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CENA OGŁOSZ.F:N: ~N a d e s 1: a n e" Da l·ej ttronlcy 50 kop. za winsz P&t. LW}CAl:ł"jme ogłcszenia za tekstem po 7 kop. za wiersz nonparelowy lab iego miejsce 
lRałc''; Guło.zenla po 2 kop. od wyrazu (dla poszukujących pracy po PI. kop.). Najwniejsze ogloszenie 20 kop, Rek l a ID y i N e kro logi 
po 20 kop. za wiersz petitowy. Za dołączenie prospektów 6 rub, od tysiąca egzempJnrzy. AR',rYKUŁY bez oznll.clumia honoraryum Reda.kcya \lwt\za 
za bezpłatne; rlikopisów drobnych nie zwraca. 

Redaktor lub Jego zastępca przyjmują i.nteresantow codziennie, z wyj~tkiem Gni świątecznyob, od godziny 3 - -i-ej po południu. 
5_ a .... & 

D! Sknsiewicz 
czyny na.tchną wszystkich wiernych synów Wiel- nadmiernego narodowego zapału, ale malo wpraw
kiej Rosyi do sinżenia z zaparciem iię dobru i Dych do stosowania w swej akcyi metod konsty" 
sJawie jednego i .Ilierozdzieluego Państwa Ro- tucyjnych i za swej taktyki parlamentarnej nie 
syjskiego". wylduczających jeszcze mordu, jako ostatecznego 

N a oryginale wlasnlJ: Jego Cesarskiej Mości środh. Musiał znosić dyktaturę Stambnłowa i 
ręką podpisa.nQ' l' po jego śmierci, do l,tórej ręki nie przykladal" 

\ MIKOŁAJ. zebrać wszystkie korzyści, a.by ani na wgAianie 

powrócił. 
I I oka nie stracić na.jwyzszego kierunku $pra.wJ pn-
l Dnia 14 cz@rwća Port BaIŁycki. , blicznej według swej weU. 

I 2290-3 \ _'1i5W 1ii"5X - ' TE W 75E7ET" srr-_ Nioma wą.tpliwości, że dla llzdQlni.Qnego Jla-
~ ____ I:IIIa __ .mUtMl_IIJI"'III!U!IZIlIea __ e ____ ~, ( ; czelnika pańs3twa naród bulgarski przedstawia. 

RUBEROID Kror I ff.jUfldy"~nd VI Parvz· U , bogaty materyu.ł, podatny dla wszelkiej pracy 
B Ui! UQ \II J 3 l organizacyjnej. Dowodem tego jest znakomita ar ... 

najleps~y materyal do kr~ja dachów oraz izolacyi I 1 mia bułgarska, która ztooztllo daWniej odzn~zyllł j 
budynkÓW od w6d zaskórnych i l!]ilgoci. Jedyny ma.. I ~ slę J'Uż wielki(Jwi prz,"miotami pod Sliwniell., 1.30' 
tetjal do krycia d/ld •. "1.t 'nz(}o<h~·ón()1\')Jch, strzecll ObEcna wizyt.a tJfzędu .'a królewsheJ pary • "'/: 
stomianych, starych dach6'1A) papowych; Długoletnia , bułgarsk iej w Paryżu-p i sze p. Ptlls~:ycki w "No. IUllęc.ia Alek~auJra Battenberga w waloe z ser· 
tnoałoś<! bez wszelkiej konserwacyi. - Jen. repr. na . G ... t . 'ś ' -.. bami. W sparta na tej naturalnej sile narodowej 
Król. Polskie: Dr, Lud\\lik Zieliński, Warszawa, 1'\a.. we)' a.~eC1~ - s anowI naj w:ez~zJ eLap w ro~- poll' tvk' kOI F"rdYlla'uda po SZCZA 'II' w.o.m ~zeJ' 
zowiecka 4, tel. 550-062, adr. teJ. "Kabel". _ Przed- , woJU ml ędzyoarodowego zn a cze~la młodego l)9.n- J ~~ g. v , • 'tS OJ p. ' 
stawicielstwo w ł:.odzi: B-cia Zł3ije'l!łfscy, : stwa słowiańskiego na pólwyspie Balk ańsldm. ścill ćW:ug i eg0 okresu wrzenia w Maoedonii, wy· 
Przejazd 48, tel. 15>42. 421-25 Jest to dalszy ciag cicLej a wytrwalej i rozum- wołu i ącego ,często mo7.liwość wojny z Turcyą 

-7 4_'..... ;·ww.. l.., I nej pracy, ja.ką· ten król prowadzi wespół ze lub Grecyą. , zebrata przed dwoma laty zaslużone 
Zmpkomity środek odŻlfWCZY i swymi pomocnikami od chwili, gdy po raz pierw- owoce, gdy zrzllcila z swego państwa ostatnie 

, szy w.>tąpil na ziemię bulgarską. . ślady blizko pięciowiekowej niewoli tureckiej. 'l!PEFIR K ŻVCKiEGO lVHody oficer aus tryacki, pochodzący wpraw- Dziś, w pelni praw niezaleiności monarszej, 
....... ~olec!\ ' dzie z l\twi królewskiej, ale nie mający naj- l{ról Ferdynand z malżonką jest gościem repu-

apteka W. DARUĘLECKiEGO. l mniejszego doświadczenia w sprawaoh polityki i bliki francuskiej i wizyta. jego zostaje bezwa· 
d ' l t f b 1 runicowo w lączności /, planami dalszego rozwoju 

Łódź, Piotrkowska Nil 130, tel. 12-93. 423r I rzą Uo przYJ~ ron, O wl'owany mu przez u ga- Bulgaryi, do których ,,"spółdziałanie ze strouy 
•• 'I!II!!!!II!!l!!I! ___ !!!!!!!I!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!I!!!e!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!~_!!!!!'!!!!!l!II! __ I rów, w warunkach nadzwyczaj niepomyślnych. k h 

- - .. =--EGS!&J!I!S_ ! Zdawało si~, że wobec rozprzężenia welVn~trzDe- mocarstw europajs ie z góry winno być za.pew~ 
Reskfi.vpł lIaJ.wvżs:zu. go w samem ksi~stwie i niedostateczuego wyro- niona. Zdaje się, że najbliższym celem podróży 

, , z ! bienia na.rodowycil mężów stanu, zwłaszcza zaś są interesy związku bałkańskiego, które przed 
wobec groźnej niechęei ze strony Rosyi, zadanie, kilkoma miesiącami zmuszały króla Ferdynanda 

Generał·gubernator finjandzid mial szczęście \ jakie~o pode)mow~t się ,J;si~i ę . Ferdyn~nd. prze- do odwiedzenia różnych stolic Europy, Obeonie 
otrz)'mać reskrypt Najwyższy następuja,cej treści: I chodzllo o WIele Jego sIły l me tylko Jogo. Pa- ' sprawa związku zdaje się być zupelnie dojrza.b 

"Do na.szego ge~eral-gubernatora finla~dzkie-I trzano w Europie z niedowierzaniem na tego dy- ' do wejścia na drogę urzeczywigtnienia, jak do· 
go. l!l0cą zrz~dzenla. W.szechmo~ąoego l przez letantfl., który z lekkiem sercem, chociai po d[u, noszą. ostatnie depesze z Wiednia, gdzie zwykle 
ZW!Clęstwo PlOtra WIelkiego. tw)erd~a Wyborg giem walJanitl, braI na swoje barki obowiązki pa- na jlepiej poinformowani są o spl'awach bałkań
~~lęta z?st~la 200 ~at. temu l stala Slę~ wias?o- I nowanhl w kraju niellporządko w anym i zagrożo. ski ch. Przewodnie stanowisko w projektowanej 
SCH~ dZ181'ZaW rosYJsImIl. Wraz z W yborglem I uym IV swoim byoie, federacyi król Ferdynand chce zapewnia dla sia-
~wrócona zQstala. ~?syi ~da"ien da:wlla rosyjska Bismarok, do którego książę zwracał si~ po bie, a raczej dla narodu bulgarsl{iego. W1aściwe 
l prawoslawIla częsc l,raJu Korelsklego. 1 radę, namawlat go do przyjęoia mHry, chociażby rol(Qwaniu. w tym przedmiocie przeprowadzono 

, Zdobycz ta wzmocnlla obl'cnę stworzonej I dlatego, że • w Jtażdym razie pozostaną mu na już zostaly tam. skąd pocilodzą decyzye, regalu-
przez geniusz Piotra stolicy. • przyszłość pewne wspomnienia z mlodośc~". Dy - jące układ sto~unków międ~ynar~dowych na n~-

Imperyum dalo ochron~ cerkwi w Korelii i J plomacya europejska, nsHująca zawsze ukrywać SZ1lll k?ntynencl~. ~ranoya, Ja,ko. Je~en z czynnl~ 
dalo. Lwa!~Il-.opor~ wladan~u rosyjsldem~ na wy- swoj~ bezradność pod maską! powagi, widziala kow. t~' oJPOrOzilmlen~a, . O(lZy~vlścl,e 1l1~ mo,gl~ bye 
brzezu. fmsklem. ZnakomJte powodzema or~ża l w nim tyll~o awanturniczego śmialka. i wogóle PO~lDlęta przy ~oprow~dzeUlu plze~s~ęwz)~cta d,o, 
rosyjslClego podczas panowań następnych przy- I dziwiono si~ powszechnie jego hrawurze przed. zamlerz?nago ~\Onca, U,harflktel' z~s .1 dOUloslosc 
mnożyly zdobycze Piotra i cały kraj finlandzki I Rosyą. Nie brano przy telU pod uwagę osobistych I znacze,ma z w:ą.z~u \)anstw. balkansl~lC~ pod h~: 
w ~oc~ątku zeszleg? stnlecia prze~zedl, we wfa- ! przymiotów umysłu i cl.Jarakt~ru kandydata, a ge~ol:lą Buloaryl da~zą. SIę OCZyWIŚCIe oceI,llc 
danIe l na wlasnosc Imperyum rosyjskiego. Przez I u'esztą nawet nie znano icll wówczas. Okazalo dopIero wtedy, , g~y zabiegI dyplom~tyczne kr~la. 
ten pelny znaczenia fak~ stwol'~o~a zostala mo- I się jednak, jak potę żnym czynnikiem w życiu ' Ferdyna~da ,UW1611CZOne zostan~, to Jest gdy zWlą
cna opora dla. Wladallla rosYJslnego na morzu i pewnych jednostek jest zdolność wrodzona świa- ! zek stanIe Slę czynem. 
Baltyckiem i zal\Ończone,zpstalo ~i~ll~ie dziel?~ I d?me p~cz.ucie sily, pewien instynkL do ;ządze ~ 
zapocz~tl{Qwane . ~rzez PlOLra Wlfhluego. DZ1S : ma ludzllll, oraz wola dokouania pożądanych 
~. panllętn~ ~zlen 200-tnej roc~nic~ wejŚ?ia ; zmian i ,na~t1l1ia stosunkom konkretnym nowej, Wazna sprawa. 
llot~a _ Wwl1nego na czele .zwyclęsłoch wOJsk ' rozl1mneJ tormy, Oltazało się, że książę Ferdy- ,I 
ros~Jsl{/ch" do zdo,bytego, .Wyborga, My, czując : nand ,iest urodzonym polityi(iern i jakkolwiek po- -.-
wdzJęcz~osc dla d.zlalalnoscl u~corowane?o przod- I C~ątkl na troni~ mial bardzo t)'~dne~ zuołał zw~: I - ,pros,zę panów, ojcowie miasta muszą 
.Ira Nas~ego, z naJ,glęlJ~z~ CZCJą wspomWRllly bo- ; CJęsko przebyc krytyczne chwlle l pOpl'O,va{IZIC to być ludZIe malowani. 
Laterslne czyny) ClęZJu6 trudy WOjska l'oąyj· I naród bulgarski ku wyżs:tej przyszłości. - Dlaczeo'o~ 
sl{iegq, ,k~ór~ clnvalebnie slużylo Cesarzowi i ; W kraju mIody książę musiat oględn ie l1aza· 1 - Bo duio o nich sIycbać, ale ich usly .• 
OJczyznle l WIerzymy mocno, że bohaterskie te nowaó wlaśC l wośl:l charakteru bułgarów) polnych ' szeć trudno. NiewiadoIllo,' co robi'l i wogóle 
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trudno wymiar'kować, czy ich obchodzI} coś- włościanie oddali adwol(atowi przys. Lemańskie- liczbę cdool,ów zaled IVie 25 procent rzemieślai~ 
kolwiek losy miasta i ich mieszkańców... mu, l{tóry też wystąpił ze stosownem podaniem kÓw. 

