądowej, nadto rządcy : ~zka" w 3 mmuty. 54 seku~dy pod , J~źdzcem p. t pis.ze g~~cta rosyjska _ Je,:t Vi'ycolal\i0 )rojęk~u 
p~zoawieni zostauą p1'lI.W~ prowadzenia meldun- Schmeller;m; .dI'U~lfIl ,o dWIe (!lugOS?~,~~r~r8~edl z DumYj gdy bo,viem Duma~ nawet ~r:llliali pro~ 
kow "Łakomy , ogIer t::i. NlemoJewslucgo (jczllzlec An· 'l ł ód 'k" d ko ' " 
'. , . 'l' d b' . t d 'h 1\1 ") Je I.'J nar rosyJs l nie a go wy nac, Kazdy wlaSCICle l rzą ca o O\V1ązany Jes rzeJ r.! orS~Ill.. , ,. ' . . . 

przytc~ meldowac niezwloczUle o wprowadzeniu W trzeciej gomtwle, na dystanSie 2 Wiorst, (a) AresltowanllJ oszusta, Wlądze pobc.JJne 
lub wyprowa~e;;l.iĄ się loka.tora. o nagrod" Głównego zarz~du stadnin palistwowloh aresztowaly BI·letniego AutonieJo KuIlielaegor 
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\iJ..aialgieJa piwiarni przy ulicy Oegielnianej n 86, stara.ć się na przystanl{u o drobną moneLę i wy
lbJhold ualiawnll zarzueal sid.ła na latwowier~ da.e co siq komu nale~aIQ, albo też zawia.domili 
.yfłll a,~&iłżają() zr~tlzD.ie ułożone paczki bibIdy pł.saaerÓlf, ŻIi b~d.zij za ohwilę :IIJliiDiony, a nli 
pelr.j.&nij, na wierzchu których znajdowa.ły .lę Ii)d8yłaÓ po f8iZty do zawiadowoy. Pasażerowie 
3 lub 5·cio rublówki. Sprzedawał je jako do~ postaraliby się w takim razie o drobną monetę, 

Kierownik sceny powinienby na przyszłość 
nie przedsiębrać łak ryzykownych eksperlwen-
16\v. Obniża to wartoić iceny i zD.iechQca. wi
dzów. 

ZABAWY. brze podrobione 1 do zludzenia podobni do pra~ a przynajllIniej ott'zymaliby dowód dobrej wiary. i 
wdziwych banimotów. Na próbę dawał jeden W wagonach niema ogłoszenia, żeby pasażer byl (t) .LeśniGz6wka.'· Wozorajsza zabawa w Le· 
ł>anknot do zmia.ny, banknot ten oozywiście był zaopatrzony w odpowiednil}: monetę. śuiczÓ'wce zgromadziła, pomimo niepewnej pogo-
prawdziwy, a nabywajacy paczki 8lłdzili, źe wnich Dor~czony nam przez jednego z pasażerów dy, okolo 5,000 osób. Znak to, że ogród zaczyna 
iStotnie są trzyrublowe papierki. Później atoli bilet."Ni 19598 zachowaliśmy w redakcyi i zano- zdobywać sobie sympatyl). 
następowało rozczarowanie. towaliśmy też nazwiska. świadków. Trupa p. Glogera odegrala bardzo stara.nnie 

W ubiegłą sobotę Kuflicki w sposób pod- (a) Wystawa kenł. W roku biGż~cym odbę . iednoal,t6wkę Sztarkmana cNleboszczyk z przy-
iltępny naciągnął Józef~ Wróbel, dająo jej za- dą się w gubernii piotrkowskiej dwie wystawy padku,> poczem, po raz pierwszy wbieżącym se-
illlailt 100 rublowego banknotu - blankiet imi- lwni z nagrodami. Pierwsza 26-go sierpni:; zonie, rozpoczęły li~ produkcje kabare'owe. Wal. 
tujący iturnblówkę z napisem po hebrajsku .,ato w osadzie Ktomuice, powia.'u noworadomski8go; ka niedźwiedzia z czlowiekiem, ćwiczenia. 4-ch 
życzeń" i t. d. Blankiety tę rozsyłane ią pod- druga 10 wrze~nia. w Piotrkowie. niedźwiedzi; tresowane kozy, psy i t. d. wY'Pad1y 
czas Nowego Roku. Rewizya w mieszkaniu Ku- l Na nagrody na pierwszej wystawie wyzna- zupełnie udatnie. Kuplecistę z "UranU·, p. Re-
fHd\iego wykryla kilka paczek przygotowanych ! czonOl dla włościan-za ogiery i kobyly 3-5 lat: dena, bardzo owaoyjnie przyjmowaD.O, pod a-
do sprzedaży banknotów. 1200 rubli, jeden medal srebrny i dwa bronzowe dresem jednak tego pana zaznaczyć musimy, że 

J;.ufi.ckiego osadzono w więzieniu. , i za roczniaków-200 rb.; dla ziemian za ogiery wybrał Bobie repertuar zgoIli. na zabawy lud{)we 
,X.I Zakońounie roku szkolnego. Dnia 20-go : i kobyly 3-5 lat: jeden medal srebrny, dwa nieodpowiedn!. P. Redan powinien wiedzieć, że 

czel'W\!tt o godzinie 12.ej w południe odbył się ~ bronzowe i irzy listy pochwalne. zadaniem zaba.w llldowy6h jes. dawanie zdrowej · 
aJ<t zakończenia roku szkolnego w 7 -1cb,8owym l Na nagrod~ za. wyróżnione konie Ba wysta- rozrywki bawil}oym się, nigdy zai karmienie ich 
zakla!lzie naul\Owym żeńskim Maryi Szczygliń- l wie piotrkowskiej wyznaozono 600 rb. • plaski mi k&baretowymi konceptami. Na zakoń-
kIł I ezenie wystawiono żywą i welrolą kowedyę AL 

II ie!. (l:) Zebrallie. Urząd starszyoh zjednoozonyoh : hr. Fredry .. Piosnka wujaszka.". Smiało rzec mo-
N agl'ody otrzymaly: W kJaiach przy gotowa- I tokarzy zapowiedział sesn kwartaln.ll na wtorek, \ żna, że jest to jedna z najlepiej granych sztllk 

wczjch: , d. 28 b. m., o godzini~ 6·ej wieozorem w lokalu t t Gl 
Bronisława Podczaska Marya Reliszko Teo- L'. (M'k l' k 11) w reper uarze rupy p. ogera. 

dorą. Chwatt Marta Kirsz~nbaum Róża Ktrszen- .. lr(y) Z I o IlJew.* a i . h dl I b (a) Zabawa ozlonków gminy ewangelickiej 
, , a 8 ppo •• z.n e 8111 u W cZle e za ro- 'J db l' ~ l' ,. k· 

baum, Zofia Kudlieka., Wanda Nowakowska, An~ nionym w 'wl~ta ł niedziele poel~gnlQel zuatall do Od.! sw. aoa. O Y a Sl~ WCZOI'~J w eSIe mleJa lm, 
na Duszyńska, Czesława Kacbelska. Zofia. Degen, powledzlalnoścl u,dowei, właściciel dysłrybueyt przy pr~y kolIBl fabryczDolódzkieJ. Uezesłntczylo 3000 
Julia Kołecka, Janina Sowińska, Teodora SWit\t- ! ul. Sredntej nr. 65 Józef Nestler 1 właścIcielka sklepu I olob. 
kowska Jó~efa Czarnecka Ewa Kirszenbaum z wIktuałamI l artykttllllJll apoiJwczeml, pnJ ul. Prze· I (a) Zabawa na. ochronkA bałuckll W' lasku 

, . !. ' Jad nr 61, Zofia Głogoweka. ~ . "I • 

Helena Now.akow8.ka, AurelIa ~rodzlak. (h) Dpobay ogi.l\. Weloraj, o godz. 10 wteclo- ł Langeg? w Rado~oszez~ odbyl~ SIQ wczoraj z po-
W klaSie I-ej: Zofia RelH~zko/' Marya Ba- rem przy ul. ł'ollldnlowej nr. 20 zapallly sl~ sadze, I wodzeDlem. Pomimo mepewne] pogody, zgroma.-

linska. które ugasili mieszkańcy przed przybyciem I 1 II od- I dziło się W lasku kilkaset osób płei obojga i 
W klalie II-ej: Ewa Bigeleizen, Marya Wa- clIla16w straży ognioweJ oehotnlezej I straży mIejskiej. przy dźwi~kach orkiestry ta.ńczono oehoezo do 

aiłewska. (a) Kpadzi.ż.. Wezoral z mieszkania Hersza ; godziny lO-ej wieczorem. Deszoz ulewny, jaki 
W klallie III· eJ" Karolina. Chwatt Apolonia SumraJaj przy uJ. Południowej !lr. 11 .kradzlono za po- I zaczA.t padać o tel porze zmllsił rozbawionyoh 

Ł k • , moe~ podrobionego klllcza r6zne rzeezy, wartości 120 i , :z d • J
d 

d ' 
ueza . rubli. ! goscI O powro.u O omn. 

W kłasie IV-ej: Helena Majorowska, Helena - Za pomoc~ wyłamanIa drzWI dostali slQ zZodzleje i Na zabawie obecni byli ksl~ża: Albrecht l 
Pawlak, Wanda. KukuIska, Kazimiera Chamska. /' do mieszkania Franciszka Falkowakiego, przy ul. Głów- I Wyr~bowski. 

Pochwały otrzvmaly w klasach wstępnych: Bej nr. ł8 l ekradll różne rzeczy, wartości do 100 rb. I (h) "I b St' . i ,j b. t i . 
, • . <a) Ara.dowanl •• Wczoraj, w łomu przy uUcy I lIa awa !Ul ogn ~we.. ot O Il oZ~J 

FrJ~a Opoczyuska,. PelagIa KulmJsk~, Mat.ylda , Srednlej nr. 17, wlŁldze pollcJine ar9utowaly sprawcow I " 11:g09ie zgromadZIła wczoraj duo osób, Dle 
KublCzek, .Ester~ ZImnawoda, S~efaDla Drąz~w'l awanturJ I bójki na 81081e: 28-letnlega Józefa MagdaDa, j braklo i łodzian, laknących świeżego powie'rza. 
sIta, Leonia WalDtraub, Irena Blelecku, Jamna fiS-letniego Jana Strzeleckiego, 29 ·1et~(ego JIi~óba Grt- . Zabalva powiodla Si, bardzo dobrze. 
Musialowicz, Mary" Stecka. gorjewa, 2~ let.nlego StarlłelAwll Winiarskiego l 26 letn. 