- A cóż pan masz do zarZuceniat do sądu okręgowogo. Przed cztel'ema laty zgromadzenie majstrów 
- Choćby to, że pomimo nieustannych na- Sąd zgoduie z tern żądaniem zadecydowal rzeźnickicb, otworzyło w Łodzi l<ursy wieczoro-

pomnień prasy, nie zajmą się uregulowaniem oddać szl\Olę zebraniu gminnemu i zasądził na we dla swych ucr.niów. Rok wegetowaly one, a 
tak prostej, a jednak bardzo ważnej sprawy, rzecz tegoż od l<autora zwrot kosztów sq.dowych, następnie zamknięto je, dla braku p!Jparcia ma
jaką jest przeprowadzka, Na calym świecie Sprawa ta Jest nadzwyczaj ważna, gdyż daje teryalnego i niecłtęci majstrów, że ue zeń za.duio 
data pl'zepI'owadzki została ustalona, u nas, ona <prejudykat, do wyta.czania. całego szeregu traci czasu na ksztalcenie umysłowe i niema go 
w Łodzi, każdy stanowi swoj ą wrasną datę. spraw, zwlaszcza w okolicach Łodzi, gdzie we przy pracy w godzinach wieczorowych, wtedy na· 
Grono osób przeprowadza się zwykle pomię- wsiach wszędzie się to dzieje, wet, kiedy warsztat winien być zamknięty, a. u
dzy 1-ym a 8-ym, tak, jak tego wymaga ko- Spodziewamy się, że przy nowym lderunl,u, czell winien korzysta6 z odpoczynku. Przeszka. 
dek s Napoleona, ale litwacy wprowadzili tu l{tóry zawid w Petersburgu - dadzą się znów j llzalo to panom majstrom, że uczeń. idąc wieczo· 
termin przeprowadzki wedlug starego kałen- , nieco naprawie te zboczenia niemczyzny. rem do szkoly, przywdziewał odświętIt9 ubranie, 
darza i dlatego panuje chaos nie do opisania: : a który Ilbrania nie mial, należało mu sprawić. 
klótnie i nacierania na jednych, wymyślanie Pomimo, że ja.k sami majstrowie twierdzili, 
na drugich. B i a ł ., s t o k. szkoła Da uczniów wplywała dobroczynnie pod 

Ja naprzyklad, mam kontrakt do 8 lipca. ! względem moralnym i umysłowym, byli i tacYJ 
Na moje miejsce wnosi się taki sam pasa- I Miasto Białystok, jako metropolia utworzone- < którzy gIośno dowodzili, że nauka jęat zbyteczna 
ż~r, ,a mnie nie. chcą ,ustąpić litwacy, 0- ! go na mocy trakta.tu tylżycl<iego obwodu Bialo- , d~a ,te:mlnatora, gdyż i bez uiej wyjdzie na. rze, 
b~ecuJąc ~o uc~yn~ć dopIero t~zynastego, Pan stockiego, od roku 1808 aż do dni osta.tnich uiy- i mH~sllll~~ " . 
Blrenzwerg, wIelkI ~~or~tor I radca prawn~ walo herbu: o tle amarantowem, rozdzieloną na \ ~esl1b,y do pr?Jel~towaneJ ,resursy weszly wy
Towarzystwa wlaśClclell domów, który kadz~ dwie polowy tarcza u góry której orzel polski l ląozme tez same zywlOly, co I do zgromadzeń es· 
tym wlaścicielom na każdem miejscu, że az u doln zaś pogoń litewska. l chowyllh, to uie byroby nadziei, żeby nowej in· 
w nO,sie k:rę,ci, nie pomyślal też o tem, aby ; Jak dotąd herb ten, którym od r. 1872 pie- stytucyi za.pewn~ly Wię~ilZą żyw:otność. Zrobió to 
ustalIć dZI~n prz~prowa?z,e~. . . czętowaI się zarzą.d miejski, który drukowala na mo~ą tylko ludZie n?wI. Jako,z gdy do zgr?ma 

Rozu~lem, z~ wlasclclelom, .zwlaszcza swych blankietach opieka szlachecka, baJ jak wie- i ~ze~ ,cechowych nal~z~ t,ylko Cl, którzy poslada
nQw~budu}ący~h SIę domó,:" ,za~~z~ na tem, my widniał do niedawna na szyldzie szkoty miej. t Ją, s,wl~de~tw~ ~zeml,eslmcze, to ~o resursy rze· 
aby JaknaJdal~J ods~mąć ,d~len ZajęCIa lokalu, scowej cerldewnej, _ nikomu widocznie w niczem IUlesln:czeJ w:nm byo dopuazczenl wszyscy ~ze
a .to d,latego, ze na,J~zęścleJ dom ten na;. ter- nie przeszkadzał, porządkowi państwowemu nie , mteśIUJ~Y', l{tor~y moralt,16lU swym ~rowadzemem 
mm me bywa wykonczony, al,e ~laczegóz dla zagrażal, .nieblahonadieżn08ti" niczyjej dowodem I zasługują na miano uczciwego ()ZlOWH~ka.. 
paru d?mów ~ub .dla fanaberYl lItwaków ma . poczytywauy nie byt Naraz, w dniu 20 maja r. b.' W ustawie Stowarzyszenia rzemieślniczo prze
cale mIasto c~erpIeM . • zarząd miejski otrzymał papier od gubernatora, . mysIowego w Częstochowie powiedziane jest, że 

Dla tego Jeszcze, raz 'YystępuJemy z a~e- by herb ów, jako nieprawnie niby przez miasto I utządził. za.ba wy, widowiska, koncerty, ba.le i t. 
lacYl\ do rad!lych m~a,sta l p. prezydenta, ze- , używany na szyldach, dokumentach i blankietach, d., prenumeruje gazety i czasopisma, zaklada czy. 
by urzędow~le OgIO~II~ termm przeprowadzek. ; zosta.l usunięty natychmiast. teInie, biblioteki, ochrony, domy pracy, szkoly 
Raz naresz91e~ ChOCI~ y; tym wYP8:dku, trze- Nie pomogły Uumaczenia i powoływania się , wieczorne, szkol y fachowe, zbiory wzorów, two

(ba wykaza.c, ze przeClez Łódź dązy do po- ! na ukaz senatu z dnia 18 listopad 1882 roku za ' rzy biuro pośrodniotwa pracy, pOl'ady prawnej i 
rzl\dku. . ". ~ : M 15352, na nic się nie zdaly wskazówki na to, lekarskiej, r.alclad:l. kasy pogrzebowe, kasy za.sil-

Chaos dot.yc~cz~sowy l~tmec me ~oze, iż herb ów opisany jest w tomie I kodt\ksu pań · kowe, oszczęduościowe, sklepy spożywcze i fa
ł>? n~ tem naJwl~ceJ tracą metyl~w rzemle_śl~ stwowago, gdzie on, jako herb bialostocki, poda- cbowe, urządza. wystawy rzemieślnicze, przemy' 
mcy l kantory przew.o~owe, ale ,l sam loka- ny jest przy określeniu herbu państwa, w którego I słowe i wycieczki fachowo-naukowe i t. d, Za. 
tor, którego meble 11I~Jednokrotme mokną ~a . skład wchodzi i t. p. Nic nie pomogło, I leres działalności Stowarzysz!lnia jest więc duży, 
podWó:ku, lub bY':'~'Ją sltladane w polwJu, I Herb ten l(azano natychmiast z gmachu miej- , nawet za duży, by jedna. instytucya mogli!. mu po-
"ustąJ?lOnym ~ laskI • I ski ego usnnąć i zabroniono używać go nadal, bądź ' dolać. 

NIe apelUJemy .. w, ~m wypadku do To- i pod postacią pieczęci, bądź też na. blankietach. i \1 Ustawa resursy nie może zakreślaó spbie eo· 
warzystwa WłaŚCl?lell do~ó~v, bo temu o ! dokumentach. lów ta.k roz\egtjch. Ale jeteli resursa. zbliży z 
wyg?dy lokatora 11Ie chodzI, .Jeno o wlasne I Wiadomość tę podaję jako znamienne "signum ! sobą lepsze jednostki 'L rzemieślników ceChowych 
zyskl, ale za to ~~aca~y SIę do pp. rad- ! temporis", zazna.czając, że rada miejska, skoro i niecechowycli, je~eli ułatwi douatui wplyw mo
nych, którzy przeClez moze wezmą tę spra-I tylko zdobędzie potrzebne dowody niesłuszności ralny, jald może z tego zbliżenia. wyniknąe, to i 
w~ do s~rC3:- , . , " , postępowania p. gubernat~ra, nieoILieszka wystą- tak będzie poż~llalla i pośrednio spowodować mo· 

Pa~H~t~JCle ~ę? OJCOWIe mIasta, żeście pić ze swem veto i gdzie należy o lcrzywdę swą że ulepszellia w uzialalnośei Stowarzyszeń cecho· 
godnośCl me przYJęll tylko dla tytułu! upomni się koniecznie. I wych na gl'uneje istniejącej usta.wy_ 

o szkolę polską~ 
Jedne z największych dóbr ziemskich w po

wiecie białostockim, niegdyś wbsność senatora 
Kruzenszterna., obecnie Zofii hrabiny Rydigier - ł 
Dojlidy - przechodzą na 1I'lasność milionera ki- 1 

jowskiego, p. Tereszezenki, za cenę 2 i pól miHo
nów rubli, wyplacanych gotówkI) w całości. 

h. 

Z dz;*,lnic polskich. 
Przed kilkudziesięciu laty mieszl<ańoy wsi 

Krzywej-Góry, tak polacy-katolicy, jak niemcy-
ewangelicy, postanowili wspólnie założyć szkolę LWÓ'\V. Z powodu ob:lhodu rocznicy Grun-
wiejską na gl'UDcie kilkomorgowym. Polacy do waldu, miasto tyspaniale przystrujoll6, Rada mieJ-
nauki niezbyt się garnęli, to też niemcy-ewan- WIPrawie re!umr rlemie~lni[lei. ska odbyla uroczyste posiedzeilie, no któt's radcy 
gelicy. jako liczniejai i zabiegliwsi. urządzili miejscy przybyli w strojach narodowych. Prze-
w domu i8tni~jQ.()ym na osadzie szkolę lliemiecką, '. . mawiali: wiceprezydent Epler, prof. Janik, dyrek-
a znala~18zy na grll~cie szkolnym torf, poczęli go " 'Y nume~ze .144 naszego, pIsma ,zazn~czyh. l tor Biechoński. Odczytano a.kt ftllldacyi miejskie-
dobywac, sprzedawac, a za fundusz stąd zebrany l' sm y, z~ na nHl~zlelne~ zebralllu, rzemlOślnlkó~ w go pałacu sztulei. 
w~il~awili !lowy. dom, sprowadzili ka.ntora i urzą- ~w~stY:I zorgalll~owanla w ,ŁodzI ~esursy rzemle: I Mszę pojową odpraw!ł we Lwo~ie ks. a r c y
dzJb modhtewnlę. Po pewnym "zaSIe, gdy wIo- . slnlczt>] p, SZyblllo krytykował l p~ze~tarzalą l b i s k u p Bilezewski wsród licznych przedgta~ 
ścia,nje-kat~llcy wZI'o~li, licz.ebni~, a nis maj~c I ni~zgodn!J: z n?woczesuemi wymagamaml ustawę I wiei eli i sokolstwa. ' 
gdZIe nczy~ swych dZlecl, zaządah przypuszczem9. " dla zgromad~en cechowych z 1~ 16 roku. Powadze Mszy św. nic nie uwlacza.l0 cho-
do wspólnej używalności szkoly, ewangelicy już Gdyby J~dnak zgromą.dzema cechowe korzy- ; ciaż odbyło się pod golem niebem. ' 
zgodzić się nie ohcieli. Wówczas włoś~ianie kato-l stały naleŻyCie z p:aw, nadan~ch ,przez tę ~gta I ' .. . , 
J}cy ,w!stąpili że skargą do b. komIsarza wIo- wę; rnogłrby do tej. p~:y rozwtn.ąe swą dzidal· KR~KOW. W nl~dzlelę, pr~ed pol~dnlem, 
seiansklego pow. włoolawskiego lecz ten preten-l nosć o Wiele szerze], nlz to zrobl1y. l odbyło Się w KrakOWIe, pod przewodDlctwem 
sye ich uznał za. Dieuzasadni,o~e za względu, że . Apa~ya., brak dobrsj woli, ma~e po()zucie ,o, prezesa! p. Kazimierza Ba~toszewi~z,a.: walne zgro' 
I!zkoła w tabeli likwidacyjne} zapisana zostala bOWlązlww społecznyoh, brak etyk], a z drugiej I madzflllle czlonków ftStrazy polskieJ. Obrady z~~ 
jako własność \vlościan niemców, ew.angelików. . ! strony skrępo~anie. ~ziałaln,o~ci zgrof:Dadzeń ce- : g~il .p. Ba~toszewjoz, dając ,w dłuż,szem przemo' 

Polacy odwolali się do gubermalJJego koml- i chowych przepIsamI Jawneml l taJneml po wypad~ r WlenIU ogolny pogląd na dZJalalnosć Towarzyst~ 
łatu włościańsldego który postanowienie komi- ; bch 1863 roku, wplynęly, że zgromadzenia ea ! wa, skierowaną. przedewszystkiem ku obudzeniu 
sarza zmienif, uznaJąo osad<} szkolną w Krzywej ohowa, nie poszly naprzód, a. nawet cofnęly się. ! ży~ej akcyi w kierunku bojk.otu towarów pru
Górze za. wspólna własnuść zarówno ewangeli- I Dla miłego rubla wielu starszych zgromadzeń sklchj w tym też celu odbyto l<ilk3. wieców pu
ków, jak i katoJil~ów. Ewangelicy wystąpili WÓ\V- \ cechowych, po za plecami ogółu, wydawalo świa~ , blicznych. Dalej organizowara "Straż" wyCIeczki 
czas ze skargą Da decJzy~ komitetu gubernialne- dectwa czeladnicze i majsterskie ludziom nie za , do różnych miejscowości w kraju i za kordo
go do sonatu, lecz senat podzielił pogląd korni- sługUjącym na miano majstra lub czeladnika. Ilem, co pod względem poznawania ziemi oJczy
tetu gubernielnego i tlecyzyę tegoż zatwierdZI!. Demoralizowano uczniów, gdyż wydaleni zjp,- stej ma doniosłe znaczenie. Staraniem <Straży. 

Uchwalą zebrania wiejskiego pod przewo- dJJfigo warsztatu przyjruowani byU do innych war wyszło również killra broszur, pośród nich ksiąi~ 
dnictwern wójta pO$tanowila sunąc hntora i mo szta.tÓw i t. d. lea tak aktualne swoim temat0m, jak ",Hołd pru-
dJitewllię ewangelicką z domu szkolnego, a odtąd Przed laty siedmiu założono w Łodzi rzemie , ski". Z inicyatywy "StrażyU wyszła równie~ ak-
poczęły się wystąpienia do rozmaitych władz, śluicze Towarzystwo pożyczkowo.o~zczędnościowe, eya, w celu usypania kopca grunwaldddego. Po 
wszvstide Jednak }'('kłamacye nielUców-ewangeli- którl'l pomimo tej nazwy rozwija się bardzo wolno, przemówieniach prezesa Bartoszewicza: i prof, d-ra 
ków' wladze wlosciauskie pozostawiły bez skutkD, sennie. Wicherkiewicza, zgromadzeni pi'Zyjęli do włado
lecz samą el{smisyę prze liazały tiąu.owi. Zorganizowano Towarzystwo rzemIeślniczo - mości sprawozdanie z dzialalnosci wydziała i ka-

Sprawę o odduuie rygoru egzel\Ucyjnego po· śviewacze "Lira", które bokami robi, by koniec .sowe za r. z. Po udzieleniu władzom Towurzy
stanowieniom władz wlościanslti::h krzywogórscy ~ końcem zWlązao i należy do niego na ogólną stwa absOlutoryum, uohwalona zwola.ć W Kral.o-
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wie w d. 14 lipca wielki wiec publiczny. Po dy- z~ba~ą Mchową. ętarszy czela~nil~ prosi w8zYSt- wanych, po spisan!11 protokulu, wypuszezono u~ wolno~ć , 
skosyi, dokonano wyborów ra.dy nadzorczej i za- l(}()h czlonk6w o liczne zebranIe SIę . lecz pocl(\gnlQto do odpowledztalnoŚcl .s~dowej. 
rządu głównego. (:1) Zubranie. W nieąziele dnia 3 lipca r b 1 ,- (a) S~raż ziemlłkt\ pow. łÓdzkiego IIresztowala 

K 'o Kom't t G Id k' ł • <) .'. ' . ." Tooflla MR~kQ, poSzUklwi\llegQ uczeiltnUca ba'lldy z.io 
- raj wy ~ e runwa z II zas~aua- 0 . godzinIe ., po P01U~1l1U odbfldzle SH~ posłI;l dze- dz!ejskle j, która dopuściła si~ szeregu rabunków·. 

wiając się nad kwestyą aprowizacyi tluru6w, przy- me kwartalne czeladzI rY,marski ch i siodlarskich (f) Zagrożony dom, Policya zawiadomiła ma ' 
bywających na Zjazd Grunwaldzki do Krakowa, w lokalu własnym ul. Wolczańska 1>& 75. gis trat, że w nowobudowanym dama pl'Zy ul l(~' 
postanowił na wniosek Akademickiego Kola , (:I.) Brukarze, Zarzą.d cechu Zgromadzenia Pasaż Szulca 1>& 8 potworzyło się w ści a nacu uu-
T. S. L w Krakowie urządzić dla tych tysąicz- mllJ str6w brukarskich i betoniarskich zawiadamia żo szerol,ich szozeli o. Roboty wstrzymallo. 
nych tłum6w kuchni12 polową. Kuchnia ta umie- t kó szczona w dużym prowizorycznym budynl,u przy cz on . W. tego~ cechu, że. dnia 1-go lipca r. b. (-) O mowy w synagogaeh Z Peten;burg ~ 
ulicy Żabiej, pomieśoić zdoJa okolo 500 os6b je , o gOdzl~le 7 -~) po pol?~ll1u w lokalu wl~snY:"l nadeszła depeszll do jednel z gazet żydow~ldch 
dnorazowo, tak, że przez 3 godziny przesunąć si( Irzy uliCY ~lOtrlro:vskleJ MI, 103 odbędZie '. s~ę że rabin z Puław Rozenbllrg przysłat do mini 
przez nią może 5;000 os6b, Koszta całodzienne. war:talne pos.ledz,6me, na kto~e z~rząd uprzeJmie steryum skargę na. gubernatora lubelilkiego, któ 
go utrzymania wyniosą K. 1.30 hal. (śniadanie rOli pp. maJstroW' o zilbl'ame ii!lę IV zupeInym ry zabronil wygłaszania mów w synagogach, żą-
20 hal., obiad 70 hal., kolacya 40 haJ.) Ponie- omplecno. ( dając zwracania się do kuratora okręgll nauku-
waż lic.-:ba 5,000 osób będ;l:ie zapewne cząstk.ą (x) P~gadan~a., Dnia 2 lipca w lokalu .Sto • . wego o pozwolenie dodatkowe, Jmrator zaś od-
~ylk~ zglaszających się do kuchni, konieczueIri warzy~z~llI~ ma]strow fabryczny:c~ ~ub: plotr- ł m6wił, oświadczając że prawo nie przewiduje 
Jest Jak najsz'Jbsze zgloszenie liczby os6b, chcą kowskI?J Jeden z zaproszonych Illzymerow war- \ udzielania takich pozwoleń, 
eJch z tej kuchni korzystać do Komitetu pod a~ \ szawskich wyg!?si ciekawy odczyt ,,0 lotnictwie". ( X) Ze stowanyuen!a wzajemnej pomolly 
dresem: "Akademickie Kolo T. S. L Sekcya. a- ! (() "Jednose". W nadchodzącą niedzielę, dnia akuszerek. Dyż ury nocne ak1l,szel'ek w lokalu 
prowizacyi, ul. Jablonowskich lO". Stale dyżu- I 3 lipca, Kolo pracowników kolejowych "Jedność" własnym stowarzyszenia ul. Wólczańska M 3 
ry 11-12 rano. Zamówienia ostatecznie muszą' urządza " GIownie wielką zabawę, urozmaiconą trwają bez przerwy cały czas wakaCYJny. Czyn-
być zadatkowane w wySOkodci 50%. I wieloma niespodziankami. Mniemać należy, że za- : ności powakacyjne rozpoczną się 15 Sierpnia. 

Kolo Akademickie T. S. L., któremu Korni .. l ba:wa ta ud~ się W zup~lności, g~y~ teraz już bu- ) (a) Wyści gi konne. Wczorajsze gonitw na. 
tet Grunwaldzki caly za~ząd kuchni~ polecił, ty l- ! dZI duże zalllteres.owallle w lubIąCych rozrywkę l torze w Rudzie pabianickiej z amlmę1:y szere: za
ko w .tym wy,pa~ku moze, /bra~ ~a ~H~ zupeln~ ~a ; kolach naszego mIasta, ! pow iedzianych przez łódzkie T wo wyści gów kon-
~ucbnlf~ odpowl?dzialnosc, łeze~l zam.6wlenla : (x) Osobls~e~ Dyrek~or "Lutni CI, i sprawoz- ' uych - biegów. 
l zgłoszenia nadejdą w odpowHldnJm mlaSle. ! dawca !' R OZ WOJU p. AlOJZY Dwor.-:aczek wyjechał Skutkiem dżdzystej pogody publiczności ze-
________________ .... __ \ na letllle wywczasy. ! braI o si ę niewiele. Loże i trybuny świecily pu-> 

KALEND-AllZYK TERMINOWY_ II (f) Epidemia W domu przy ulicy Andrzeja : stl'ami. 
IMIONA. SŁOWr~SKlE, D z I ś C!chosławR. J _ ~ 55 zmarło dwoje dzieoi: jedno na ospę , dm- ! Bieg pierwszy z nagrodą Tcwa rb. 600, na 

i r o Kaliny. u : gie na szkarlatynę. W ostatnich czasach choro- : dystansie 2 wiorsty 100 sążni, sprowadzi! do star-
ZEBRANIE. D z l ś (W lokalu Tow. kredytowego ID I by te ,rozpowszechniają się coraz bardziej, zwy· l tu. 4 konie. Zwyoiężył "Watażka" ogier A. Kosiń· 

Łodzi, 8rednla 10) zebranie właśeiciell nieruchomości. 1(1e dZlęlo temu, że z powod u ciepła rodzice wy- : skIego w 2 min. 49 sek., bijąc o pól długości "Ła
KONCERT. D z i Ś I codziennie (w ogrodzie Grand puszczają na d wór dzieci, będące w stanie re · kornego" S. Niemojewskiego; trzecią byla nEtyka· 

Hotelu) koncert orkiestl'Y włościańskiej Namyelowsklego. i konwaleSlcenc.yi. Te roznoszą zarazę. a i same M. ks, RadzilviUa. 
ł'ocZl\tek o godz, 8 wieczorem. l przeziębiają się i umierają. ! Bieg drugi z przeszkodami (Wi.lki lódzki ' 

(a) Spra.wy polityczne. Dziś przybył do Ło- : Steeple ch~8se). Nagroda cesa.rskiego Towarzy-

K ił
· O N I Klit, dzi wydział karny izby sa.:dowej warszawskiej, ( stwa wyśclg6w konnych w ~rólestw!e Polakiem 

r'"t w celu rozpoznania kilku spraw politycznych. i rb. 1.000. DystaI.1s okolo 5 WIorst. Pierwszą da· 
W pierwszej spra.wie na lawie oskarżonych ' nęta u met~ "Gitana" S. Mtodeckiego w 9 min, 

_:_ zasiadają 26-letni Julian l\fa&zkiewicz i 24.1etui ~5 B.; drugI~, był "Budrys" M. ks. Radziwilla. o 
(x) Dlarlawioi i Grunwald, Dowiadujemy się. Antoni Szkałe. Obaj obwinieni są: o rozbój (pa- - Jedną dlugosc. Przy staroie trzy konie wyCQ" 

że z powodu odmówienia przez kardynała l'uzy- ; r~g:a.fy 1629 ~ 1~32), zbrojny opór ,,!ladzy. (§.270), ; fano.. . 
n~ nabOŻeJlitwa na Broniach krakowskieli, to.- I cJ~zkJ.e porameu:e ~ozaka (§1459) l ,~lllez ellle do GOUl.twa t;z~ela, z nagrodą gZówn9go zarz~
tejna. kolonia. maryawicka. za.mierza. wysla6 do \ partyl rewolUCYjnej P. P. S. (2 częso § 102 no· j du ~tadflln paustwowy?h rb. 1..000, na dyst.ans1e 
Krakowa. Bwoieh księży, którzy dla. wIasnych i wego kod. karnego). .. \ 2, WIOrst. ,?ta"uęlo do b,legu 6.konl. W!grala p16r~. 
wyznawców mają odprawić na B! oni ach wielką \ Według aktu o8karzenla, 26·go czerwca I sza "NedJlde M. maI gr. Wle~~polslnego w 2 mm. 
mszę, śpiewaną po polsku. l 1906. roku do .sklepu monopolowego w !\leksau- . 46 "sek.;. dr~gą o ,Je~n~ dlugo~c przyszła .. RoSioz.: 

Msza ma być poprzedzona odezwą do pol, ! ~rowle łęczyckim we~zlo 8 mł~dych IU~ZI, uzbro · ka Alfr. ,hl; Morstma, trzeCIm byl .Kasztelan 
sldcb drużyn sokolskich. 1 Jonych w rew.olwery I pod gro~bą zabÓjstwa zmu- K. Pozl1anS~(le~o. . . . 

( ) 
ll' t . R" I< . ' SilI zarządzającego do oddanIa dziennego targu I W gOnitwie czwarteJ, aprzedaznej, z nagro-

- 1e UB ~p~Je. II o891Ja l za.p~ze~za.J.ąc : w sumie okolo 100 rubli poczem zostawiwszy dami T wa rb, 500, n:J. dystansie 2 wiorst, u.ze~ 
pogloskom o dymlsyI Schwartza, nadllllema Je- ' pok l'toW' . "P P S 'd l' . stuiczvlo z ogól l1 eJ' liczby 9 zap'\sany"'h 6 kon' 
d l 

' '. t' ś . d ~. .' w aUle z pIeczęC I ą . . ., u a l SIę ocze., J " I l. 
na (, ze ml~ls er nieraz o \VI~ CZlh, ze CZUle Się !<ująaemi na nich dOl'ożl<ami w stronę Poddębic. Z"ycięstwo ouniósi nPromień" ogier L. Gawii , 
zmęczonym l odczuwa c?orobllwy up9dek Sl~. t Tutaj dopędził ich oddział kozaków wysIany kO\Y8kiego w 2 m. 35 s.; drugim b-yl o jednl\ dlu ' 

.(x) ~amknl,lli~ B~Syl Dumy i .Rady. Dzis od- ; w pógoń. Młodzi ludzie wyskoczyli z dorożek gość "Istwan" ogier K. Poznańskiego; trzecią .Fa
będz~e . SIę zamlmlęcle seSyJ obu Izb parlamentu. i zaczęli ostrzeliwać kozaMw. Ci ostatni od. talna ~ A. Kosińgli:iego. 
rosYJsluego. ., . . l powiedZieli atrr.alami z l<arabin6w. Strzelanina Bieg piąty. Nagroda pożegnalna od T·wa rb. 

Ferye trwać będę, do dllla 23 pazdzlerlllka. , trwala parę go dziu. Podczas niej za.blty zostal 2~C+,)l'zepa~ki rb. 24? Dystans 2 wiorsty lOO sąi. 
(_). l\egeltracya flIm. haJld~owYGh. :r~1i~iBter przywódca wyprawy Beiman Hil oraz dwaj inni; i Dl. ::'clgato SIę 7 kO~l z 12 zllpisanych. Pierws.zy 

handlu l przemysłu zaWIadomIł radę ZWIązku ze strony kozaków jeden ciężko ranny. i przyszedł .do celownika "KapraL" K. PoznańskIe. 
prze.myslow~go, ż~ w krótldm ~zllsie złożony zoo . Przed pól rokiem wykryto, że Julian Masz- ~ go ~,2 .mlU. 56 s~k.; drugą była ."Wiochna" A. 
staDle Dumie prOjekt regestracyl fIrm handlowych" }[lewicz i Antoni S~kale brali udział w rzeczo- KOSlilSlu!lgo; trzecun "Caporal" ogIer F. Wężyka. 
wobec czego proponuje radzie rozważyó wypra · ! Dym napadzie w AleksandrowIe. Aresztowano ich czwartą .N~touche" A.. Budnego. ' 
cowany prOjekt prawodawczy i przedstawia swo· ' po powrocie z zestania w drodze admini stra- W gonltwio szó~te.i z plotami, nagroda T·wa 
je uchwaly. ( cyjnej. I rb. 700, na dystansie 4 WIOrst (12 przeszk6d) u· 

(_) IDiynferowie W służbie minlsterJum ko . . W drugiej sprawie oskarżouy jest 28·1etnl cz~st,niczyło .5, k?ui. Zwyciężył .Le Roi Apepi· 
munikaGyi. Minister komunikacyj poatanowil przy jw ; Stanis!aw Szlemborowilki, pomocnik maszynisty , ogIer A_. KosIllsInego W Q m .. ~9 s.; drug~ była 
mowa-ć ua służbę inżynierów wszelkich specyał- ' kolei fabryczno-Iódzkiej. Staje on pod zarzutem . "Dumhel.t" kła.cz M. kil. RadzIwIlla. 
ności, nie zaś, jak dotychczas, wyłą,cznie inźyni@ ... ) należenia do frakcyi rewolucyjnej P. P. S. (2 część ! GO~ltwa slóLl~a. Nagroda do~atk?wa. rb. 40~ 
rów dróg i komunikaCJi. Ma to na. cełu umożli. > § 102 nowo kod. karnego). f dl~ ko?)! które me wygrały w ,ŁodZI am I lizeJ 
więnie większego wyboru. I . Podczas ,rewizyi W mioszkaniu Szlemborow· j anI II lej. nagroclr Dystans 2 WIO~itJ. Star~o\Va. 