W klasie lI.ej Aurelia Mikolajewska ! Adama pZlueluaklego. S.t.wlerdzono, te Magdan zadał ". ..., I dwie elę:r;kle rany GrygorJewowl. yv kllune III· eJ. Leontyna Bltdorf l Fellcya (p) Pogotowie ratunkowe W cłllc81l ubiegłYCh Z WARSZA WY. 
SzyICIer. dw6ch dni pomi~dlJ inneml wzywano do następuilleych 

(a) Stuał,. Stojący Da. posterunku, na szo- wypadków: b' l" 6b k 6 
• ·1.· '· l t' i l' j' ł l' t - Ogólnemu 08ła lonlu u og .. o oalem os , z t-

ale paulll.llICk eJ 8 razn cy po lOy nI us. ysze I s rz!l': ryeh dwie odwieziono do mieszkań, jedną do Przytułku 
ly rewolwerowe, pochodzące z meruchomoscl " 8~arców I kalek. j8dD~ odeilano do Przytułku llocloao-
Rajnholda Jone. Gdy biegli w stronę, skąd po- wegy nil ul. Cmentarn~. .. 
chod~ily strzaly, na drodze spotkali trzech ucie· I - Na ul. Wólczań8~lej nr· 248 w6z,. mljaiąc ZO~Q 
kających ludzi. Jednego z nicb. Józefa Adam. Mlrklewlczówn~, 4,-letDli\ córkę robotnika, damał Jej 

* Most Kierbedzia. 
Strona mOlltu Kierbedzia, na kt6rej byZ po

żar, zostala już otwarta dla ruchu pieszego. Po 
drugiej stronie prowadzona są jeszcze roboty r,
paracyjne. 

k K k h t l · d j' . . kl' prawą rękę· czy a- ryst a,. sc . wy a .1, w~ IDm ~~lC l. . . _ Na ul Groaza.nka nr. 6 Lejzor Temperhoff, syn , * Dymisya. 
Okazało su:, ze OWI tl'zeJ złodzleJe przebIli wotniey, lat ~. spadl z II go ~i~trB na bruk, okaleczył I Urzędnik l<anl)sJaryi oberpolicmajstra war .. 

Bcianę w murze fabryki Hazego i Krnschego nsi- głowę, oraz dost&ł wstrząśnienia mó~g,ll. Na ul. Pańskiej \ szawsl\iego Wróblewsld właściciel domu pod 
l . . d t' . d kI d' . " .. 1 d'·· I nr. 75 Binder Teodor 2'letnl syn e19311, spadl I balkllnu' , , 
uJIl!~ os ao SU} O S a OW l spelDlc {ra zlez. l na bruk z wysokośCi' l.go piętra I odniósl ogólne pl)- I ~ 12 przy ul. Piekarskiej, w którym to domll 

Stróz nocny, JaD Galart, u8ły8~awszy halas o g. tłuczenie. ! zna.Jdowało się ognisko nierządu uwolniony' został 
1 w nocy, zaalarmował w!aścicieli fabryl(i. Zer. - Na ul. Fabrycznel nr. 21 Edmund Mącz~ńBki, I ze służby. ~ . 
wawszy się na l'ówne nogi i znalazlszy się na. I robotnik fabryki Schelblera, lat 21, w eelu samobÓjstwa l * Z kI d h d l k' b 
d . d . i f b . H d l 4 t l e ' napIł sIę kwalt1 siarczanego; po udzielelllll doraźnej po· , atal'g w za a ac l'U (ars IC • 

Zle :Gl! eu a Iycz.nym) . ~ze a .s :za y. z r· moc} przez lekarza PogotowIa, w staDle groźnym od- i Z powodu obniżki cen og61nia przyj~tyoh 
wolweru·. Splos~eDl zlodzleJe ratowalI Się UCIeczką· Wleziony został 40 szpitala ·Scheiblerów. ł w zawodzie drukarskim i zatwierdzonych przez 

(b) NiolumieBBl ko~cluktor. Wczor~j, o~oło SZTUKA i PIŚMIENNlI.CTWO I inilpekcy~ fa.bryczną w Warsza.wie, w zak~adach 
godz. a po poludnIU, lnedy pociąg kOI,el podJaz- • i druI,arsklch A. Zonera (Smolna. n 3), wymkł ~a-
dowej Łódź -Zgierz wyruszył z Łodzi, konduktor (a) Teatr ludowy. Towarzystwo dramat y- l targ. Pel'llond zecerski w komplecie zawiesił 
M 68, wydając pasażerom bilety, w miejsce zwro- ozne pod Ideruukiem Juliana Myszkowsldego, : prac~ do czasu uzyskania dawnych warunków. 
tu reszty - notował na. odwrotnej strouie biletu ~rywajlł.ce n~ scenie ~eatru ' w o~ro~zle P~rady: ; * Pomnik. 
eytą· . ...,! zu, sknslło SIę wczoraj do wystawJema ł,ZbóJCów I W sobotę przed południem po nabożeństwie 

Wlslu pasllŻerów, posIadaJąoych takle blle'1, I Szyllera. I ks. Jan Wróblewski dopelnil na omentarzu po-
po u. Radogoszcze~ po~z~lo 8zuka~ owego kon- l Wiado~o z ja.kim pietyzmem ten utw6r kla· t święcenia pOlllnika ś. p. Władysława Bogu$law
duktora, który gdzles SIę skryl, a lUny konduk- I syczny, mający za sobą tragdyeyę, traktowany . skiego krytyka teatralnego i prezesa Kasy Lite
~Ol' rozdawał bilet.y świeżo p~~y.bylym ~asażercm. ! jest na ws.zystll:i~h scenach. europejskich. Każdy : raoldej. 

. Na p~rę. cbwlI pn,ed, dOJsclem pocIągu do re- , tea.tr uwaza sobIe za obowlą~ek, aby przy odpo- t Pomnik z czarnego gl'anitu przedstawia 8i~ 
mlzy na stopDlU wagonu Ujrzano konduktora Xa 68. I wiedniej wystawie sztnk~ mlala godnych wyko ·· - imponująco: u samej góry widuieje l{rzyż i po-
~ocląg pl'z~stallll:l, Ironduktor odszedl od wagonu ł nawców glo:vnych ~ost'l,CI. . piersie z portretem, wykonane prźez artystkę 
Jako zffil6Dlony. I Wczorajsze wldo\nsko W teatrze Pa.radyzn Gersohnównę i na.pis: 

Po krótkim postoju pociąg odl3zedf, następoa f było parodY4 sztuki. I nie dziwimy się odwadze Ś. p. Wladysław Bogusławski literat ur. 
~ 68 s~rawdzil. cz~ ws~yscY' lJosjadaj~. bile,ty, a l a~to!ów, wysoce zarozumia~ych o. swo~em uzdo.l- 9 lut~r,o 1839 r.

t 
zmarł d. 18 sie:pnio. 1909 r. 

o zwrocie reszty aUI mysial', gdy do mej UlC go . menlU artystycznem, lecz kHlrownlko~l.sceny, .ze SpokÓj jego czystej duszy". 
nie oboW1ązpvalo. I UCZynIl tak ryzykowny krok, narazaJllc graJą- Na pomniku wyryty jest wiersz Konopnidciej: 

Pasażerowie, którzy wysiedli lia przystauku OYCh na śmiesznośc. 
okolo remizy, spostl'zeglszy lconduktora ](2 68, za- Amalia, Edelreich, Franciszek i Karol Moor 
atakowali go o zwrot, reszty. Jeden tylko z nich w interpretacyl paui StaniszowskieJ oraz panów 
otrzymal 3 kop., inni wobec odpOWiedzi, że nie ! Ficnera i Rutkowskiego - to nie posta cia tra- I 

ma drobnych, odeszli z niczelll. ... gedyi SzylJerowskiej, ale karykatury, spaczające ł 
Straty, poniesione przez pasa7.erów, byty ma- pojęcie widzów o charai,terach tak świetnie od· ! 

łoznaczne materyalnie, ale dyskredytują Olle per- malowanyclt przez dramaturga. ! 
1I0nel slużbowy poważueJ instytucyl i przykre są Bylo to poprolltu mOilotonne "wygadanieCl

; 

jako niespodzianka. roli z pami~ci, bez żadnej akCJi. Sztuka zrobiła . 
Fez}' dobrej ch~oi. konduktor M 68 mógł po- fiasco. • 

.Dziedzicznem hadem wziąl od rodu 
Slużyc Ojczyźnie, żyć dla ebwaly. 
W orężnych bojach walczył z mlodu, 
A w bojach ducha-żywo' call. 

Tak przetrwał mężnie do ostatka, 
A kiedy walka JUż skończona, 
Umiłowana ziemJa·matka 
W dzi~czne otwa.rla mu ramiona ". 
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Żalobnemu obrzędowi towarzyAzyli oprócz 
rouziny, koledzy zawodowi l Ilrzyjaciele. 

* NagIy zgon. 
W domu n 38 przy ul Kruczej, zmarł nagle 

wyda.wca cza~opisma humorystycznego "Kogut", 
Stanisław Renezyńsld, lat 42. Zwłoki za.bezpie
czono na miejacll, do zej.3cia wladz policyjno :tą 
·ądowycll. 

* Kursy techniczne. 
Ministeryum handlu i przemysIu zatwierdziło 

ustawę kursów technicznych hr. Broel Platera. 
* cCar Samozwaniec,_ 
Jutro IV teatrze warszawddm pierwsze przed

stawienie (Cara Samozwańca, z Solilldm w roli 
tytulowej. 

Z KROLESTWA. 