(a) Nowe atowarzyslenia. W dniu 23 b. m., > skiego . znaleZIOno znaczne zapasy literatury nie- ! lo 5 kOUł na. ogolną lIczbę K 12 ~aplsanych , Pierw:. 
t. j. w czwartek ubiegI)', piotrkowska komisya gu- -; legalneJ, korespondencye i t. p. l sz.y byl u m,ety "Fion.u.ryn , ogier :M. ks ]ładz!: 
bernialna do spraw stowa.rzyszeń i zwiazl,ów za- I (II) Kar7 admhdstraoyjne. Na mocy postano> ! wIUa w., 2 mm. 39 sek" dl ugą o Jed~ą dlugosc 
regestrowała ustawy nastApuJ'ących no~opowsta.- ! wlenla gubernatora piotrkowskleg.o. sli:llzlLnl zostali: wli:- 11 n!Ylelek klacz!'1. margr. WlelopoLsklOgo; trze· 

• ,.'1: ~ l śclclel domu przy ul. PiotrkowskIej nr. 86, Wl:odzimierz Clą - rBoule d Or II~ klacz Alf/'ed& hr. Mor-
~Y~~ w Ł?dzl stowarzyszeń. Towarzystwa ,trz~zwo- I Petersilge, za. nlezlt.meldowanle przebywaiącllgo w tym, stina. 
BCI l ZWlązlm zawodowego przemysłu wIoknlstego [ dom~ lokatora nu. 50 r~, koBry; !ó~~f SO?~ń8kl za no· l Gonitwa ó~m a. C ·os COUtlt N rr' U bl' 
p. n. Praca". i BleDł6 przy sobIe noza I uzywanIe go IV bOjce na 3 mle· i 500 f' Ol. [ ry. a"ro a, ru I 

.. .' ł siąee artlsztu. l o Ia.rowa.na przez p. Maurycego Poznanskle · 
• (xj, Z6 zgromlldze~la 4lZela~ll llew.eklch. j (f) Aresztowanie. W poniedzialek, okolo godz. l go (junior). Dystans olwlo 10 \Vi orst (kilkand . 

D~Ia 3 lIpca.IV g~spodzle czela~z~ szawekIch pr~y ," ił w noey" gdl zami (lSz~~ly pr~y ul. Skl~dowei nr', 19 \ cle prze~zkód). PierwJzą ?yla. "Gitana." klacz S. 
uhcy PoludlllOWe) )& 6 o godZlUH\ 2 po poludmu Fra,ncllIz6K ,HIll, prz'y ztlIegu ulic Długi e; j Beuedynta , Mlodeclnego pod poruczmkiem Łazarewem' dra· 
odbędzie się kwartalne posiedzenie. chclIl~l. wsląśe do dOr?~Kt, .stO)ącv o~ok ?z1owiek pOfauU l gą. Venus'" klacz J Brouikowskiego (J' ;źllziec 

. . go eH~zko IV głowę kIjem zelaznym l ZbIegł. Obecnie po- . ~ , . • 
(:1) Z ceohu malarzy. D, 3 lipca r. b. odb~dzle lIeya wykryła, że na.p!\8tntll:lem byl Hersz Bern alfons '\TlascIClel). 

się przy ulicy Nawrot n 49 o godzinie 3 po zamieszknly przy n1. Konstantynowskiej nr 16. B, araBZ ~ Totalizator mial ogółem obrotu rb. 20,730; 
poludniu zebl'lInie czr.ladników malarskich. towauo 'F w te lu z\vyczajny rb. 11,1301 francu<;ki zas rb. 

) Z d
· I d . ' . h - unkcyouaryusze paliey! aresztowali Józefa Bo- 9 600 

(x groma lenie (lle a 11 pOnGZOSZD1GZ1V. gacze, zamleszklllego przy ul. Suwalskiej nr 13 l Ste- ' • 
W przyszlą. niedzielę d. 3 lipoa r. b. odbędzie i!ię fana Sobolewskiego, zAm,le8 ~ ka.lego przy ul Sosnowej (a) Zajśoie. Podczas wyścigów konnych w Ru .. 
w lokalu g08podnim przy ulicy MikolajewskieJ nr: 19, za ~oranlenle w b6Jc~ w resta\lrl\cyl pL~Zy UllllY dzie pa-hianicki t:J zwraoaŁ na siebi e uwagę wy
~ 56 miesięczna sesya. Ze względu na to że Md 11skzIlI hur 21> Józefa, MIchalakfI; Jt\.kóbc I Bll\ze J ~ .Den: ' okl' w peler'vnt"e blun(!l1U z l r ro'tk'" itrzlIz·Ollll. . ,. ., 'ers c - Zł\ porsUlenle ,w· plwlllrnl przy !lI. Zielonej '} ol ł A ... • 'li 

będZIe to ostauue po::nedzellle przed tegoroczn't nr. 59 Fr&llc!szk:a. Stanl.u~włl!a~'gO. W zystklch ""'ento" hródl(!ł-. 
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Uwija.ł on 8ię okolo okienka. kasy totaliz8. Q Wykonawcom nieJ<t6rych ról niedopisywala 
tora, gdzie nabywa! bilety na konie, biorące udzial pamięć; sytuacy~ ratował gorliwie pracujący su" 
w gonitwach. fler. 

Pan ów, porobiwszy na prędoe znajomości na ZABAWY. 
torze, znalazl chętnych do udziału w grze. Los (x) hbawa Komitet stowarzyszenia maj-
sprzyjał graczom, gdyż konie na które stawiano, strów fabrycznych ' gub. piotrkowskiej, urządza 
wygrywaly. zabawę, która odbędzie się w nadchodzącą nie-

Bookmaker. jak się pbźniej okazało p. T. O., dzielę d. 3 lipca w lasku p. A. Burno w Rudzie 
przybyły umyślnie z Warszawy. otrzymawszy wy- Pabianickiej. 
platę z wygranej' -- zamiast rozdzielić ją pro por- Komitet przygotował dużo niespodzianek. 
cyonalnie do wniesionych stawek, przywłaszczyl Zabawa zapowiada się bardzo dobrze. W razie 
sobie , kwestyonu)ąc oddanie pieniędzy. niepogody odlożona będzie do następnej niedzieli. 

tis" litwini amerykańscy zamierzaja. na roz
maite sposoby upamiętnić jubileusz 500 , letni tej 

; tak doniosłej sprawy dziejowej. Litwini chica I gowscy więc zbierają ofiary celem wydania ksi~
gi historycznej "o bitwie pod GrunwaldemM

• li-
twini brooldyńscy uchwalili zbieranie ofiar w celu 
za.lożenia muzeum historycznego w Wilnie, zd 
litwini filadelfijBCY na pamiątkę grunwaldzką po
stanowili urządzić dla siebie dużą ksi~garnię, 

Znalazlszy się wieczorem w tingel. tanglu 
"Olimpia" przy nI. Cegielnianej, ÓW awanturniczy (f) • LeśuiGZówka". Wczorajszą zaba.wę ogro· , 
jegomość - za zakłócenie spokoju publicznego dową rozpoczęto powtórzeniem wybornej jedno· 
został aresztowany i odprowadzony do 4 cyrku : alttowej komedyi ZwiIkońskiego .Strajk", którą 

Walka o zlem!~. W ciągu 25 lat bank szla
cheeki wykupił z rąk polskich na Litwie, Rusi 
i Ukrainie 198 majątków ziemskich przestrzeni 
441.800 morgów dziesi~cin. 

lu policyjnego, I trupa p, Glogera, jak na amator6w, gra prawie kon-
Tutaj przedstawH się jako współpracownik : certowo. Dalej występowaly znane już z poprze-

Z CESARSTWA. 

łlKuryera WarszewskiE'go~ oraz "Gońca poranne- I dniej zabawy niedźwiedzie, kuplecista p. Reden W sprawie tłruoia Buturlina. Dokonano po-
tym razem z bardzo umiejętnie wybranym zbio-, . 

go i wieczornego". ! rem piosenek, pokazywano sztuki magiozne itd. , wtó~neJ eltshum~c!l zwłok Buturlllla, w?elu zba· 
Stwierdzono ,J'ednak, że pan ów podszywalsiA ! danIa wnAtrznOSCI zmal''tst:Y'O Slt, powazne dane " ; Zakończono występy wybornym" Werblem domo- i 1C ' l:> ' • " • • 

tylko pod tytuł dziennikarza. : wym", granym nieszczególnie, do czego wiolce l że dr: Panczenk~ otrul Buturbna skomplIkowaną 
Po spisan iu pt'otokólu i Llwuduiowym aresz~ ; przyczyniła się orkiestra. Stanowczo p. Gole, II komblDacyą trucIzn.. . 

eie, p. T. O. wypuszczono na wolność, lecz spra- ! dyrektor jej. !}owinien raz na zawsze wybić so- . Sledztwo ~rawdopodQbme ukoń~zone będZIe 
wę sltierowano na drogę sądową· l bie z głowy akompaniowanie do śpiewu i tań-I " początkach lIpoa. 

O przywlaszczenie przez p, T. O. pientiędzy I ców. P08eł TimoslItiil pOlZ6dl 'If ślady Dnbrowina 
wygranych w totalizatora na wyścigach wy oczy' I Na zakoń/lzenie ubawy puszczono bardzo " i wystąpil z zarządu Zwj~zku narodu rosyjskiego. 
li sprawę czlerej mieszkańcy Łodzi. I efektowne rakiety i spalono ognie bengalskie. OdmOWA, Minister oświaty nie zatwierdził na 

(a) 1 poody. Od dwóch dni wszystkie furgo- I W ogrodzie było okolo 3,000 osób. katedrze historyi w uniwersytecie moskiewskim 
uy pocztowe, w którycb od wożone są przesyłki prof. Kiesewettera, którego na to stanowisko 
lla kolej lub też przy wożone z kolei, jeżdź/} pod O wybrała rada uniwersytecka. ProC. K. byl po-
osloną. konwoJn strażników konnych, uzbrojonych Z KR LESTW A. slem do II Dumy i należal do frakcyi ka.det6w. 
~(:::gz~.ry, zamiast dotychczasowego konwoju woj- I Od lat 10 iu prof, K. wyklada na uniwersytecie 

Znamienne przemówIenie, jakie wygłosił du- I w charakterze privat·docenta. 
(a) S~dda śladozy 6 rewiru m, łJodzi prze- ehowny prawosławny Drozd z Horodla, brzmialo- l' O olrklllarz. Gubernator waraski de Pont 

niósl swoją kaneelaryę z ulicy Cmentarnej MI 1 I wedle relacyi korespondenta "Ziemi Lubelskiej"- , zostal poeiąguiętl do odpowiedzialności przez se
do lokal n na. ulicę Zawadzką K~ 39. I w sposób następujący: ! Dat za rozeslania tajnego eyrkularz& gSllsral-gu-

(p) PODotowie .. atunkowo w ciągu ubiegłych lO Pamiętajcie bracia i siostry-mówil pasterz berna tora do władz policyjnych bez odpowiedniej 
dwóch dni pomiędzy innem! wzywano do następujących horodelski-źe dawniej polaoy rusinów mordowali, adnotacyi, dzięki czemu treść clrkularz& jest 
WJP~kt~ÓlnQmo. osłabienIu uleglo pięć osób. z których że skóry z nich pasami darli, że we wrzącej smo- znaną oałej ludności. 
dwie odwieziono do mioszkań jedną do szpitala Poznań- la ich gotowali, a w beczkach gwoźdźmi nabitych Konriskata ,Rosljl", W spra.wie konfiskaty 

- Na podejrzane kurcze żołądka zr.chllrowały nil.' pO ziemi taczali, zamurowanych głodem morzyli, "L~~t.ka" za przedruk z "RossiW' półoficyalnej 
atępuiąc:e oBoby: na ul. PrzeJ&zd 56 Józef& GlralSIr&: ro- dzieci duchownych na pańszczyznę brali po tole- t k l k ' t 't k' ó'l j d bDtnlca fabf)'czna, lat 22; na ul. Piotrkowskiej 24 Fran- \ .. , . '. ar y u u, pro Ula or sala ows I zwr CI 8 ę o 
clszka Ulczak, robotnica fl!.br, lllt 20 I na ul' SrednIej I rancyl nIeboszczy~ow. w;ykopywal1, aby J~h wrony głównego zarządu prasowego z zapytaniem, czy 
23 Berek Goldman, lat 4a, hnndlarz Uliczny, s~arpalYJ że Chm~ellllcln tę resztę ocalIl, ~ Po- I dany numer ,.Rossiji" zostal skonfiskOWAny. 

- Na Starym Rynlm Jó!:af RUdnIcki, !yn stróża, lat , bIedonoscew za wIarę prawosławną ~marl, ze te- I Budowa kolei amurrkioi Poseł du Dumy 
7, przejachany zo!ttal wozem l odnló5ł zlamanle prawej I raz Chelmszczyzna nastanie w które) sklepy swo- \ .,. , 

; rękl. Na ul. PołudniDwej nr. 13 Wolf Ajnklnd, roznosi-.. • . Szylo, telegrafujo do dzienników petersburskich 
ciel gazet, lat 16, spadl z wozu I zwleltnąl prawą rękę. Je zakladac będziemY',,,aby majątek nagromadzony I z SrietieJlska: "Robotnicy, zatrudnieni przy budo-
Na ul. AleksandryjskIej nr. 30 Lejb& Hecht, syn ban- z rąk wrogów, wyrwac. . . • l wie kolei amarskiej, porzncają roboty i ucieka.ją. 
dIarza, lat 10, spl\dl z wozu I zlamal prawą rękę , Tak pra.":ll ~aster~,9brystuso~y ~ Im1ę ~raw Każdym statkiem przyjeżdża ich mnóstwo; wieln 

(f) Skradziona b!ell:a:nn. Fllnkeyonaryu,9ze po- dy, za którą zycie zloz}c był gotow I to obIecaJ. z nich bez grosza w kieszeni wielu nie jadło nie 
lIcyi aresztolVall na Nowym Rynku zil~nyelt złodzIei: Rewizya W fabrvce. W kantorze fabryki Fitz- od kl'llru dnI'", J FranCiszka Miillera, Frydery~a BukSZt\ l Martę Wernl- oJ • 
czak. Znaleziono przy nlehtobol:t; bielizną, p()chodzl\CIł z nera i Gampera w Sosnowcu dokonano rewizyi. 
krad:lIeży:lp t awy .właściciel może ją odobrać w kAncelaryi lOgOdZ. 8 wieczorem naczelnik żandarmeryj pow. ,,' 
IV cyrkulu pol1cYJnego, będzińsldego wraz z naczelnikiem straży ziemskiej t 

(II) Pochodlląoe z k .. adzieży porte" clJ~arre l i Jjcznym zastępem żandarmów i strażników przy- ~ 
srebrne, oraz :teglIrek srebrny z dewizką ZDa)uuJl\ się l' f b' l' "I. 
do odebrania w biurze wydzi31u śladellego. ZgłosiĆ sl~ by I do kantoru, a l y ~1. . " 
mOŻe po nie prawy właściciel. Po dokonamu rewl,zyl, l~tóra tl'wala do ?,odz. _ Bojkot handlu greckiego w Salonikach 

Ostatnia poczta; 

(a) K .. adzież. Z podwórza fabrykI Abla, przy uJ. l w nocy, zabrano duzo kSIąg handlowych l do- i trwa. Wrortie usposobienie pomiędzv turkami 
Milsza nr. 55 siu(1dzioDO 19 skrzyń odpadków welnią- kumentów. , I rekam' ~zmoalo si i' Tł:um b'I'I . . 
nych, należących do Przadeckiego, Władze policyjne za· Rewizya ta nastąpila z rozporzą.dzenla sena· '1' a g l l _ dl 'O. tę. roz l {aWlarmę 

d 11 '1 d t ' .' . • b d grec {8 w sro en mlas a. 
rz" :. ~a) N~e:U~'ni zlodzieie weszli przez otwarty lufcik I tora ~eldhardta l m~ podob?o lącznosc z u ową I .....: Donoszą z Aten. że sprawcę napa-ści na 
do składu Arona Barger.a, przy ~l. Piotrkowskiej nr. 64 trzeCIego mostu ~ "arszawIe. . l parostatek rumuński ,Trajan" oddano pod sąd 
I skradli towllr znacznej wartoścI. I Kosy powstanoze. W Łomzy przy plantowa- i pollcyi poprawczej. 

(h) Zni'~a. W. ol(~li?ach Ło~zi przystąpi?no niu pl!"cu I)od buuowę oddziału Banku pa{lstwa l _ Zmarła w Berlinie na eholerę siostra 
do SPI'Z~tu zyta, lttore JUz zl1pelme LlOSZIO IV ~U!~J- znaleZIOno 1~ kos powstallczych" ;pOChodząc~ch : wychodźcy Kalinowskiego, ktÓl'y również na ch 0-
scach pJaSzczysLy~h .. Na gruntach lepszych. l ~Il· prawdopodob,llIe z roku .1831. Częs~ tyc~ parnIą: ' lerę zmarł tutaj przed paru dniami. Kalinowska. 
nie~szych żyta stac Je~zcze muszą 8-10 dm, Zy- tek rozebrah przygodll1 przechodU1a) klika zas byla trzymana pod obserwneyą lekarską. 
to Jest malo ~ypn~1 zla~no male, S,!?UHt ,kruch.a. skonfiskowala pollcya. . I _ Rząd odmówil staraniom slowian polu-

Sprzęt Slana I kOlllCZylly pOWIOM ~lę zupeI- Poszukiwa:nie wygralyGh. "WarszawskIe Slo- l dniowych co do zalożeuia uniwersytetu. Ponieważ 
nie dobrze. Oba.wa, że potrawy, będą l:che, byla wo" donosi, że u cadyka. w Górze Kalwaryi po- , od decyzyi rządu w tej sprawie słowianie polu
przedw~zesną· ~o deszczach IWlllczyny 1 potrawy licya dokonała rewiZJi, Dokonano jej na żądanie dniowi uczynili zalożną swoją postawę w stosun. 
w8getuJą zupeliu8 dobrze. tych, którzy wygrali na loteryj żydowskiej, lecz ku do wloski<3go wydziału prawnego, przeto, wo' 

którym nie wypłacono wygranych. Poszkodowa.ni ' bee odmowy rządu, związek slowiańzki rozpoczął 
utrzymują, iż wszystkie oszustwa, jakie zarzucają, : obstrukcyę w parlamencie. 

SZTUI{A i PJSMIENNICTWO. 
(a) 'ł'eatr ludowy. Wczorajsze wznowienie 

• Pani Wolodyjowsldej", sztuki 4 aktowej z powie~ 
ści H. Sienkiewicza, sprowadztlo do teatru let
niego w ogrodzie .Paradyżu" niewiellu~ liczoę 
osób. Przyczyniła się do tego niepogoda. Wy
konaiJJe sztuki, w ktorej przed oczami widzów 
przesuwa się szereg malowniczYub obrazów, od· 
zwierciadlaJilcych kilka momentów łl!storycznych, 
by lo poprawne. 

Z ról swoich wywiązali się naj lepiej: pani Wiel
gardowll, godna przedstawIcielka pi.'staci pa.ni 
Bosldej, oraz pp. Rosiński (Adam NOII'owiejski), 
Ficner (Melechowicz) i Rutl\Owskl (Z:tgluba) oraz 
MachaIski (Jędrzej). 

Calośc sztuki, mimo dl'obnydl usterek, wJ~ 
wierala dodatn'ie wrażenie. 

IloterYi żydowskiej, wyszly z inioytywy cadyka, '. - Z Teheranu nadchodzi wiadomość, iż roz
jako giównego jej inicyatora. [ bójnicy napadli nl.l. pocztę europejską pod Kazwi-

f Policya, która zjawila się wieczorem podczas nem i zra.bowali ws~ystklt gotówkę i listy . 
; uczty sobotniej, w chwili, gdy u cadyka zebra- I - Profesor Smolka wypowiedzial w wiedeń. 

nych było duźo gości, wywotała straszny poploch I skiej izbie panów wielką mowę w sprawie kana
między zgromadzonymi, pozytywnyoh danych re· l' 1ów. Mimo to rzecz zdaje się być stracona. Rząd 
wizya wszakże nie wykąla. , ma we czwartek zaproponować przywódcom pol-

Agitują; .. Z powodu przyjazdu nacyo~alistó~ sldm !rolllpromis, którego przyjęcie jest wszakże 
rosyjskich do Chelmszczyzny, gubernator sledlecln wątplIwe. 
Wo/żyu, wydal specyalną broszurę ,o "Rusi c~elm. ! . - Wzni6s~ się w Di1'lseldorlle bal?~ pa: 
skiej". Książkę tę rozdano wszystkim uczestlllkom sazerski ~ Zepp~hna z 19 ma, prze~s~awl.clelaml 
wycieczki. I prasy. Z drogI nadeszly WIadomOSCI, ze gdy 

. ba.lon by1 w pobliżu lasu teutoburskiegą. zerwała 
j się straJzna wichura, a motor ulegl 1>:8.psucin. 

statek napowietrzny spadl, a zaplątawnysię 
w galęziach dl'zew, wstał poważnie uszkodzony. 
Wszystkie osoby zllfIjdujące ai~ na balQnie oca-

Z LITWY l RUSI. 
Obchód grunwddzki a litwini. W l(westyi 

oLchodll rocznicy Grunwaldu - jak donosi. Vil-
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lały. Próby wy lądowania pod M lichej t za wiodły. 
Wychwalająca czyny Zept)elina prasa uie 

miecka zapewne po tel podróży i uiezwyklym 
strachu, Jakiego doznala, zmieni niez<l",odnle swo· 
je zdanie, albo ostygnie w zapalach samocltwal, 
czycb. 

ROZWOJ. - Czwartek, dnia. 30 czerwca 191. r. 

cego cbłopca. odwieziono do szpitala w Łukowie. 
monachium, 29 go czerwca. (Wł.) Dyre]\Cya 

.Glaspalastu· na iuter\\'encyę dyplomacyi rosyi
sldej poleciła usunąć z wystawy obraz Fabiańskie · 
go, przedstawiający scenę z porsromu kijowskiego 
w roku 1905. Fabiański zalożyl protest przeci IV 

zarządzeni u dyrekcyi. - Minister wojny w Bialogrodzie postanowił 
zakupić dla. armii kilka aeroplanów. 

- Paryska izba deputowanych 403 glosami Z osłałn;ej ch st;. 
przeciw 11 O ucllWalila przejście do porządku, Berlin, 30 czerwca. (W l.) Prasa niemiecka 
wyrażając zaufanie do rządu. 

_ Bulgarska para królewska po powrocie wyraża coraz większe oburzenia z powodu pro-
z Paryża będzie obecna na otwarciu zjazdu slo. jektu, ograniczające~o w Rosyi kolonizacyę nie- I 
wiańskiego w Sofii. Mówią tutaj, że przyjedzie miecką. Dzisiejszy "Berlin er Tageblatt" pisze, że 
serbski następca tronu. malostkowe ide~, znamionujące postępek rządu ro-

. - B~'at lrróla Piotra! ks. Arse?iusz, przy je- syjskiego wynikają stąd te Itosya nie ma obec-
dZI8 do Blalogrodu w leCIe, zabaWI wszy tu czas. . . I . 

pewien, uda się do Rosyi, gdzie ma zamiar wstą- I Dle prawdzIwyoh męzów stanu, lecz tylko pol1ty-
pić do armii rosyjskiej. k6w chwili (a czyż "BerI. Ta~eb1." zganił prawa 

antypolskie w Niemczech?-Red. "Rozw.") 

. TELEGRAMY. Londyn, 30 czerwca (Wl.) Omawiając osta
tnie zmiany ministeryalne w Prusach i podkre- I 
ślając ich raptownośó "Westminstflr Gazette" pi- I 

Berlin, 29 czerwca (Wł.) Rząd po dokona- I sze: trudno przypuszczać aby tak nagle usunięcie I 
nych zmianach gabinetowych przystąpić ma do. trzech kierownik6w najwa~niejszych w Prusach I 

• 
w , Stepia Głodnym zniszczyła 260 dzleslQGiD. 
Upaly. Drugie okopanie ulcończoDo. 

LiwerpooI, 30 czerwca (wł). Nastr6j z ba. 
welną na tutejszym rynku ospały. 

Nowy-York, 30 czerwca <wl). BaweIniany ry
nek ospały. 

SPOSTHZEZENIA METEOROLOGICZNE 
Stacyi cent1'alnei K. E. Ł. - ~ ... <> .- co 
~ = . a;;:j '''' ... 
"'0'" ° ~ .... 
s~ '" ~..ł s::l • 4> ,~ 

Da~a. 
... ol! Uwagi 0",,0 ° § ~ ... ~o s'" ~~ ... 

doO ~~ '" oS CQ ... ·0 ~ .- ..... 
Po E-i ~ '(4 
Ul 

28/VI 1 pp. 7440,2 +19.4 1 61 PdZ3 Z dnia 28(Vr 
Temperatura 

28/VI9 v;. 741.2 +17.8 74 PdZa max.+21.0' C. 
29/VI 7 r. 740.2 +15.4 82

1 
Za mln.+8.5' C. 

Opadu o.a 

29/VI 1 pp. 740.0 +19.6 71 PdZa Z dnia 29/VI 
Temperatura 

29/VI 9 w. 7392 +150 87 PdZa max.+20.8G C. 
ao/VI 7 r. 739.2 +15.6 83 Pdza mln.+1248 C. 