ROZWOJ. - Poniedtil\lek, .tnia 27 czerwca 1910 r. I -_.--- --- ------=== 
wi~r.-mówlł dalej-ważne jest to, ażehy te pio- ni1tów donoszą z HelsinglofllU, że w ostatuich 
Ili~dzo leżaly w nieullrckilJl banl(l1, ile ażeby iy- dniach odbyly się w całym kraju tłumna zgro-
dzi niemieccy mieli duży Wl)lyw nu dzialalność madzeni/\ ludowe, na których uchwalono bierny 
.Alliance 5

• opór, jako protest przeciwko wcieleniu Finlandyi. 
Charakterystyczua jest następnie uwaga zwo- Pierwszym wyrazem biernegQ oporu ma być 

lenników Berlina, że .obecne położenie politycl- wstl'zyuHUJie wyplaty podatl<ów. 
ne jest zupeluje inne, niż przed 50 laty, a r'ran- Londyn, 27 czerwca. (Wt) .Daily News" o-
cya już nie jest krajem, mającym największe glasza dope,;ze z Kilonii, zapewniające, że z/l,pro-
wpływy w Azyi ~. szenie Dera burga przez cesarza do Kilonii pozo-

Zwolennicy Berlina zaczęli agitacyę śród stajo w związku ze zmianą kanclerza. 
członków "AlIianca K w Atlstryi, na Węgrzech, \ Najważniejszym faktem położenia w&lVuętrz-
w Holandyi i t. d. celem urzeczywistuieuia pro- lJego w Niemczech jest, że narodowo-liberalni po 
jeklU przeniesienia tej glośnej instytucyj do .Bor- raz pierwszy przeszli do opozyc yi i w y parli się 
lina. wspólnictwa z l\anclerzem Bethma.nem Hollwe 

Obob6d Grunwald:ki W Paryiu. Staraniem giem. 
komitetu franko polskiego (45. rne de Renne3) Londyn, 26 czerwca. (Wl.) Wedlug otrzyma-
odbędzie się w Paryżu dnia 6 lipca w sali To nych tu wlauomosci, oficyalne woielenie Korei do 
warzystwa .d'Horticultura" (84 Grenelle), obchód Japonii proklamowane będzie w d. 15 lipca. Ak~ 
Grunwaldzki. Na pOl'ządku dzionnym: Zagajenie l(>n uzyskal już aprobatę Rosyi, jest więc nIeJa-
przewodniczącego komitetu p. Henri Chantavoine; ko rozszerzeniem i uzupełnieniem warunków 
przemó\vieuie p. Reuri Welschingera, członka traktatu portsmucldego i nowem zwycięstwem 

IGha kradzleiy Jasnogórskiej. Do Często- Instytutu; odczytanie przekładu opisu bitwy Grun· Japonii, tlzyskanem w drodze dyplomatyozu'j. 
chowy zjechal sędzia śledczy do spraw sz~zegól- wllldzldej z ftKrzyżaków"; hymn narodowy polski Lond;rn, 26 czerwca (\VI). Aerona.uta Walt.r 
nej wagi przy ilądzie okręgowym piotrkowskim, odśpiewa po fra.ousku pani Lacoste. - Telegra- Waleman zawad umowę z wydawcami jednego 
p. Kolomacki, celI/m porównania pereł i krzyży- my nadsyłać moźna. pod adresem lcomitetu, 45 rue , angielskiego i jednego amerykańskiego dziennika. 
ka zlotego z rubinem z jedną perlą, poprze~nio de Rennes. I w Sprawie podró~y balonem sterowym z Londynu 
już znalezioną· Perelek tych jest 147, drucild ZdrowIe Wilhelma n. Że wbrew zapewnie. do Nowego-Yorku. Wellman zabierze z sobą 2-ch 
mosiężne, kawałek szychu z sukienld i krzyżyk niom gazet półurz~do'IVych tajemnicze cierpienie angielskich i 2-ch amerykańskich sprawozdaw-
maleńki zloty z rubinem, sluż~ce do ul,liększenia Wilhelma II w l\Olanie bynajmniej nie ustąpilo ców i aparat telegrafu bez drutu, którym poda-
sukienki. zupelnie, dowodzi fakt, iż w swej podróży do wać będzie depesze do swoich dzienników. Na 

Wezwany jubiler częstochowslci p. Szefler, Kilonii na. regaty jachtowe nie mógł on opuścić drodze któI'ą ma przebyć balon, krążyó bQ. 
Jak donosi "Kur. Częat.

d

• stwierdzil, że perełki pociągu w Hamburgu. lecz zmuszony byl poje- , dzie w' chwili podróży możliwie n~jznaozniejsza 
te są identyczne z poprzidnio znalezionemi, a . chać jedną stacy(;} dalej do Altouy, ponieważ tyl- liczba wielkich pa.rowców, Po odbyolU tl1j podró-
krzyżyk, porównywająo z rysunkiem sukienki ko tam dworzec znajduje się równo z ziemią i : ży Wellmall chce odbyć podróż tym samym ba-
perłowej, okazal się taki sam W rysunku. nie posiada schodów. Cesarz odwiedził nastłp- , lonem do. bieguna pólnoclJego. 

Wobec tego uie ulega wątpliwości, fle ko nie automubilem dyrektora. hamburskiego Towa- Paryz, 26 czerwca. (Wł.) Oar Ferdynand 1\ 
sztowności znaleziolltl pod DQbllnem poohodzą rzystwa żeglugi, Balina, w ieg:o willi. Taili, aby , prezydent republiki FaBie.res. pojec,h~Ji dziś. do 
z kradzieży jasnogórskiej. cesarz nie potrzebował chodzie po sllhodach, zbu- Chalons, gdzie przyglądah SlQ dosWladcz6mom 

Na. śla.d świętokradców jednak dotychczas II dowano osobny pomost, po którym mógŁ on , wojskowo-awiacyjnym, a. zwłaszcza próbom rzu-
nie natrafiono. wprost z automobilu dostać się do wnętrza willi. . cania pociskÓW z aeroplanów. 

Bat.in uzurpator. W Kosowie gub. siedlc- ~ Wynika z tego, że noga Wilhelma II musi być l' Paryi, 26 czerwca. (Wl.) Dziś. areszto~ano·; 
ekiej po śmierci rabina przyjechal Bcudotwórca- l jeszcze bardzo slaba. pruskiego oft-cera, uznanego Zllo szpIega wOJsko-
- cadyk i, jak piszą do jednej z gatet żydow- , 'Wego. . 
skich. samowolnie objał urząd rabina i naloźyl Paryż, 26 czerwca. (WI.) Krązy pogloska. łe 
"kontrybncyę· na żydów, wyzlllłczając, ile l1!ają T [ l E :! Y prezydent Fallieres od~oczyl po?ró.ż do Brukseli 
mu placić tygodnio'vo. Na "opornych K ma sro- ~ do roJm 1911, aby lile spotkao 8H~ z ceiarzem 
dek taki, że ogłasza. bo\kot przeciw ioh sklepom - Wilhelmem, który przyjedzie do Brukseli w je ... 
a żydzi, oba!,ia.jąe się kary za nieposłuszeństwo, sieni r. b: . . 
sluchają go slepo. 1'ary%, 26 czerwca. (W 1.) Krązą tutaj po-

Petersburg, 26 czerwca. (WI.) Prezesowi mi- , glosid, że Francya jest źlo usposobiona dla króla 
ni8tl'ÓW tak wiele zależy na przeprowadzeni 11 pro· \ Alberta belgijskiego, ponieważ z pierwszą wizytą 
jektu o ziemstwach na Litwie i Rusi, że osobi, pojechał do Berlina, a nie do Paryża. 
stym wpływem sklonil członków centrum Rady Wiedeń, 26 czerwca. (\VI) W ogloszonym 
państwa do przedIużenia sesyi. Tyra sposobem Ea' wyroku, skazującym poru~ilnika Hofrichtera Da 
da. 7.asiadaó będzie clo dnia 14 lipca.. • 20 lat więzienia, powiedziano, że z powodu bra-

laKaDka Da lIowaków w Wiedniu. Wiedeń· Na takie przedJużenie terminn zgodził się na · ku dostatecznych zeznań) wyroku !{ary śmierci 
skim szowmistom niemieckim nie wystarcza już we, ks. Trubeckoj i jego grupa nie wydauo. Wyrok uznaje Hofrichtera. za umy-
prze ładowanie czechów; zabierają się teraz do Wobec tego rzeczą. jest niewątpJi wą, iż pro- słowo poczytalnego, ale jednocześnie za umyiro-
słowaków (przyjdzie kolej ~ .nl\. polaków).. . jtll<t ziemski jeszcze przed wyjazdem na urlop Sto- : wo osłabionego. 

W ~rzecim okręgu rnleJs~lm. odbywaJI} ~lę t lypina będzie gotów W formie osta.tecznej. : Konstantynopol, 26 czerwca. (Wf.) Kupcy 
~ tamteJszy~n zborze e\Va.ngehcklI~ r~z. n~ mle- I Petersburg, 26 czerwca. (Wl.) Po rewizyi greccy oświadczyli, że w poniedziałek zamkn. 
SląC naboŻollstwa słowackie. OdpraWiają Je na, , w mieszkaniu aresztowano barona UuueI' Stern- sklepy, jeślt bojkot towarów nie ustanie. KOlIcen . 
przemian dojeż~ż~.lący ze Slow.ilczyzny Samo Zoch, l bOl'ga, poddanego rosyjskiego, pracują.c~gO walll- trowanie wojsk na granicy z obu stron nie ustaje. 
pastor z ModroJ l Mlchal Boulcky, pastor z KraJ- basadzie austryacko - węgierskiej, przedstawiciela Ostatnio Grecya !)owolara nowe rezerwy. 
nogo. " , . ageDcyi urzędowej "Correspondeuz·Burean". At~nJ, 26 czerwca. (Wf.) RUtd posLanowil 

Te slo.wac~le. nabozenstwa protElitanckle 0- Berlin, 26 czerwca. (Wt) Wczoraj sąd apelacyj- odrzucić ostatecznie żątlanie rZ ildu rumUlbkiego 
bu~zyl'y wle~ensl(l Volkzrat naraz ~o tego sto- ny rozpoznawał sprawę kapitana Hellfelda i wy· w sprawie znanego nap'ldu w pOl'C 'Q PiruCIs bez 
pma, ze uwazano za stoso~vne po:lac. protest do dal wyrok, orzekający, że na drodze I,rawllej, wzglęuu na następstwa. 
pre8~yteryatn tego ~~oru l zapowledz!auO ~ta~a~ na którą sprawę sl<ierowano j postępowanie egze· Wilsz;ngtoB, 26 czerwca (wł.). bba l'epre. , 
nla, zeby wla.dza mieJska. zakazała uzywan~~ łę " kucy joe jest niedopuszczalne, że zatarg o kom· zeutanlów, po pi'zeprowatlzonej dphu3YI, odrzu-
zJk~ 8ł0'Yac~lego w naboze~stwa(,h,. bo .zaol 01:0- petencyę, poruszony przez l)ruskiego ministra cila wniosek, żąuający, aby ustawyantytrustowej 
ną Jest lllemleoka. cecha miasta .WledDla. Nle-. spraw zagranicznych, jost uzasadniony i ża z tej nie wprowadzano w życie. 
prawdopodobne, a Jednak prawdZIwe! l przyczyny należy zni 0ść sekwestr, nalożony na Haga. 26 czerw.:a \wl.). Otwarto tu międ.zy .. 

Projekt uniwersytetu W' Prol;bnrgu ma ogrom- mocy wyroku sądu poprzedniego. Na rozprawa~h natoJową konfnreucyę dla sprawy ujetlno;tajuie. 
ne znaczenie dla słowaków. Okolica tego lUla· trybunalu był obecny, z polecema rzftdu rosYJ- ma praw weklllowych. Otwarcill. dol,onal imie 
ata jest pól na pól słowacka, a. w samym Pras- sldago, Dynowsld. niem rządu minister spra,\v zagranicznych w obee 
burgu mieszka 15,000 slowaMw. Jest to ludność Berlin 26 czerwca. (IVl.). Wobec lliepoko- ności c.ala dyplomatycznego. 
pracow.ita, zap?bi,6?11I\fa, zdolna zapewnić ~obie jących r07.~jarów, jaJde przybierit cl~o~era w Uo ! Przewodniclącym wybrano mini.iltra A-:sGra, 
stanoWI~lw w mlaSCle. WJc~o~zą tam d~va pl9ma syi i śmiertelnego wypadlcu w BerllDl0, wladte ' lctóry wyraził uznanie NiellJcom i Włochom za 
.lowackIe: "Ludove Novlny l ftRobotulCka No- pruskie postanowiły wprowadzic szereg 7,al'ządzell inicyatywQ w dojściu do skutku tej konferoncyi, 
Tiny". sanitarnych na stacyach pogt'anil:znycll. Przeciw oraz nadz e.ię, że Auglla zechc" swe spc'cyulne 

Rewoluoya W nAUian08 Israelib". Pod ta- nagłości wp~o\l.aJz~llla. tych postanowień zapr? U3La\\y l,rzy " tosować do praw konstytucYJnych. 
ldm tytułem o PISUJtl jedna z gazet żydo wskich ~estowaly Dlemleck16 JZ?y hantlIowe w ob~ ine, Halnbnig. 25 czenvca (\VI). Jutrzejsze "Del'-
w paru artykułach intrygi żydów niemiecldcb, ze. zastosowanU:l nat-y:chmlastowo ,podobnych. srotl- by" o nagrodę 100,000 marek budzą tutaj ogól· 
którzy usiłowali przenieść cenLrulD międzynaro . kow odstra~zyloby wiele ~~Ób. z Cesar,;lwu l ~ró- ne zaintere~owanie ze względu n~ trzy konie 
dowel instytucyi żydowskiej pod nazwą nAlIiance l~stwa od przyjazdu d~ N~eml~c, n[O c~em tlCler- ks Luhornir:lkich, zapisano UO tegu biegu. Jak. 
Isruelite" z Paryża do Berlina, "dla dobra i ho- piałby hanliel l bauy nlellllecloe. koiwJeJc aui jedno z pism sportowydl lIle wróiy 
noru ojczyzny nielllieckiej~. Berl n 26 czerwia. (Wf.) Pogłoski o ustą- ZWyCięstWa. pols)tiej stalni, jeunakze konie pol-

Wiadomości zamiejscowe. 

O przeniesieniu milionów, jakiemi rozpot'zą- lJim:u amLasadl)ra rosyjskiego, hr. O"ten·Sacktl- skle, z\Vta8z~za zaś ,Ksiąb ę Pana są noLowano 
dza ta in:;tylucya, WZlll iankowaul żyJzi niemieec y na, są. lJe:qotlsta wn8 Przeci IV nie , a m~n.sauor po dośc IV _ soko pt';:ez boo !lm" I\el'ó w. 
traktowali z rząuem niemieckim. Jeden z nidl zostallle przez cale lato w Berlinio l nawet n;e Madryt. ~6 czerwca. (Wl.) Biskup, hl ·ZP:'1.l1-
wyrazI! opinię, że żydzi niemieccy są bardziej wyjedzie na urlop. . . scy oghlszaH seusacyjn(~ odezwę do Judnoscl. Ode-
uzdolnieni do kierowanIa. .Allianlle-, nie tyle Berlin, 26 CZ91'waa (lVI). Do tutejszych dZlon- zwa proklamUje wojnQ domową, w razie gdyb, 



rZ'rd II wal" da.iszym eil\gn w antykatolioldej l nął budynek restauracyjny; pawilon księcia Mo- ciowo wypada. po 4,400 na kasę. Og61~m dnia 
póJityco I d ł k d ' P" l l I' 1 stycznia r. b. "Ica c miała PI. miliona rubli 

e era ur~, czerwca w. o RC umlar- pożyczek IV .hankach iydows!tich". Kredytu te-P t· b 26 ( r W k. l h . jllaCO ozna usz o zen. OCGar z o co. Izowano. 
kowallFh stracono w8zelk~ nadzieję, aby uunlo Hamburg. 27 czerwca (Wl.) Wczoraj roze· go udzlel.t nl 5 Jat. Poza tern, kasy żydowskie 
I!ię odroczyć rozważeIlio projektu do jesieni. grały się tutaj derby o nagrod~ 100000 marek i otrzymały w ro!(u zonłym od Banku państwa, 
Gł6wnie do zflk9ńczenia tej sprawy naglą nacyo'l honorową, wstęgę błękitną Niemiec. Startowało 13 prze szlo 100.000 r~. kred.ytu. 
naliści skrajni, lc.tórzy widzą w pośpiechu zapo· koni w tej liczbie 3 konie polskia, mianowicie l ~uta' nl'zypomlnamy, ze podlug ~chwaly Du;Uy, 
bieżonie wsze!kim komplikacyom. K l' "l L b . "I ' G l" I{' POWZlęte) tIo a 14 b. m., .poczynaJąc od bodzetu 

Berlin, 26 czerwca. (Wl.) Doniesienia, jako- "a}~a (B. u .0mlI:; (lego z. ~ ICyl oraz. or- I ]911 r., posf.:lUowiono asygnować 200,000 rubli 
by rltld pruski oglosi! jakiś urzędowy, czy pólu· sarz l .ks. Pan ks. LubomiskIch z Królestwa •. rocznie na potl'zeby drobnego kredytu, a głównie 
uędowy komunikat, potwierdzający utrzymanie Konie polslde biegały tutaj po raz piorwszy. l na utworzenie funduszu, z którego byłyby wyda-
kursU antipolskiego, są najzupelniej zmyślonA. ł Wyścig wygral w dobrym stylu .Orieu-Grodzi. ł wane po~yczki instytucyom drobnego kredY~ll". 
Każde z pism snuje własne kombina\Jye na pod- l cal< (?Red.) Uważany za bardzo poważnego wsp6ł- Jakze I?arna to cyfra dla eale~o panstwa, 
sta.~ie oS,t~tnich zmian winisteryalnych w gabi- )" .. .. w porównanIU z kredytem elca, dla Jednych tyI. 
neCle prl1sJ.iJm. ,zawodllllca .ks. Pau otrzymał na starCIe SIlne ko kas żydowskichi 

Praga, 26 czerwca (wl.). Prasa tutejsza wy : kopnięcia w nogę, 00 znacznie zmniejszyło jego !!!!!!!!!!!!II!~!!!!!II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!. 
raża niezadowolenie z zachowania się socyalistów 'bieg Konie polslde zajęły 7-8-9 miejsce. I SPOST1tZEŻENIA METEOROLOGICZNE 
poli>ldeh, którzy glosowali "contr&" razem z so- Zwycięstwo konia niemieckiego, który w tra" ł 
cyalistami niemieckimi nawet przy tych rezolu- kcie biegu był bardzo naciskany przez "Korsa-
eyach, przy których polacy gloll~wali razem z cza-
chami. rza" wywolalo niesłychany entuzyazm wśród Zi-,I 

"Pravo Lida" występuji natomia.st oatro mnej zazwyczaj publiczności. 
prze ci \V socyalistom niemiockim, lttórzJ glosowali ' KUonla, 27 czerwca. (Wl.) We wczorajszych "I' 

przeciw rezolucyom czesltim, mimo, że locyaliści 
czescy glosowali "pro.. ; regatach brał udział cesarz Wilhelm ma swoim! 

Wczoraj zalizaLil pierwszy wypadek, te 8ZęŚĆ I jachcie cMeteor~ i do mety przybył jako trzeci. ~ 
czlonl16w partyi socyalno~demokratJcznej gloso- Pierwszy przybył jacht angielski. 
wa.la przeciw drugiej części. Dziennik tell zapo· j Wobec stałych dotychczas zwycięstw na tern ' 
wiada z tego powodu wielkie i powa.żne przisi .. ! polu porażka ta rozdra~nila bardzo cesarza z czem ' 
lenie W lonie partyi socyalistyczneJ. l . '. , . ' I 

c • • • Dle mogl się ukryo, zwłaszcza ze zwyel~stwo przy- , 
Z ostatniej chwd.. ; padło Anglii. ! 

BydgoJlcz, 27 czerwca (Wl.) Wczoraj ot1rar~ l i 
to polską WyBtaw~ przemyslo~ą. Ponieważ w By~ l Banki ż,dowHee w r. 1909,. I 
dgoszczU obowiązuje zakaz rozma,:ian~a po pol- ł . . .... . l 

-
Dała. 

25/Vll pp. 
25/VI 9 w. 
26/VI 7 r. 

26(VI 1 pp. 

26/VI9 w. 
27/VI 7 r. 