Opadu 1.8 
wywłaszczeń ziemi polskiej_ Na początek p6jdą ministeryów bylo jedynie dzielem fantazyi cesa
dobra hrabiny Potockiej w Bydgoskiem i Szu- rza Wilhelma. Należy raezej upatrywać w tern 
blńsk\em •. R.ówllocześnie jed~ak rząd zamierza , i-akąś mJśl glębszą. wyplywającą z przeczucia, HUMOR. 
~acz~c umizgI do ~ola.kó,! na lD?y?h po~aclt po· że stosunki wewnetrzne Prus domagaja się gr _ S r o d e k d e z y n f e k c y j n y-
htykl wewnętrzniJ. KSIądz Jazdzewski ma zo- I . . uno Pewne małżeństwo murzyńskie w Zanzibarze, 
stać arcybiskupem. I townych reform, lrtórych przeprowadzenie musI dorobiwszy się w handlu kością sloniową znacz-

Praga Czeska, 29 czerwca. (Wl.) Dziś o g. 'być powierzone nowym ludziom. Konieczność l nego mienia, wybrało się w podróż dla przyjem-
1 po poludniu na Wyszehrodzie odbyIa się nro- tych reform dyktuje nietylko rozum stanu, ale l ności. Najpierwszym celem podróży byIa góra 
czystość ods~0!lięcia po~nik~ W:acJawa Sztulca. I prosl.y zmysł praktyczny. l Kilimandżaro, 6,000 metrów mająca wysokości. 
Na .uroczyst?SCl zgromadz:~a Slę nI.emal cala Pra· Nowy Jorlr, 30 czerwca. (Wl.) Dziś ma si I Gdy prz~b.yli. do s~óp tej gÓI'y, mającej szczyty ' 
ga l delegacye ze wszystkich okolIc Czech. Bylo I . ę I pokryte sllleg1Elm wieczystym murzynka która ni-, 
też liczne grono polaków Wygłoszono wiele mów odbyc lwnferencya prezydenta Tafta z Roosevel- I d .., . . 'd '. I t' . . . . ·1'... .. . . g y W zycm snlegu Dle WI zla a, zapy uje sweF:o 
Nastr6J wysoce podnIOsły. tern, ktorej przypuuJą wlellne znaczenia. Od wy- : męża, co się tam tak bieli: 

. Baroel. ona, 29 cz~r~v~a. (Wl.) Znaleziona w tu- niku jej zależny jest stosunek Roosevelta do po./ - A, t.o koncept europejrizyków-odpowiada 
teJszem . "S~arem MleSCle" bomba eksplodo\v,ala Utyki dotychcza.sowej Tafta. mą~, posiadający jakieś wiadomości z hygieny.-' 
w ChWI1.l Jej tra~sport~ do labora~oryum chemlcz- , . \ Ci biali wyobratajl} sobie, że jak ziemię pomalu-
nego. LIczba ~ab}tych l ran,nych Jest bardzo zna- ~erlln, 30 czerwca (Wl.) Rząd turecln za- ją wapnem, to wystraszą zaraźli we choroby. Więc 
czna. ,~llk~ bll,zlmh budyn~ow ~szko?zonych. Sr6d ł mówIl w fabrykach w KarlSl'ube 50 armat gór ! tam, tak wysoko zabielili, w mniemaniu, że jak 
ludnoscl w~el!,le wzbnrze~~e. NIema zadnego śladu, \ skich i 50 polowych z jak najszybszym termi- I zaraza ujrzy tę bialośó zdaleka, to ucielmiel 
kt6ryby mog! naprowadZI" na trop spra~oy. nem dostawy. W innych fabrykach niemieckich 

Bulunest.t 29 czerwca. (Wl.) RumullI3. przy- ". .. I 
jęła pośrednictwo WIoch i Rosyi w zatargu z Gre- za.mowll duzo amuDlcyI. 
cyą,. wobec czego konflikt można uważać za za-\ Konstantynopol, 30 czenvca (WI.) Wskutek t 

latwlOnj. . natarczywego żądania sztabu generalnego rząd! 
~uk~~e8zt, 29 cz~rwca: (Wł,) Stan. królowej uchwalil natychmiastowe wzmocnienie kilku pun-

rumunskle} l Carmen Sllvy) Jest ostatecznIe zatrwa- I . , 

żający. Katastrofy można oczekiwać w ciągu dnia \ kt6w na. gramoy. . 
naj bliższego. Berlin, 30 czerwca (Wf.) Sensacyjny proces 

(W kwestyi zdrowia królowej rumuńskiej są Szenebekowej w Olszynku będzie odlożony z po· 
najsprzeczniejsze wiadomości. Jedne twierdzą, że wodu słabego zdrowia oskarżonej. 
stan l(rólowej ogólnie pomyślny, inne przynosz!} . ,f 
bardzo grożące blUletyny.-Przyp. "Rozw.-) I Ateny, 30 czerwca. (Wl.) OtwarcIe kreten-

OSDi1bruok, 29 czerwca (Wł.) P:Jsażersld ba- skiego zgromadzenia narodowego niespodziewanie 
lon . Ze\lP~lma ,~.eutsch)an~" mają:ly służyć za II natrafiło na duże trudności: Sytuacya Jest bardzo 
omlllbus. dla pod:oznych pomlęd~y p~esseldorfem poważna. Odbywają się ciągle konferencye pl'zy
a KoloDlą, skutkl9lll: ltatastrofy Ja.l~l~J ul~gl pod- , wódców stronnictw w kwestyi dopuszczenia ma- , 
czas burzy przy lOCIe z przedstaWICIelami prasy, l ... 
zniszczony jest całkowicie i nie może być mowy l home~an do zgr~m~dzem.a b.ez sldadallla królOWI 
o jego naprawieniu. t greckIemu prZySięgI. DZIeWIęć okrętów mocarstw Niezwykle przyjemnego KODstantJDopol, 29 czerwca (Wl.) Z hldbu mocarstw opiekuńczych stoi w pogotowiu wojen-
telegrafuja: W drodze do Prizrenu Torgut-Basza nem. uczucia doznaje się po myciu głowy Pixavonem, 
byl przedmiotem zamachu ze strony arnauty, B h ( lagodnem plynnem mydłem dziągciowem, pozba-
który do niego kilkakrotnie wystrzelil. Sprawca Nowa uo ara. 30 czerwca wl). Urodzaj ba- wionem zapachu dziegt.:iu za pomocą opatentowa-
został ujęty. welny zna110mity; wcześniej sadzoIla zaczyna nego sposobu. Plxavon nictylko oczysz..:za wIosy, 

Paryż, 29 czerwca (WI.) Komisya senatu kwitnąć. Brak wody do podlewania. Podlewają lecz dziala również przez zawarty w nim dziegieć 
oświadczy la się za urządzeniem Wystawy Po', bawełnę w okręgach: kiermillińskim, częściami wpro.:lt pobudzająco na skórę głowy. Pixafon 
wszechn~! w. Paryż.u w roku 19?O. . zaś w goszduwańskim j termesldm. Pogoda sprzyja. wytwarza prześlillzną pia'lę i daje się z łatwością 

Brzuo Lltewskl, 29 czerwca (W1.) Nocy dZI- I . spłukiwać z włosów. 
siejszej pospieszny pociąg )ux" w drodze po- , Kokanda, 30 ozerwca (wl). Dme pochmurue Już po kilku obmywaniach Pixavonem od-
między LoLaczowem a. Brześciem wpadl na wóz' i słotne nią sprzyjają rozwojowi bawełny. Obsza- cznwa sę Jego zbawienne dzialanie, a pieJęgno-
na przeJ,6źdzle. ~~dący na wozie Ic~~ Sak. zo- ry zasiane bawełną dają nast~pujące rezultaty: wanie wlosów za pumocą Pixavonu może rzecq-
s~al zabity n~ ,mIeJSCU, .towarzysz ~as Jeg? meJa- kokandzki 42.806 dziesięciny, andizański 70.814, wiście być uwaźane za najlepszy sposób oczysz-
lo Gytryll O J ęzko ramon,.. Stróz przejazdowy 'I' k' 76 888 l k' 38434 'k' czania i wzmacniania. wlosów. 
który chcial zapobiedz htastro(ie, uległ również I meIge ans. l. .• , namarga s I . OSZS l Cena butelki Pixavonu, wystarczającej na 
cięzkim obrażeniom. W pociągu podróżni dozna-I 54.114 dZleslęclD. kilka miesięcy, wynosi Rb. 1.50. Można dogtaG 
li tylko lekl,lego wstrząśnienia. Taazkent, 30 ezerwca (wl). Bawełna kwitnie. we wszystkich odpOWIednich. sklepach. Wszystkie 

~uk~~, 29 cze~'~ca. (WI.) Na odnod,ze ?ą- I Pogoda sprzyjająca.. Obawa szarańczy nie istnie- I l~ps!.(\ zaklaly fryZjerskie uskuteczmają obmywa-
~r.ow)eck!eJ, w pobhzu ~eopoldowa !la 8-eJ wl~r- ; je. Zbiór będzie bardzo udatny. i ma glolvy PJxavonem. 1601-1 
sCle, pocIąg osobo wy naJechal na lezącego pomH~- . .. , 
dzy szynami syna robotnika remontowego, 14-let- l ,Ta~lkent,. 30 czerwca (wł). W p~wI~c.le cho- / 
niego Jana Szydlowskiego, który uległ roztrzas- dżanslnm zaSIano bawelny amerykanskltl) 6,245 l 
kaniu czaszki, lewa~o ramienia i hiodra. Konają.- dziesięcin, krajowej 300 dziesięciu. Szarańcza 

j 

ODEON -Dziś, d. 30 czerwca 1910 1'., od godz. I.~ej Wieczorem,~gt~s~ł~a~tn~j ~dbz~.e:ń~~~~~~~--=r"Alll!P.IliBW-.v-~2:3{)181 
Telefon 15-81 . .r.Te:s.o~o~o l ....... ~.. ~ .. -"'0 ~.., 



BOZWOJ. - Czwartek, dnia 80 clerwaa 1919 r. 

Na nieznośny upał!!! 
2-klasowa Szlcoła Prywatna Sklep kolonialno-dystryblloyjny 

zaraz do sprzedania. Ciemna 
JfI 85 4,0~2-3-2 Iz kur~em 5 · 1e~n!w) 

OLGI BURZYŃSKIEJ-MACIEJEWSKIEJ 
polecam oryginalne Angielskie Pastylki miętowe w róż
nych smakach. 

Wyłączna sprzedaż u JÓZEFA WOLSKIEGO, ulica 

przy ul Łagiewniokiej .Ni 19 (Rynek Baluckl), przyjmuje do 
nauki dzieci, które ukończyly szkoly początkowe jednoklasowe, lak 
również I takie, które nie otrzymały ieszcze żad.nego przygotowania 

Sprzedam dom z plekafnl.. i 
plac narożny do budówania, 

w dobrym punkcie, ZA 4, QOO rb., 
na placach Baumgolda w Uado
ROSZCZU, róg Królewskiej I Krzy· 
żowej. Wiadomość u gospodarza. 

Piotrkowska H2 3, telefonu H2 11-53. 1868-4-2 
Zapisy przyjmuie się codziennie od 5 ej do 7 ej wleCI. 
Lekcye wakacyjne rozpocznl\ się 4 ·go lipca. 4027-3-2 

1836-3 Kierownik szkoŁy WaDław Maoi.jewaki. S przedam sklep kolonlalnJ. Ul. 
Zielona nr. 2ł, m· l. 4051-31 

Tokarz potrzebny Da roboty me-

Ogłoszenie. racownia "MART 
Gorseto' W ŁÓDŹ, PIOTRKOWSKA .M " ialowe I ż~lazn8, oraz uCllnto' 

I wie do terminu. Wiadomość 1.1-
pOlfa Dr. 78. Zakład mechani
czny. 4021-32 130, 

parter, m. 14. Zarząd Drogi Żelaznej Fabr.-Łódzkiej 
podaje do wiadomośoi, że niżej wymieniony bagaż i rzeczy 
zapomniane lub zagubione w obrębie drogi, a nieodebrane do 
dnia l-go czerwca 1910 roku, będą. przechowywane na sta
cyi Łódź-Fabryczna w ciągu 4-ch miesięcy od daty ogło
szenia, a następnie w razie nieo~ebrania, na zasadzie §§ 40 
i 90 Ustawy Ogólnej Dróg Zelaznych Rosyjskich, będlł 

1303r 

POLECR:~~~====~~~~=== 
Goraety w,konane według naj nowszych modeli 
par,skich od najskromniejsz,ch do najwytwor .. 
niejszych z lIIateryałów krajowych i zagranicz
nych - po cenach umiarkowanych. 

U rzllc.lzenie sklepowe w dobrym 
stanie do sprzedania. S.zlellyng 

ul. Częstochow.ka nr. 19, Woj
ciechowskI. 4059-3'1 
WYleZdŻ&JąC na wle3, mogę za-

brać dwoje dzieci Intellgent
nych rodziców. Opieka troskliwa, 
Warunki przYlltęne. Konstanty· 
nowska 19 m. 12, od 6-8 wlecz. sprzedane przez publiczną licytacyę: Zupełna wyprzedaz· 

A. Bagaże ze stacyi: Warszawa )(2~ 595, 553, 221, 
551; Częstochowa NJ 241; Aleksandrów M 399; Bialystol{ _i~k.z,ch guni.k z.k.-
MI 5613; Suwałki )(2 9731; Moskwa tow. ]U 16613; Radom~~:k~;"!;~ó;k:p~I!:~~eln~Z~ 
M 6162; Tomaszów )(g 3297, Ługańsk MI 17587. E. AJFER, Piotrko.aka 9. 

B. Rzeczy zagubione w obrębie drogi żel. Fa.bryczno" 2304,-2-1 
Łódzkiej: 

1) na st. Łódź · Fabr.: parasol, la.ska, pelerynka krótka; 
aatr •• żenie. 

DO sprzedania różne meble. Ul. 
Rozwadowska JfI 7 m. 10. 

::1986-3-3 ł,051-1 

Gramofon olbrzymi, 40 płyt, Z Ilglnąt mętczyzna umys!owo
sprzedam za bezcen. Pańska I chory, średniego wzrostu, ot y

)fi 93-26. 4044-3-2 Iy, szatyn, lat średnich. Ktoby 

J edną lub <1wle szafy sprz~dllm wiedział o miejscu jego pObytll 
tanio. Wodna 35 m. 13. l raozy zawiadomić: Drewnowska 

4053-1 ' H.! 54, Bnczyńskl. 4069--1 
-K-U-PI-ę-SZ-k-O"""lę-j-e-dn-o"'k-la-s-o:"::w:':',,:'.'-: : zaru do wynajęcIIl !etnlsko, 

2) na st. Koluszki: pud elko z różnemi drobiazgami, 
koszyk z garnkami, ubranie dla. chlopca, parasol, palto, 
chalat żydowski letni. 2298-3 

Weksel na rb. 100, wystawiony 
przez Franciszka ZmDrsklego, Da 
zleeenle Józefa Przybyslawsklego 
jest nieważny. Ostrzega sif} przed 
nabyciem Zmoraki, 

flflflflflflfI!~fI~ififi8~ ::';::::48. 2306'1 

Oterty pod "Szkoła" na.dsJłać l skladaJllce się I 81eIJclu po-

I 
do Adm .• Rozwoju". 4017-3.2 kol z calem u~rzymaniem, rubla 

l dziennie od OSOby za wszystko 
Magiel do eprzedanla. Aleksan- l lub beK. PrzYJmUje dziecI, ople! drowska ~ 103. 4008-3-3 I ka troskliwa. Adresować: poozta 

I 
M aszyny do szycia Singera u- Rogów. wieś Wllgry, dla pAnA 

~ lOk ~ drog~ licytacyi nlenohomośol. 