Stacyi cent'l'alne-j K. E. Ł. 

~ .. ,Q - a 

I ~§:.;; O;ó .<1> .. o .I>d .-
~~~ ~ ... '" . G) ~ ... "'~ '" .; Uwagi Sm O a ... ~ ~j!: .. I ~oo :a~ <P oS 

!Xl "'d fi; 
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~ E-i ~ 'C;; J '" 
737.1 +19°1., I PnZ4 Z dnia 25/Vr 

Temperatura 
7332 +17 0174 rdZ3 max.+21.09 C. 
731.2 +15.2 80 I za mln.+ 10 3~ C. 

Opadu 0,2 

731.2 +-19.4. I 61 Za z dula 26/VI 
Tempeutllra 

730.2 +15.2 85 Za max.+20.3' C. 
733,2 +13,9 881 PnZ a mln.+13.0· C. 

Opadu 58 

~lcu, przeto pOdc.zas aktu otwa.rcla nIe bylo ża- ~ Tak~ Jest tytuł obszermejsze) pracy. Jednej I Rozkł.d pooiągów. 
unych przemówień. Wystawa przedstawia. się ł z gazet zydowsklCh. DanI oyfrowe WZięte są .. . 

b
.
l 

k t·· t . d . Ó· : Z rocznego sprawozdania petersburakiego Komitetu L e t n l o d d n l a 1 g o m a J a. 
arllzo Ol'zys me l 8 Wier za powazlly rozw J I centt-alnego żyd. Tow •• 10.". I . 

wielu ga.ł~zi przemysłu polskiego w zaborze pru· Z artykułu tego o ka.sa.oh żydowskich w ca- ł KoleJ .. Fabryczno~Ł6d1!,ka. _ 
skim. ł lem państwie przytaez.,my wdniejsze szczeg6fy. . OdOhodZ! z todz!. a) 12.30 .• 1) 6,50, r) 7,10, e) 8.20, 

kl' 9 h d) 11.25, e) ~ .16, f) 3.15. s) 5.00, g) 6.10, t) 6.50 h) 8.10. 
Ateny, 27 czerwca. (W!.) Panuje oburzenie I W r. z,. UZJa a.no pozwo on18. na O nowy?! PrzychodZił do lIdzl: i) 4.30, j) 720. u) 8.35, k) 9.35, 

Da rząd rumuńsId który swem ultimatum w kwe- t k~s ży~ows~(lch, z czego na Krolest wo Polslue, i (J 10.1b, m) 1,.2.\, u) :'.25. w) 6.20 O) 8.3/, .1) 10.00, P) 1/.00. 
- ' . p'. l l b k t LItwą l R~s. p,rzy~a.da p~ze,szto polo,,:a. Raz.em,· '. . . 

styl n~padu na okręt w porme ueus, o (a~a ra z dawno JUz Istme']l!CellJl Jest kas zydowslneh KoleJ Walszawsko-Eal,sl.a: 
wszelkIego talltu dyplomatycznego. Malo J8St na· I 550, a ponieważ miast i miasteczek, w j{tóry ch ( Odohodzą do Ka"8Z1~ Il godz. 7.55, 12.20, 5.26, 6.26: 
dziei, aby zatarg załatwiono pOlubownie wobec I ż!d~i mieszkaj:),. jest 1,700, przeto wypada. po 1 do Warulwy: o godZinie .10.52. 12.11: 5.40 _ ~ 
postawy odpornej rządu greckiego. . kaSje na trzy mIasteczka. t PrzYOhOllzą z Kall.za. o go:lzlule 10.U, 11.:'7, 0·20. 

r T Ik l k 253 d l 1 'l l 9 SS; z Waruawy o g. 12.10. 5.9, 6.18. 
Berlin, 27 czerwca. (wt) Prasa tutejsza nie t

l 
! o Pdo ~wa as . d' .nla les ~ ~ sdzczTego o· l' Kolei obwodowa 

r,otwierdza wiadomośoi }lUSZczoneJ' w świat przez we spra.woz allle. Z8 swej Zła a nOSCl o owaw 

I' . .' .' ! rZJstwa "Ica c. Liczą one razem przeszło 130,000 OdchodzI ze stacyl Łódź-kaliska do Slotwlll o 6odZ. 
J,or.esponde~ta c~usI{lego Slo~a» ? a~ e8z~o."anlu I czronków, czyli wszystlrie kasy zapewne 260,000. l 6.20, ze Slotwln do st. Łódź-kaliska przychodzi 6.55. 
s-:pJega RaKowslaego na graulcy llIernlecluej. , Na każd~ więc wypada po 520 czlonków, pośród : OdchodzI ze at ł.ódź-kl1l1ska do Koluszek 1051, paycb, 

Berlin, 27 ezerwca (Wl) WIBlkie wrażenie któryc~ Bą KUpCy, l'zemi~ślnicy i i d., a na.w~t i z Kolus1:ek do sto Lódź.-kaliskos o godz. U6 
olała tutaJ' l'iadomość że policya w Peter-bur- furmanI. POłOWll wspommana rozporządza kapl- ! (J~AGI. GodzIny. wydrukowane tłustym drukiem 

wyw , ) .. ~ ", taiem 71/
t 

miliona rubli, w ('zeru pieniędzy .lca" ! OZDMZIlJ~ CZIU od god!!:. 6 wloczorem na 6 rl1M· 
gu are.sztowala przedsta IV IClela aUc>tryacklego jest 1 mi Iion (razem tedy kaBy żydowskie mają. ! Pocll\gi o?,oll.czona literaml: C), f), h), i), ~), m) o) za, 
rza.dowego biura l<orespodency]nego. f 15 milionów rubli). Przecięciowo wypada na ' trzyrnula, się na wszy&~kiCh prroystankacłl. PO~ląg OZllftQZU-

• • ( • • I Xly lItel'lIr c), zatrzymuje sIę tylko w AndrzeJowie. 
Berhn, 27 czerwea. (W l.) Z powodu artykulu k~zd(jgo ~zlonlta. 40 do 50. rb. Kapitał ten po- l Pocla,g! ozuaczone llterami: b), g), l). pl, beżpośrad~ 

cNoweO'o Wremieni, wzywającego Rosyę do strze· WJ }I\sza SH~ z kaZdJffi ro)oem o 4 do 6 rb. na I nIej komuulkacyi Warszawa-Lódź. 
• • l:> b ' S . b d' '1-'" cztonlta. Prawie 70% kapitału kasy rozpożyczają' W pociągach oznl!.czonych literamI: b), dl, g}, kl 
ze.ma .SW!O . pr~w Da ZplC ergu, . z~enlll '1, Dle- ży:.Iom. Czysty zysk wynosi przeci(}c.iowo 5%. ! u), O): kursuią wagony pocl:~o~e. . 
illleclCl6 JrODlzUJ~ uroszczema rOSYJskIe, nazywa- "Zydowa1cie kasy-zaznacza spl'awo7.daIHe-obra- Na pociągi ozn~cz?ne lIterami a), c). d!, I),.h), l), J), 
. ' J'" II t' . .' d . . . d . " I k), m), o), sprzedajP., hllety do at Andrze,ow l ze sta-
Jąc Je eona mnIej pro) ema ]'cznelUJ. .. C!lJą prZOWaZDltl eu zeml plell1~ ZlUl • I cyi An:ll'z~jów do Lodzl po taryfie podmiejskiej. 

Bruksella, 28 częrwca. (Wl.) Wczoraj wie W roku zeszIym "lello" pożyczyla kasom ~ 
ezorem wybuchl pożar w pałacu wystawy. Splo- 372,000 rb. (od 2,000 do 10,000 rb.). Przecię- ł 
~!!"'''''' __ ''8Jer_·_!*nI''''-'''~--'''-lAIIIIłllllllil\lllłllJ!!'''''''~~~~~_U::~~=-- ~ _________ = ___ ~_ ':'..._- __ .___ _ _______ ~~ 

Zarybek Karpi 
tegoroczny po rb. 7 kop. 50 za tysi,!c sprzedaje 

2252·31 Dominium Porsz8wlce przez Konstantynów. 

BILANSE 
zakładanie i prowadzenie ksiąg handlowych 
na godziny nskutecznia rutynol' any buchalter 
poważnej instytuoJi. - Oferty sub "Rutyna" 
przyjmuje administracya. "Rozwoju". 96 

Bns? w *NA - ER' 

K~~~t~~u~ I Smaczne I zdrollJe Pieczywo 
Wyclerpuiące oferty z poda nIem poleca piekarnia 
ceny proszę skład ć w Altmlni-
stracył wRozwojll~ pod wDom~. R. TRENKlERA, ul. Cegielniana N!ł 67. 

2268-3-1 

Dom piętrowy 
do sprzedlln!a w Częstochowie 
z piekarniĄ 18klepem rzeźnickim, 1 
na dogodnych fi'arunkl\Ch. Wla- I 
dowość: Benedykta]i 56, w skle- I 
ple rzeźnIckim. 1960-6--6 I 

Prośby I 
1t8ty prywatne 1 handlowe, ra
chunki, kontrakty, ustawyetc. 
piszą na lIIaax,nle w firmIII 
"ILIOW. ZielonI!. JW 11 ~640·3 

i 
i 
i 

Chleb na apo.ób moskiewski wyrabiaoy przez specJa
listów fa.chowych. Ollstośó i hygiena wypieku gwarantowana. 

Filie: Plotrlrow .. kl\ 116 ! Orla 8. 1558'100'91 

Szkoła Prywatna w. SZULCA 
R •• pot Ni 14. 

Lekcye wakacyjne rozpoczną się dnIa l-go lipca D. at 
Z poc~~tldem lipca szkola przenle,iouą zostaje' 

na ul. Piotrkowską N!! 121. 2258 

................. ~ ................ m .. aa .. ~, ... 

""""Ą4i' ..,.., W WWWWO E~~' EMte_m'iPdiia&, r CmwN Be _Id' e I i;~ 

ODĘON Dziś, d. 27 czerwca 1910 ~., od godz. I~-aj wieczorem, demonstrowany będzie sensacyjny nau~o.y obraz: _ 22601 