~~ Dostarczono przesz {} 6 O sztu • ~~ polożonej przy ul. Lutomlersklej 
Jł 15, należl\oei do sukcesorów 
Antoniego 1 Stanisławy Drewno-

~ Silniki ropow~ ~ wlczów I Eże"lczów, odb~dzle 
~ • Ursus" stale l ~ się w dnlll 4 ltpea 1910 r., o g . 
~ przewożne, ora.z ~ lO-ej rano, w Piotrkowie w sali 
~ Instalacye O Gazie ~ posiedzeń piotrkowskiego SlItdu 
~ Ssanym Specyal- ~ OkręlZowe~o 2312-3-1 

~ nej Fabryki Arma- ~ . _ 
~ tur i Motorów w ~ 1- 11 Ł li I ~ Warszawie poleca ~ EGZmUJ~CA O~ LAT W DU 

~ wyłączny repre- ~ o' PrucoCIJnia hafłófIJ , ~ zentant ~ 
~ ~ r,. i ZNACZENI;- B:ELlZN: g 

~ KAROL SOMYA, Łódź ~ ~ D. MalUrkleWUlOWe) ~ 
~ Piotrkowska III.. 14620 ~; Przejazd 12 III. 14, Z 
~ ~ :z 1f podwórn, w ollcynit li pi,tro .-

~ S ~ 8 _ Na .& ~ ~ 8 8~ ~ ~:!~~:;~:r~~e~~~:~Zbl\Oc?, ~ 
~f8JY'IJlYfJJfiqJflqJJ1 !J1l)'QJJY~tmY(!D)'~ wykonywa takowe staran· ? 

Zarząd drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej 
ogłasza, Iż na mocy 84-go artykułu Ogólnej Ustawy dróg żelaznych, 
na towareJ stlleyl Ł6dź-Kallaka w dniu (21 czerwca) 4, lipca 1910 r, 
o godzinie 10·ej zrana, odbędzie się sprzedaż z lIcytacyi przesyłek: 
1) Berezlna Ni 2608 deski olszowe wagi 900 pud., wysylający Bogsz, 
odblorcft okaziciel dupl1katu, zaliczenie na sumę 50 rb 05 kop.; 2) 
Nteklań XI 25007 deski 80snowe wagi 863 pud., wysylrlj/icy Kominet. 
odbiorca okaziciel bez zallczenlll; 3) Widlbol' MI 2736 l 2735 deski 
olszowe Wilgi 730 pu j. i 733 pud, wysy1ająey Aron TiukeI , odbiorca 
okaziciel bez zaliczeń 

O ile w pierwszym terminie aprz$daż nie dojdZie do skutku, 
powtórny termin naznacza się na dzień (24 c7:erwca) 7 lipca 1910 r 
o godz. lO-ej rano. 2302 - 1 

Wyższa Szkoła KrOju ~ Szycia 
p. fo "Józefina". 

Kursy wyższa I niższe . Najnowszy sys tem kroju angielskiego, 
francuskiego j berlińskiego. - Moja długoletnIa praktyka daj~ mi 
możność wyuczanIa kroju i szycia sumIennie i gruntownie. Przl' 
!!zkole duża prrICownla sukIen, gd1:le uczeniciJ nabierają wprawy 
I gustu. Szkola odznaczonl\ ZOstllt!!. na wystawie srebrnym medalem. 

Po u~.lliczeniu kursu uozon1cIlI otl'&,mują pateGty 
cechowe lub pr,watne. 

P.otrko""S~ta lłł 2 2? .. 1951l' 

Zarząd d.-«!gi żelaznej F abr ... lódzkiej 
niniejszem podaje do powszechnej wiadom ob, że na stacyi 
towarowej Łódź-Fabr. w dn u 4 lipca II. Rt. 1910 roku 
o godzinie 10 rano, na zasadzie artyk u łu 8-! Ogólnej Usta · 
wy rosyjskich dróg żelaznych , będde sprzedan y z głośnej 
licytacyi uie wykup iony prztl? odblOrCt; transport musztardy 
pnybyJy przy fra chcie st. \\ 11 1' ·zuwa \V. 34:2547, wysylają
cy Offierski , na olraziciela (LI plikatu, z il llczenie 26 rb. 85 k. 

W razie, gdyby licytac ya \I' dnl\l wyżej oznaczonym 
do sl;utku nie doszła, to powtórna oatate L~zna s przedaż od· 
będzie się na stacyi Łódź-Faol'. dllla 5-go lipca 11 . st. 
1910 r., o godźillie 10 rano. :m4,-l 

nie, na czas oznaczony, po I możliwie nizkich cenach. 
I Przyjmuje się uczenice. 
fIWj'. Ulica PRZEJAZD H'I 12. 

Drobne ogłoszenia. 
A ltozprzeds.m zabezceo, aby 

. :;;anz: kredens, stół, krze
sla, otowan~ dywanową, szafę, 
biurko, tremo, łóżka, materace, 
ehżerkę, stoliki, zegar, lampę 1 
krajobrazy. Główna 9-2. 4067'1 

Bnjecznie ~anlo wyprzedaJę plQ' 
kue alpagowe marynluki l pe· 

leryny. Piotrkowska 69 mIeszka
nia 55. 3918-0 -2 

CZl.OWiek IV srednlm wieku, 
uczciwego prowadzenia, po

szuknje zAjęcia inkasenta, ekspe
llY\lnta. lub t. p. Wiadomość nllca 
SzkolulI ~ 7 w piekarni. 4057'3'1 

Oli sprzedanIu baje, deski do 
budowy lub też Bam mogę 

podjąć aię wybudować. WIado
mość ulica Długa nr. 154 m. U. 

4055-1 

Ooswladczony korepetytor przy
sposabia do wszystkich klas 

gi:nnazyum, oraz )la Świadectwa. 
Wiadomość Dzielna 40, m. 1 od 
g. 7-8. t5ś.5 

Dom drtlWnlllnJ z olicyn" mu-
rowaną, razem jedenl\ścle 

mieszkań, ogród owocowy, ogro
dzony parkanem, razem wszystkie 
zabndowania z placem do sprze
dnnla za sumę cb 3500 w No- I 
wych Chojnach przy ulicy RYSiej. 
Bliższa wIadomość u Stanisława l 
KWiatko f." skiego, ul. Pryncypalna 
!Q 24 IV Nowych Chojnnch. I 

4016-3-3 

zywane sprzedam tanio· Ulica Rozwęns. 4049-2-2 
A:lek$~ndrJjS.ka JfI 34, }Óg Frań - Zn~le~lono zegarek czarny. mą-
cI8zkt\n8klej~ iS994-4-4 ski, odebrać można: Plotrkow-
Maszyna 81llgera 11.0 sprzedania ska.M 96, w kantorze Czamań-

Szosa Pabianicka nr. 8. Wla· ski ego 4056-1 
domość w filII piekarsklei: Z pokOje z kuchnią do wynaJę-
-::-: __ -'-:-..,..-__ ~...:;4..:.0.:..;72:..--::..2--:-::1 cia od lipca. Prujazd 48. N auczyclelka z patentem szkół 4,034-3-2 

pocza,tko wych, pos~llkuj e po-
sady od roku SZkolnego. Wiado
mość: ulica Główna 38 m. U. 

3638-1 
Z_gubione dokument,. 

O l1cyna ° 8 mleszk:aula.ch, kuż- i Antonina Pa tora ZAgubiła kar
nia l warsztat stelwaskl do l tę oj paszportu, lTydau4 z fa· 

sprzedania. KlelwlI Ji 16. . bryki Ossera. 4032-2-2 
________ ...:4.0.:::.:3::.:7:...-....;3=--.::.2 ' Bilet 0\1 pas1:portu, wyl1t\!ly z 

Potrzebna jest zd$lna kuclll\rb \ fabr'jk\ Wilhelma Liirkeusa, 
do restauracyi, pracowita i na Imię Emila KeHZ!!., zll~ublono. 

czysta; pensya 12 rb. na pierwszy -'061-3-1 
mieslą<', następnIe 15 rb. I wlę- . Wid ruski na prawo zamlesz-
cej. Wiadomość Gubernatorska . kania •. wydany na imię An-
nr. 40 w lilII pielrllrskiei. 4026'1 drzeJt\ Kuctnaklego, za!l;iua,ł. 

Pokój frontowy nil piętt'te z 0- 4004,-3-3 
sobnem wejściem z meblarni do ' Zaginął paszport. na Imię Abl'a' 

wynajęcia przy ul. CegIelniane'. m(l MoszkIl. El~rta, wydany 
Wiadomość: ul. Skl!ldowa Jł 12. z gminy MarJanów, powiatu raw-
mleszk 3. 3996-4.-3 skiego. 4002-3-3 
potrzebne zaraz 2 dziewczynki 

do dzieci do la.t Ho Zawadz· 
kil NI 7. Rest!l.uracla. 4028-32 
pOSZUKuię mleJsct\ stróza lub 

portyel'a. Oferty w Admin 's~r. 
..Rozwoju· pod .. l'l'It.ca~ , 40393'2 

Z~g~nąl kWIt o~ paszport!l na 
Imię Hel8uy Plauowsklei. wy

dany z fabryki Karola Etserta. 
4006-3-3 

Z aginęla karta od paszportu, 
wydanA z fabryki Tepfera na 

Imię Jul ian!!. Karle 4010-&-3 potrzebne są podręczne Bpódni- I 

czarkI i staniczarkI. Dzielna I Zaginęła l{arta od paszoortu na 
?III 7. Glo!!ler. 4023-3-2 -, Imię W 7,Y8, wydan~ z fibry. 
po~rz6bny kolporter z kaucYIl, ki Wevęr i Ulul. 4036-3-2 

umlejacy czytać i pisać, do l Zagln\\L !Iwlt oj pl'lSZportll, na. 
księgarnI L. Flszel'l\. Tamże po- ~ Imię Mat'yrmny Claucl"y, Wf" 
trzebny również chłopiec od lat l dany z labr. Barclńskiello. 
H tu (jo !losłu!!!. 4065-) 4,OU-3 -2 
po.rzabn y ślusarz na wodo Cla,- ZagiDął kwit od paszportu, na 

gowe roboty I tokarskie oraz Imię Władyslawa Bunlslaw-
chlopiec do terminn Ul. Ludwl- I sklego, wydany z fabr. Barelń
ki (Luiz,.) 20 ,),052-1 l sklego. 4024,-3-2 
pOkÓj umeblowany do wyu&ię - l zaglnl\l kwit od paszportu na 

cIa Andrzeja 7 m. 32 4070'1 ł Imię Jakóba Rosiaka, wydany 
potrzebny uczeń do skladu ap- r z fabr. Ka.izenbrechta. 4020 3-2 

tecznego. Ulica Przeiazd nr. 46. t. zaglnąc paszport na lwię Izrae-
__ -,-.,...,. ____ ....:4:.=.0.:::.:66:.-_3::.:· s:.!:P.:..! la lcka Gierszkowicl:a, wy-

Pies buldog clemno-ż6lty, l: ob - r danJ z gm. Opoczna, guh. radom
. c!ęteml unaml 1 długim ogo - ska. 4022 -3-2 
nem przybl~kal się. Prawy wla- I Z"glnąl paszport, wydany ~ gm. 
śclcleI może go odebrać za zwro· J ZaWichost, gub. Radomsklei, 
tem kosztów, ul. Kleima 18-14,. na Iml~ Szlamy i Sury Sllber. 
_________ 4.:..:0;.:.7:.1-.-:1 bergów. 4063-3'1 

Student III kl. poW. petersb. ' zaglnl\l kWI' od pauportll na 
(katOlik), posladaj~cy [rancn- Imię Piotra ŁukawBklego, wy-

ski l niemleeki, długOletnIą prak. dany z f!lbr. Llndenfelda I Lewy. 
tykę, udziela korepetycyi na miej - 4062-3-1 
scu lub na kondyoJi, przyspasab la zaginął kWit od pll.8ZpoNu na 
do wszystkich szkól. Oferty upra- imię Józef y DużYilłkiej, wyd,,-
sza sIę nadsyŁać: Benedykta 18, nJ z rękawiczarnl WlokIera I Gert· 
m. 8. B. BlskuP8kl. 4064-3-1 nera. 4060-3-1 

S~angrtlt trzeżwy potrzebny u Zaginął P8uplnL na imię Jant\ 
raz. PIotrkowska 119 w re- Kantorskiego, wJdfJly z mluy 

mlz!c . 4068-1 now, pow. sochaezew8ki. 4,058' li , 
Sl\ do sprzedania futryny z oli:- ZagInął paszport l imlę Jana 

nami do budowli, nowe. UlIc& Promnego. wydany li: Częste -
Długa .łi 112. 40~6-3-2 chowy. 4050- ' - .1 
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SpecJalista chorób skórnycll, 
weneryunJGh oraz niemoc! 

płciowej 

D!: St. LEWKOWICZ 
Leczenie elektryctności\, elok 

trycznym ~wlatlem l masażem 
w1bracyjnym. 
Zachodnia 33 (obok Lombar. akc.) 
Przyjmuje od 9-1 I od 6~8 W·, 
w niedziele od 9-3 Dla pań od 

Dr., Leyberg 
b. długoletui lekllrz klinik wiedeń
sl;:ich ord youj~ jakosnecval. chorób 
Weneryoznych, ploillwyoh i ekórnycb 
codzienni:) 8-12; 5-8; panie 12-1· 
Niedz:ele i święta tylko przed obia· 
dem. Krótka 5. 14891' 

145. Piotrkowska naprzeciw ulicy Ewangelickiej 145. 

O[ólnie znana 18czni~a cboró~ z~Mw 
421"0 

lekarza d-ty H. Pruss. 
5-6 wiecz· lUr ~r. m~~. Z. Gole 

Dr. med. ST. ARONSON chor. skórne i wenerycz. Leczenie, plombowanie i wyjęcie zębów bez bólu. 
~a8~y~t:h;s~~~~ ber~~~:~ie~:to~~1. _PIO_TRK_OW_SK_! 86_m_. 6._7_99r ' ~pe[yalne la~oratorYUm łe[hni[lOe do wprawiania sztuczn~ch zębów. 
Akn~;7:8iE~~r:~y ~o~:elle, :::,:Y:~~",':y,Chh~A~~1 ;::s~~ ~pecyalnośó: plomby porcelanowe; plomby zlote, zlołe 
Godz. przyjęcia: 9-10

1
/, rano I od cze na twarzy) i wenerwcz- k ( t b b d . b" ') 

5-7 PP. w niedziele 11-1. 1218r nych (sJphilie) OI-ony, złote mosty SZ uczna lQ y 9Z pO me UJma • 
Specya!ist~ chorób skór- Dr. ~R:~~IJ~I.D Reperacye i przeróbki sztucznych zębów NA POCZEKANIU. 
nych, wlosow, wenerycz- Leczenie elektrycznoścll\. masa- G b' lir .~ t H P ·d·· I' 
nych i dróg moczowych Przyjm~~: ~:o~md~Y~:rpo pol:. a met prywatny e~arza u~ y , rU88 znaj Uje SiQ przy 8czmcy4 

~r~~il~~~1e f~dg:~I:Jw7ec-;or~·~; i od 4, do 9 wlecz. 469r UwagaH Ceny bardzo nizkie! Uwaga!!--
w niedziele I święta od 9 - 2 

Dla pań 
w pol. 14,9r 

osobna poczekalnia' 

Dr. B. Rej t, 
uUca Sredni. NI 5. 