Telefon 15-81 . .I'lłTeJD.·~o~ l -":IIIl1łl-y-.łto~o e .... oJl'l:-'~lJT irI _______________________ IIIDU.*tM! a'AR 4i .W$_p.,'. S pa '''!5JłIiBI 



DROBNE OGŁOSZENIA. 
A .Potrzebna dZlewczyn!\ do liro D· 

'nej JOSlUgll dzlecka. WIado-
mośc: 1. Główna 40 m. 15, od 
l-ej do a-ej PO południu. 3523 
A Do l-go muszę }'ozsprzedać 

o za bezcen: kredens, stól, 
krzeda, otomanę dywanolVą. tre 
mo, szafę. komodę, zegar, obrazy. 
Główna }fa 9, m, 2 4012-1 
Bryczka I rolwaga resorowa no· 

wa do sprzedania. Widzew 
aka XI 40. 3995-2-2 
Cbemlczna prAlnia do sprzeda· 

nla. Wiadomość: 1vlikolaiew-
ska 35, sklep. 39893-2 
ChłOPiec do śluBarnl galanto-

ry;nej zaraz potrzebny. Miko» 
laiewska 27- 4018-1 
Domek drewniany I 2 mieszka-

nIamI do sprzedania. Widzew-
ska 1ft 117 u ogrodnika. 396t'32 
D uży frontowy pokÓj ao wyna-

jęcia zaraz. WIdzewska l t 
m. ł , 3'>576-3-2 
D08Wl8l1CZOny korepetytor przy· 

sposabia do w8z18tklch klas 
gimnaZJum, oraz na wladec~wa 
WllLdomość Dzielna 40, m. 1 od 
g.7-8- 15i5 
Do spnedania rózne meble. Ul. 

Rozwa.Jowska 1i 7 m. 10-
11986-3 -2 

Do sprzed!lDJa para koni: klacz 
1 ogier, gniade, do lekkiei jaz 

dy. Cena okolo 200 rb. Widzew 
sb 99. 4011--1 
Do sprzedaota z powol1u zmia 

ny lokalu urządzenie pokojÓW 
sypialnego I stolowego. Ul. Spa-
cerowa :li 30 m. 8S. !OO3-1 
Do sklepu monopolowego po-

trzebna zaraz zupelnie oblmaj 
m l oDl~ pomocnica z kaucH. Tylko 
tlIkle molZ" się zgłaszać. Piotr 
kowska 88, monopol. 4.013-2-1 
Dom drewniany z olicyl.lą mu 

rowaDI\, ra~em jedenaście 
mieszkań ogród owooowy, ogro 
dzony parkanem, razem W8l1stkle 
zabudowania z plaeem do .prze-
dania za sumę rb 3500 "No-
wJcb Chojnach przy ulicy RJs!e:. 
Bllżsla wh\doIIroŚĆ u 8to.nlełtlwI!. 
KWiatkowskiego, ul Princypalua 
li 2~ w Nowych Chojno.r,h. 

4016-3-1 
FilIa vlekars~1l 'fi dobrym plln:t: 

cie zaraz do sprzedania. Ulica 
WIdzewskIl Hl 16d. 39i3-3-3 
KUPię sZk:ołę jednoklasową· -

Oferty pod .Szkol .... nadaylac 
do Adm .• RozwoJu". ł017-31 

Kto zoaJad parasolkę granato-
"ą 2e szlakiem, pozostawlooą 

w nledz : elę 1Ia cmentarzu kośclo· 
la św. Krzyia podclu ostatniej 
MSIY świętej, proszę o zWl'óca-
nle na Andtzejo 26 do aptekI. 

4014,-1 
M aglel do sprzedania. Aleksan -

drowska lłI 103 4008-3-1 

M eble~ sypialny I gabinet ią do 
apnedll.ula. Oglłtdać możoa 

od 12-3, Wólezańska 139, mlo 
8zkanla 8 3945-2-2 
M &szyny do szycia Singera u 

żywllne sprzedam tanio. Ulica 
Aleksandryjska li 3~, róg Frań 
cIszkańskleI. 3994-4-2 
MioaJ człOWieK pOSlUituJe mieJ 

lICa Inkasenta, ekspedyenta 
lub woźnego, na żl\dante doży 
kaucJę. Oferty w "Rozwoju· pod 
A.W 3873-3-3 
NaUCZYCIelka li: pMiotem 8Z1S:ól 

początkowych, poszllkuje pa-
sady od roku SZkolnego. Wlada· 
moŚĆ: ulica Główna 38 m. u. 

3638-1 
N auosiclelKa rosyanka I nau-

czyclelka arytmetykU przyrody 
wtrzebne na penSję ieńsk". -

ladomośi: WIdzewska )i 106!1, 
pensla żeń3ka 4025-1 
pOLrzebnr zdOlny 1l0liOWllIl!: Ztl,-

raz, i cblopiec, z praktyką ma 
plerwszenstwo. Pracownia wyro-
bów stalowych Czernlejewsk:lego, 
Zawadzka 14 4015'1 

po~rzebne zdolne podręczne do 
szycia I uczeniej), ul. Skhll0· 

wa li 14, Górska.. 4.001-1 
pUkÓJ front .. wy nil piętrze z 0-

sobnem we l ścieru Z meblami do 
wynaJęc,a przy ul. Cegielniane'. 
Wiadomosc: ul. SkllldOWtl. 12, 
mieszko a. 3990-4,-!l 

ROZWOJ. - Poniedziatek, dnia 27 czerwca 1910 r. -_:...============_.-
potrzebna jest zdolna kucharka 

do restauracji, pracowita I 
czysta; pensya 12 rb na pierwszy 
kwartat, następnie 15 rb. 1 włę-
cej. WIadomo,ó Gubernatorsla 
nr- 40 w nUł pIekarskIej. 4026' { 
plac do sprzedania łOX7ł przy 

samej _Ielarni widzewskIe '. 
Wiadomość Widzew, ul. Kope\'-
nlka NI 11 m, 4 895ł-3'3 

POS1:UkU le mieJsca ek:.pedyenta 
lub rządcy domu. Oferty pro-

szę wadministr. ,Rozwoju" dla 
"W C.~ 3922-ł-ł 

P lwiarnia do iprzedanla z po-
wodu &IIllany Interesu. Nowo-

ZArzewska 9. 3952 -3-3 
potrzebna zdolna panna do pra 

cownl sukien. Ul. Pnędzalnla-
na }fa 84- 3~73-2-2 

potrzebny Idolny ślusarz na 
gl~te roboty. Warszawska 21 

pnj Nowo-Zarzewsldej 
3999-2-2 

potrzebne 81\ prasoWl\czkt, ulica 
Piotrkowska 108 3990-3-2 

P03zukuje się uzdolnioneJ kraW ' 
cowej do prywatnego domu. 

Zastać można od 2 do 6, Rad-
wańska 17 mieszkani. 10 4009') 
potrzebna podręczna. Chomy 

ul Jullanowska J6 15 4007'1 
przybł~kal się pies czarny, 

mlody, doży. Odebrać mażna 
nI. Oacerska M 3 m. 2 396033 
Rolwaga prawie nowa I brycz-

kA na resorach przypl\dko"o 
tanio do sprzedania. Wldzew-
ska Xi 135. 3972-3-2 
Rower z woln,m kolem nowy 

Leutnera sprzedam za 90 rb. 
Zawadzka JG 36, strói wskaże. 

3977-2-2 
SUbjtlkt 17-letni :.: a letnIą prak. 

t Y klit poszukuJe pOBIIdy do 
sklepu kolonlalnsl!:o, z kaucYą I 
sWllldeotwaml, Oferty uprasza 
skladać W Ą.dm .• Rozwoiu" pod 
~Subjekt". 3937-3'3 
sorzedam bl1ard kręgielKowy. 

Bduty, Wspólna 3, 3970-3'2 
U kOllcZyWBZy kallslUl 8gi!olę 

realną pOSZUkuję korepetycyi 
w Łodzi lub ua wyjazd, Specyal-
ilOŚĆ jęZlk rosJ jaD I matemt!o-tlira. 
Lt.sk\\\'fe oferty pr08zę składać 
w AdmlnlatrMyl "Rozwoju" pod 
"Korepetytor". 3957-3-2 
waona z pIecykiem l rUrami 

oraz piecyk żelazny (.MaI-
aowski) do sprzedania. Mikoh-
jewska .Ni 31 m. 1. 4.005-1 
l dolnt\ pantanll:lI, umhlJI\Ca HZyC, 

pragnie szycIa nil dnie . Oferty 
w .Rozwoju" pod .M. G.~ 

3981-3-2 
zaraz jest 1.I08przedr.nl3 mnszy· 

na do 8Z"ycla Singera. Włado 
mość ulica Gubernatorska nr. 41 
w podwórzu, Kempskl. 39383'3 
Z powodu Wyjazdu 110 sprzeda-

nia plac w Chojnach 8i dIug! 
~2 szeroki. Wia40moso: Widzew-
ska 158, m. 22-wieczorem. 

3993-2-2 2 pokoje pOjedyńc&e do wyna-
Jęcia na III em piętrze, PIIsaż 

MeJ era iii 10, wiAdomość u stró-
ża. 3984-3-2 
6000 rb. na I numer hypoteki 

na Balutach - p08zukl1' 
lę. OfertI proszę siladac w adm. 
.Rozw")iu~ pod A. K. 3966 3·3 

10000 rubli potrzebne na drugi 
nIlmar hypotekl w Lodzl. 

Oferty proszę skladac wAdmln. 
~Rozwo)u" pod "6-10'. 3971ł 1) 

Z_gubione dokument~. 

M leezyslllw Dama:.:y JaźwInski 
zgubll paszport, wydany przez 

komisarz" l3-go cyrkułll w War· 
szawie. 3950-3-3 
W Id ruski na prawo zalUleSI;' 

kania, wydany na imię An-
drzeja KuclDsklego, za~lnął. 

400ł-3-t 

Zagll1~L paszport na lIDię Abra 
ma Moszka Elprtl'o, w1'dl\ny 

~ gminy Maryanów, powiatu raw-
sklego 4002-~-1 

Z l\!! 111 ąL kw" od paszportu n" 
llll'ę Heleny ł'lanOW9&leJ, wy-

dany z fabryki KarolI' E.serta . 
4006-3-1 

Z aglu~b k81l\~eC~IUIo leg"yuHI-
cYJna na ImJę !:<'rl\ncigzkl Pile, 

wydana, 1IIl1glstCtlt'll m. Ł::>dz\' 
284.0 ·3-2 

Zagtnęła karta od pllszportll, 
wydaM z fabrykI T Jpfera na 

Imle Juliana Karlo 40 0-3-1 

Zaginął: paszport ua Imię Hro 
nlahlfy Bubas, wydany z gmi

ny Choiny 3976 - 3-2 

Zaglnęla karla od pllSlPil l'tU na 
Imię JuliI Sobolews!ilei, wy

dana % taorykl Gllw& I Doma
nowlcza. 3979-3-2 
Zagluą./: paszpon nil ImIę Ma-

rranny S~tkowsklej, wydany 
z gminy Niewlerszyn, guli ra
domskIej. 3947 -3-3 
zaginą!' plloSzport na Imię An-

drzeja Kabaly, wydany z gm. 
Suchadnlów 3953-3 -3 

/ zaginął: kwit od paszportl1 na 
imię Andrzeja Gorzkiewleza, 

wydany złabr. WarBl:&wsklego. 
39ł2-3-3 

Z agln~.ta karta on paszportu, 
wydlIna z zllkladu powozowe

go W. Konlga na Imię Fr. Cza· 
ptewsklego. 3929-3-3 

• Zaglnąr KWU od paszportu na 
ImIę Piotra Kmleelka, wydany 

z fabrykI DesSUflllontn. 39693 ·3 

ZguolOno Kartę on paszportu no. 
imię Władyslawa Wanklewl

eza. wydana z fabryki S. Rosen ' 
blaU!!. 3958-3-3 

ZagInęła karta od paszportu. 
l wydana z zakładu malarskiego 

Grossa na Imię Waclawa Feli · 
sIaka 3933-3-3 

Z
lIglnl\l paszport, wydany prZ81l 

, Olkeńsklego mleszczańskle!{o 
starostę na Imię Mow.zy Mordki 
Samnlka. 3927-3-3 

'" Do aprzedani. 

O_NIBUS 
sześcloo!!obowy w bardzo de .. 
brym stanIe, za bardzo nSz.uI 
c:en~. Wiadolność:lHotel ~ VIC 
tor!!\" w Kl\ljll~u. 2265 2 

45#4 *' Wg 4 

i DOM I 
'
I do siJrzedani 

z placem frontowyoGl ł ogrodem 
l w C~~ato()howle. Hliż:lzycll szcze
i gółów udzieli bIuro .PromI8ń~, 
Łódź, Piotrkowskn 81. 221>6-3 

SYNDYK TYMCZASOWY upa
dłosci firmy Glik:sman I Hendel 
zawiadamia. że 16 (28) czerwca 
r. b. tl komisarza sa.dowogo Gra · 
bowsklego (PołudnIowa 20) otlbę· 
dzle się licyłacya beli te .. 

I waru upadlaj fil'my. ,- Syndylc 
Adwokat przyslęgly A Stani
sławskI. 2262-1 

Lekoyi j~z)'k ft'unouakie. 
go udzlelaill w szkolllcb i pry
watnIe, Posiadam dJPloID. z ak oń -
CIenia kursów w Paryżu oraz 
tiwiadeetwo rządowo domowflj nau· 
czyclelkl. Zastać mnie możoa 
od 7-9 wlecz. Ido 10 rano. -
Dłuaa 19 JU. 1. 2062-3,1 

DOM 
, narożnJ - do sprzedlInIa puy 
I ul Piotrowsklei I Plwll\Tnei m 3, 
Łódź ChoJny. Bliższa wiól.domość 
na miejscu. Pośrednictwo wyll\' 
CZOlle. 220R-3 -2 

a 4,# 

I 
N leUllec:.l.1l. ; 

Akademia In:tyniarska I 
IV Wismarze, nad Baltyklem. 
Kursy dla cudzoziemców I W&r1lllki przyjęcIa w progrllmach. 

I Pr l'<'l m'll!> ~ię i !m b .. tv. '2797 

Le n.e .Di~5zk"nie 
o dwóch pokOjach I kuchni w 
oddzisluym domku taulo do w'j
nai~cla, 10 minut od sLacyi Rudy 
Pablauicl{lej. Bltższe szczegóły w 
stolllrni mech,\oieznej H L,86U
berta, Łódź. Se nalorsk~ 4-6· 

2210-3-2 

z kuehnrą 
UO wJfi6jęclt\ od 1 l l pc~ Wilio 
OQIDC8C: ł'ioLrklH'iske. , I'::~ 11 p J _ 
Woiskl~go. 2~O'! ;J- a 

Na apaln 
• • mIeSI - ~ 
~0"'ff~ 

Wielki wjbórl 
Alpagowe marynarki Rb. 4.50 
Spodnie Rb. 2.90 

Garnitury tenisowe Rb. 15.-
Lotnie kamizelki Rb. 2.50 
Garnitury marynarkowe Rb. 14.-

Nadzwwczaj iallliol 
Uczniowskie garniturki 

~ 
z dobrego płótna Rb. 3.50 

~ Alpagowe bluzld uczniow. Rb. 2.50 

Garniturki dla. chłop czy-

~ 
ków do prania. Rb. 2.-

Schmechel i Rosner 
Łódź, Piotrkowska 100. 2230 

ZDOLNY 

Stolarz modelow, 
moie sit; zgłosić na alict; ruko ... 
lajeUlską Nil 78. 2192-3-2 

S K L E P 2190 
hoioDdaino - dystrybucyjny 
z Ulyrobloną klijentel~ kilka lat 
prosperujący do sprzedania na 
dogodnych warunkach. Stare RQ-t 
kicie pomiędzy alicami \l{iznera 
i Obymatelską-sklep Kalasa. 

Poszukiwania przedstawicloll. 
Taśmy do maszyn do plsa!lia 

:MarkA .. Oueenu 
dobr~e wproWl\dzony przed· 
stawlclel dla Łodztl okolic po· 
szulIlwany S.Blrkenwald Com 
pagnie. Warszawa, Sienna 29 .. 

G9MUM 6& .. ,ac' 
218ił-~-1 

Zatw lerdzona przez Minlsteryum 
Szkoła alla 8emuchoda. 
wyctl szofferów i amato
rów tello sportu (Iqlrs zl\Clra· 
nicznei pol1tllclln!ki) INZYN1ERA 
W. TERESZCZENKO. SZllzogóly 
pIśmiennie Warszawa, Zórawla 

JOgród "WENECKI" ~ 
Cukiernia I. 8łpoińa&iego 
r6g al. Przejazd l.M.ikołaje~kłeJ. 
Codziennie od go 7 do 12 1Ił ~ 

KONCERT1

, 

ze współudzialem znanego ba.m&< 
rysty i alabłeńca 16dzkłej pabllc:z... 
ności p. J. Łf!to •• ldego z je-o 
go własnym najnowszym repe1"" 

taarem. 2228 5-1 
Z szacunkiem I. 8t .. olllakl. 

przyjmuje .szelkle roboty 'CI 

W Zakt8S hllftu wchodzl\ce, ~ 
wykonywa takowe staran ° 9 
nie, nil czas oznaczony, po 

Jł 13-1. 2046-4,-3 I 

I możli~te ~iZ~ICh cena.ch ia 
II PrzYJmuJłJ nę uczemce. im, 

IQ!1I4Iii,J! UlICO f'R .ZEJAZO N? 12. ~9(!lfal 

W lIkuJe J. laWa~lkiei 
(Piotrkowska 103) 

przygotowanie do egzaminów 
wstępnych i poprawkowych, pod 
kierunkiem W. Zawadzkiego, na
uczyciela gimnazyum, rozpocznie 
si~ 1 lipca. Zapisy codziennie od 
4-7 po południu. Warunki przy
stępne. 2244 - 4-1 

W Szkol@ PrZYDało wawczoj Koedu· 
kac,jnaj J. Zawadzkiej, PIO~k~o~~ka 
pod l<ierunkiem artystl(j·malarki 
CI Gl.tUłTZ - odbyw&j<\ się 

lek[ye ry~nnku dla ~lie[i 
UWIl Taty tY ..:Olt 'liOI'i'O - od godz-
4 do 5 po południu - Zapisy co
dzleunie od. godziny 3 e' ao o-ej 
III) poludntu. 23~5-d 2~ 

fiemiz2 "BRISTOL" 
Wlaśc, A. Neumann i S.k. 
(dl\wn, Bartosz), wynaimuje ele
ganckIe karaty, powozy etc. na 
godziny, dnie I mle81~ce dla iaz. 
dy po mieście, do miast są8le
du!ch I na poiowanltJ po cenach 
umlarkowan)'ch. Codzienno sp a
c~ry z dziećmi od 50 rb. mie
sięcznie, Starllun/\ obsługal Ulica 
Piotrkowska Jł 119, telefonu 
M 1053 2849r 

M am do Aprzedanla malo uży-
wane rowery, Zl'kątna Nr. 23 

CymormanB. a998-1 
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ŚWIArrLOLECZNICZY i ROENTGENOWSKI GABINET 

~ S. 4. 
Specyalność: Choroby skórne, włosów, weneryczne l moczopłciowe. 

Krótka .Ni 4. 
Leczenie promieniami Roenłg~na, świałłem Fin.owa i kwąpcowem 

(choroby skóry i wypadanie wrosów), :p;rądami w,sokaego napięciJI (świerzbil, 
hemoruidy). - Elektroliz~ (radykalne usuwanie szpecących wrosów). - Masaż 
wibracyjny i pneumatyczny podług prof. Zabrudow$kiego (niemoc pIciowa). -
lI.usłyka (usuwanie brodawek). - EfidoOl i cJ'sto.~opia (oświetlanie organów 
moczopłciowych). - Elekł .. ,czne świetlne kąpiele i 1I0l"ące powietrze. 

Godziny przyjęcia: 8-2 ra.no i 5-9 pp. Dla pati osobna poczekalnia. 

Plaster 

Filtr Pasteryzator Mallie. 
Najwyższe odnaczenle n!!. wystllwloch wszechśwIat. 

niel~e~DY W kai~eDl go!podantwie. 
Jedyny aparat oczyszcz!,jąey wodę od wszelkich 

nIeczystości orał zarazków chorobotwórczych. 
ŻĄDAĆ WSZĘDZIE. 6-10-0 

Wylączny przedstawiciel: Józef UNSZLlCHT, 
Warszawa, Koszykowa. N2 35, tel. 7-70. 

"SALVATOR" W. Bflrow8tie~o 
Niszczy bez bólu: odciski, broda.wki i zgrubiel1ia skóry . 

.. Sklad główny: Apteka W. Borowskieg/?, Tł9mackie H2 10, 

l k . I" t' I' k" . 145 w Warszawie. ZĄDAC WSZĘDZIE. 45. Piotr owska naprzecIw u rey r:.. wanga IC 19j j W Łodzi: Akc. Tow. L. Spiess i Syn, Gustaw Rosenthal 
i M. J. Hilla". 1432'16 U. 

O[ólnie znana lecznica cboró~ z~M" .... ;·~::O:rek:O:y;nf·; 
lekarza d-ty H. Pruss. '" Ad. Ż A D I E W I C Z A ... 

~l8cż8ni8 plombowanie i wyjęcie zQbów bez bólu.. .. Piotrkowska NA 86. Tel. 14-79. 1..-
ibQaloe I~~ letbuiua2 do wprawiania sztucznlch zębów. I~;;~;~~~;~J 
'Speeyalnosc: plomby porcelanowe, plomby zlote, zIole 

korony, złote mosty (sztuczne ząby bez podniebienia). Ogród Majstrów Tkackich. 
~epera01e i przeróbki sztucznych zębów NA POCZEKANIU. KONCERT CODZIENNIE 
,Gabinet prywatny 16~arza a-ty H. PrU88 znaj~uj8 ~iQ przy lecznicy. We Wtorki, Czwartki, Soboły i Miedziele 

:~Uwagal! Ceny bardzo Dlzkie! Uwagall-.. BALET 

'Centralna lini a 
EłIoró~ zębów i jawy nstn~j 

Dr. L. PRYBULSKI 
CHOROBY SKORNE, WŁOSOW, WE· 
NERYCZNE (tytlUł) I MOCZOPŁCIO · 
WE (e.d.tkop I cY8toskop) I NIE· 

MOCE PŁCIOWE. 
Ul. Połudnlow. .Ni 2. 

powróelł. 
PrąJmllJt 04 p'z ..... 1 7:. 1 .t ł-8 "iI'., 

fil łOdZI przy ul. PlotrkofIJskleJ Ug 86, teL 1ł-79. pulo 04 6-8 po poło a20-r-

'laksa nadzwyczaj dostępna dla wszystkich. KDI!ISulłacl'f& I D! J. Li pszyc 
bezp'ałaie. Wp.anie zęba 15 kop. Plomba h b d' . 
35 kop. Sztuczn., ząb 65 kop. Ppzell"óbllUi e oro y ZleCI. 
i reparac~ •• duoznpoll zębów 50 kop. Przy I Przyjmuje od 8-10 [ od ~-6 pp 
klinice zna.jduje się specyalne laboratoryulll do wyrobu , WSCHODNIA .M ł5. 294 
sztucznych z~bów. - Przyjmują tylko skończeni lekarze i 
dentyści. 536d72 ! Dr. Feliks Skuslewlcz 
-...;.------------------- ! Choroby skórne i weneryczne :Dr Leyberg ~ SpecyaIilta chorób skórnyoh, Alldl-zeja 13~ 
• • ! weneryClnJllb oral niemocy Przyjmuje cd od 4 - 8 po pol 
b. dlugoletnilekars klinIk wledeń- I płciowej W niedziele t święta od g. 10-1. 

=;o~~;!t~~~~::~~~k6~~~~~ i D!: SI LEWKOWICZ 607-ct 
codziennie 8-12; 5-8i panie 12-1. ! . Dr Ignatle e 
Nled&l.ale i śwlęt!!. tylko przed obia· : Leczenie elektryc'tnośc!ą, e~ek· = Q W 
dem Krótka a. 14891' ' tl'ycznym światłem I mMazem 

. ! Wibracyjnym. SpecyaUata cho .. ób 
Specyalista chorób skór~ I Zaohodnln 33 (Gbok Lomba,l'. akc.) . uazu, noaa i gardła 
nych włosów wenerycz- Przl':jmuie od 9-1 I od 6-ą w·, ulIca Kanstan,tyoolska K! JJJ m. 5. 

" w Jlledzlele od 9-3. Dl& pan od l PrzyjmuJe: srodB I sobota 6 -- 8 
Dych i dróg moczowycb 5-6 wlecz. lUr wieczorem, CIWlJ.rtek j BIedziela 

PrZJjmuję od godzłny 8 - l·ej I 9 -] rano. 1780-r 
w południe i od 4- 8 wieczorem; l Dr. med. ST. ARONSON , • 
w niedzIele i śwlętl od 9 - 2 b. asystent prof. berlińskich: Bum ' l Dr I Krukowsk; 

. w pol. 1~9r m!!. i DiihrsBena - osladl w Łodzi. •• • 
Dla pan osobna poczekalnia' • Akuszer:r8 ł choroby kobieoe. I' pO\'lf~'6c.ł. 

D B R ·t l EWA.SELlCKA.M 5. CEGIELNIANA 4 . r ~ e · eJ , ?odz. przyjęci!:: 9-101/ 2 rano I od I ClaorGby wewnqtrzne 
ulica Srednh., M 5. 0-7 PP.' w nled7;Jele 11-1· 1218r l Spec'j'cyalnia clloroby płuc. 

260-3-2 Z uszanowaniem A. B O H M E. 

W szkole prywatnej męskiej 
HENRYKA WOLFA (Mikolajewska 62) 

lekcy e wakacyjne dla uczniów, przygotowujących się do 
średnich zakładów naukowych, lub ma.jlłcych poprawki, roz
pOCZD:} się dnia 27 czerwca. Zapisy codziennie od 9 - 1 
i od 6-8. 2240-3-2 

Dr. mad. 

Alakl&ln~r FABIA~ 
~lkoła ł-klaJ. filOloui[lna 

: J., Hadwańmkiego 
) CEGIELNIANA 11 Dyrektor Zakładu leczn. "Chojny" 

prZ'yjmuje codzIennie w Łodzi od ' Ptlygo~owuje Da świadectw!!. nlU-
4 - 7 po południu. czycle18~le I aptekarskie. LekCJe 

ul. Rago.aka Ni 3 (rog Gór- wakaCYJne rozpoczynaJ, 81~ l-go 
nego RynkU). 2251r . lipca. 2238-7-2 

Cbor.by nerwowe i wewn,trzR8. I 

MEBLE 
Spec~ali.ta chorób .ło- z kilku pokojÓW sprzedam za bez-
sów, sk6"III~oh (plagi l prysz· cen: garnitur salonowy, 2 trema, 
cze na twarzy) i wenerycz- kredens, 12 krzesel, stół, sZ!'.fy do 

n7ch (.~phili.) . ubrauia, otomana, :.1 łóżka z ma-
n S SZilUIT"'lmn ter!!.caml, umywalnIa z marmurem, ur. • nil l" I'IiiIiS biellżniarb, szafki nocne, ioalet-

SREDNIA .M 2. l ka, mala szafeczka, biurko, eta-
Leezenie elektrycznoścl~, masa- , żdrkłl, lust;o wIszące, parawanl~, 

żem l kosmetyczne. . obrazy oleJne, gramofon prawie 
Przyjmuje od 8 do 2·ej po poł. nowy z płytami, kredens kuchen-

I od 4, do 9 wle<lz. 469r nJ. Nawrot U m. 3. 1830'10 O 

Z 
Do .,najęcia Dr. L. KLAC KIN od l lip::(I, 1910 r. aklep i a 

KonstenLynrlWska 11. pokOje z kuchnią. 1 barazo ob-
Syphilis, ekórne, waner., azerny lokal dawniej szkolny -
chorlllby dł'óg moezolll~ch. . zdatny dla stowar,y~zen!a, dru
Przyjm. od 8-1 rano I od 5-8 w., . karni i t. p. Wólc~anska 1a9 lub 
dla dam od 4-5. W nIedzIele I I Anny ]>A 19, zastac od ?-9 WlfłCil. 
święta tylko dl> 1 rano. 746-r ~ 2154-3-3 

I 1236-13-12 

Dr. Zofja Garlicka i KoBói.AK:i'Ewicl i Dr. H. Sadkowski ZĘBY ~!iF.~i:~~:{~,=: 
mi aszkll obecnie (starszy) Te!ef. 17.14 " bez wYJęcia korzem. Plombowan!e 

OSTRZEżENIEm 
Zaginął. weksel na 1000 rb., 

w)'stfiwiony 20 czerwca 1910 r. 
blanko, na zlecenie p. Stefana 
Kobyllńskiego, podpisany 'przez 
Eageniusza Gandelacha. Uważa 
się \\1eksel ten za niewużny i prO>-o 
si się o zwrot takowego podług 
adresu: Piotrkowska Nit 47 i 127. 

HUMrftt l (Piotrkowska 126) ~iotrk~ws~lII IDS \ prZY)lnUJ6 z; churobam.i weWilętrz zlotem, s1:ebrem, ~orcelaną. WYJ-
W U Telefon 10.14. . f'hoł'(iby wewnp.trzne dzieoi i nOilli (3Jl!!~. zol1'jdka 1 kiszek). mOll.'!fame. zębaw bez bólu. 

Ch b' A i , .. ~ . . li' ! OZlelna M 3. Przeróbka I reparacye na pocze~ nr. ku leC,e, ",muszel y~ I l.1tobhuie PrzyjmUje od 8-11 r. > od ł do 6·ej (z wyjątkiem śwh,t) I kania. Lek.~dent. S. UPOWSKI, 
3-10 rano, i-G po pol. 199/r I cu 5 · 8 pp . 1i26r ' .2150 -r Piotrkowska 92. 581r 2182-3-2 -----_ .. ---------. --_._----_.- .. __ ._-_ .. _--- --- ---------------------

Reda};tQ,. (lrlp')Wicdziillny St. Ł~UJ~i~&kio W Uoczni "Rozwoju", PrzejtUd X& &. Wydjl,wca W. Czajewski. 
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