Ur. Rosenblatt 
Choroby 

u8zu,uardłainosa 
Piotrkowska 35, 

Przyjmuie od 10--11 r. 1 5-7 pp. D!. J. Llpszyc w niedziele od lO-H r. 1318 

choroby dzieci. Dr_ A. GROSGLIK 
Zielonll5. 

Przyjmuje od 8-10 i od 4-6 pp Choroby skóry j włosów (usuwanie 
WSCHODNIA. M 45 294 zbyteoznych włosów za pemocę 

elektrelizy), weneryczne i dróg mo · 

lecznica chorób skórnych i wenerycznych 
Gabinet Roentgenowski i Światloleczniczy 

D-rów L. Falka, Z. Go~ca, i St. Jelnickiego 
\II1ólczań_ka .M 36. 

Ogólne i pojedyńcze pokoje dla chorych od 2 do 5 rb.; ambulatoryum dla niezamożnych -; 
placa za pora.dę 60 kop. ~ 

Godziny przyjęć od 8-9 r., od llt-lt pp. l od 7-8: w niedziele i święta od 8-10 rano 
j od 121/, do 11/, po południu. 

Kobiety na choroby weneryczne przyjmuje specyalnie pani Dr. Zan" Tennenbaumowa 
w pomedzialki, środy i piątk~ 04 godz. 51/ 2 - 61/ 2 po poludniu. . 1738r : 

Dr. L. PRYBULSKJ czowycll. Przyjmuje 81/,-ltl/, r. 
I 6-8 wlecz.; panie 5-6 wiecz. 
W ni d . l I' i t d d 9 t I kl· -k . Podaje si" do pnbllcznej wiado.' 
tlo 12

e 
r!~eo~ sw ę a o g~5:8 - d en ra na 101 a mości, ż~ "'d.nfa 19 lfpca o godzI. CHOROBY SKORNE, WŁDSDW, WE 

NERyczNE (syfilla) I MOClBPŁCIO 
WE (endłl8kop i cystoskop) I NIE 

Dr. 1. S. Tcnen ba um!1 c'hurn'~ z~~n', '1- j-amy ustn~~· I u n~~~~j!!~?!:o . MOCE PŁCIOWE. 
Ul. Południowa Ni 2. 

powrócił. 
Pnyjmuję od godz. 8-1 r. 1 r,d 4-,8 ... ~ 

p~Die od 5-6 po 1101. U2Q--l-
przy ul. BenedYkta 18 w mlesz- l 

Chor. wewnętrzne I dzieci. , kania Raikowsklel, m. 8. dawniei~ 
Spec.' chor. żołądka i kiszek. \ ZliŚ zamIeszkalego n, poładotoi 

Dr. med. przyj:.s::;~~~ar. ~_:9po pol. (JJ łodzi przy ul. PiołrkowskieJ nA 86, tel. lł·'9. :e~J~~k~I::J;I~~~ ~aOkoO~!J:: :~!~ 
A1D~I."Jflfl fłABliA }' 1253-36-28 Taksa nadzwyczaj dostępna dla wszystkich. KOD.ultac,a :~~~r~:::!!!:~e!~~e~~br~!;j : 

Yi 111"(16 {a AłI b ł t - VI - b 15 k PI b przez tegoż Mąkowskiego Ira ... : 
D Z "r Ar'! I!fllJflfj~~r ez~ a nie. y .. wante zę II op. om a , c:wl. Osoby przez niego pokrzyW- -
pr~;~~~fe ~:a~r:n~~~Z! L~~~ln!; M. a l. ,,"ił g9MY. O' 35 kop. Sztuczny ząb 65 kop. Przer6bka ~d~~:ó~o:~R~:~~J'Z:.?Ż~~~~~~ ; 

4 - 7 po południu Q i reparacye a;'ltuczn,oh zębów 50 kap. Przy' 
ul. Rzgo .... ka M 3 (rÓg Gór- ul. lIa.roi .tła 38 klinioe znajduje siQ specyalne laboratoryum do wyrobu 2288-3-2\ 

nago RynkU). 225lr róg WIdzewsklej. Pl'zyjmuje co- W kiJ l d Jri • 
Choroby nerYlowe j wewnętrzna dziennie od 81/, do 91/ 2 rano l od sztucznych zębów. - PrzyjIIiują. tylko skończeni lekarze f Il O e . awa llle) 

4 do 6 po pol. W niedz I śwlęt" l' dentyści. 5i:16d74. Dr. L. KLACZKIN tylko 81/~-91/, I'lIno. CHOROBY (Piotrkowska 103) 

Konstantynowska 11. 
Syphilis, ek pne, wen er., 
chorOby dll'óg moczowych. 
Przyjm. od 8-1 rauo i od 5-8 w., 
dla dam od 4-5. W niedziele i 
święta tylko do 1 raDO 746·) 

Dp. FRANCISZEK 

KOZIOlKI EWICZ 
(starszy) Teloł. 17-14 

Piotrkowsklll 101 
ChorobJ wewn~trlne, dzieci 
i kobioce. Pn:yjmuje od 8-11 r. 
od 5- 8 pp. 1426r 

D!: Ignatiew 
SpecyaUsta chorób 

USZU8 no •• i gardła 
ulica Konstantynowska Kg II, 111. 5. 
PrzYJmuJe: śi'oda i sobotll 6 - 8 
wieczorem, czwartek j aledzlela 
9 - 1 nIno 1780-r 

Dr. Ea Sonnenberg 

DZIECI I WEWNĘTRZNE - l D H S h D I S'lb t przygotowanie do egzaminów 
A.KUSZERYA. 18121' I f. . zumac er r_ • I ers rom wstępnych i poprawkowych, pod 

Dr. M. Papieruy 
Akusler;y, i ohoroby kobie6e, 
b. ordynator warszllw uniwersy

teckieJ kliniki aku8z. 
Przyjmuje do 11 r. i od 4H~-61/2 
po pol. PDłudniowa 23. 485d 

Telefonu .Ni 16-85. 

~r I W lali w BnllrA 
przeprowadzll się na ulicę 

BENEDYKTA .Ma 9. 
Chopoby ekórae, wenery

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

Dr. Jan Pi~ni,i~k 

choroby wenoryczne i skórno 
~a_rot 2. 

przyjmuje od 8-10'/, i od 6-8, 
Po pot, panla od 5-6. W nie
dziele i święta · od 8-1 r. 637r 

Dr. H. Sadkowski 
przyjmuie z chorobami wewnętrz

nemi (spec. żołądka I kiszek). 
Daielna oM 3. 

od 4 do 6-ej (z wyjątkiem śwll\t). 
2150 -r 

Dr. Zofja Garlieka 
mi esaka obecnie 

U"Mfotl (P~trbw~a12~ 
łaW Telefon 10.14. 

Chor. kobiece, Aku8zerya 
9-10 rano, 4-6 po po]. 1997r 

Pierwsza Chrześcijańska 

Ul. Promenada 13 róg Benedykta 
Choi'Ob:w wenoryozne (sy
pRlilis) i moczopłciowe, 
skóry i włosów. Rllldykllne usuwanie 
zbyłeoznych wlo.ów. 

Przyimuje: 8-U 1 4,1/,-8 W 
Panie: q,1f~-51/, po pol. 
W nIedziele: do 2-oj po pot. 24tr 

Dr. I. Krukowski 
powrócił. 

CEGIELNIAN A 4 
Choroby wewn~trzne 

Specycyalnle choroby pIu!!. 
123ii-1!l-lil 

4 

D11 PIUDW Rnźl~k~w 
obrzynki dębowe do wędzenll4 z do 
stawl\ do domu tMio - w skl/l.
dzle drzewa Adsafa Wagnera 
i S.ki. Rokicińska ~~ 47. 

ZamówienIa przez telefon 

kierunkiem W. Zawadzkiego, na
uczyciela gimnazyum, rozpocznie 
się 1 lipca. Zapisy codziennie od . 
4-7 po południu. Warunki przy
stępn'e. 2244-4,-ł 

Ogród "WENECKI". 
Cukiernia I. Stroińakiego 
r6g al. Przejazd i .M.lkołajewskieJ. 
Codziennie od g. 7 do 12 w nocy 

KONCERT 
ze wspÓłudziałem znanego hum o-< 
rysty i ulubIeńca łódzkiej pub1łcz .. 
ności p. J. Łętow.kiego z Je
go własnym najnowszym reper--

tuarem. 2228 5 3 
Z szacunkiem I. Stl"oińaki. 

Choroby skóry, dróg m9-
ozowyolJ i weneryczne 

CB G lELNIAN A. .14. 

sp. ch. nosa. gardła i uszu 
przeprowadził alę na 

ulicQ Piotrko 'W"lSką 120. 
Przyjm. od 11 do 12 w pol:. 

l od 5 do 61i, wiecz., w niedziele 
I święta od 9l-u rano, 1350d 

76r 'Od g. ]1-1 I 4,-7';' w. 

.N2 476. 1972-10-" 
#Ę ## g3d#f?--:' 

+Leunilo moró~ le~ÓW+ 
i Jamy ustnej 2651r €%W 

z oddzlelnem\ wejściami. z usłu
gą - do wynajęCia od 1 lIpea 
r. b. Wiadomość: Dluga 72. 

2052-4,-ł 

; teraz: ulica Piotrkowska 133. ~lkoła 4-klat filologi[lna Lekcyi j~zyka fruncu.kie. 

DrD Jan Caderski 
K asyst. klin. unlwer. warsz · 

Akuczerya, ohoroby chi~ 
, rurgiozne i kobiece 

przYJmlljtl do 10 r. q-6 po pol. 
Ul. Cegielniana 9 m.4! 1722 

Chorob:w weneryczne, 
skórne • moczopłoiowe 

~r I ~t!lilł. Pilklf;ki 
PIOTRKOWSKA. li. 115 

Przyjm,: od 9-10 rano 1 od 5-8 
wiecz., kobiety od 4,-5. 1331-" 

, Ak k A T kl J L. go udzielam W szkołach l prJ-IHln':! ~ I)'lS~ er- • Rachuaill!!;kl1ego watole. POSiadam dyplom.z ukoń-
"'UIIH ~ ~ ~ IUI Y4 CEGIELNIA:-.fA 11 Clom" kursów w Paryz~ oraz 

, ':. \ Św!!\de~two rz~dowe domowej nau-
Benedykta ID, Przy.goto~uJe nB ŚW13doctWK nau- czycielll:l. ZAStac mnie moina 

przyjmuje pilnie nil stabo§i:, u- cz!ctelskte I aptekarskie .. Lekc~e ód 7-9 wlecz. , do 10 rano. _ 
dzlelll pora,t, nlezllmożnym ustep- \V~kacYJne rozpoczynlll/ł Sl~ l-go l' muga 19 m. l. 2062-a.a 
~twa. Dyskrecya ścisła. 12-r':U Itpca.. . 22a8~7-ł 
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DO NABYCIA 
WSZĘDZIE 

Reprezentant: 

E. Bogdańskl, Dzielna .M ao, 
tel. 11-26. 

, . , . . .. :. :~ 
-' . .. 

... '" ... "" ......... "-,,'" ,,'" '" " .... , ... ,,, 
,'-' .. ,' 

~~~" ,'" '" . ,...~K:,', .... 
'~, ~ ~ ... : ", . , " , :, ,'" 
~,.ł'" 
" .... ., .... , .. \- .. ~ 
, ",, '!;fł .• 

,~~ 
.,.~ . , ,_ .... -~. 

",-,,,,, 

* apretera 
* lub pomocnika apretera dlll tka

nin bawełnianych kolorowych mę
* skich. Oferty ze śwladectwam.i 0-
* raz podaniem wymaganego wy

nagrodzenia uprasza się składać 
* pod lit. "W'" w adm. niniejszego 
"* pls:na. 2276-3-2 

* 
* Poszukuje się: 
* 1) Nakładacza (Relger) dla ika~ 

nin bawełńlanych. 
* 2) Szl1chclarza dla marzJny an-
"* gielsklej dwubębnowei. 

3) Moniera dla 8amoprz~śnlc o
brl',czkowyoh lirostle). 

* . Reflektanel I8cbea, się zglluaó 
do firmy Edwal'1l Helman. Piotr-

kowska 126. 2274.-3-2 

,.... , , '- ., ..... ,' . 
",' :: ' ',"' ,,, ," * , ,\ ,'''I." ", \... Szlllsk Austr., pensyonat Sikor-

WIS·LA 
'''' ",','~ ,". *,. 

1.,."*:t:~D~:::E:::EZ:E:E:DDtI:I:Z:E::cwW::!:::E:::r:Z::C~CEW:::I:::r:z::c~w::I:::E:::r:I:I:6'E"J"C"~·;j' C' Ij':6ii:B:-i9:iJ' skl0j, willa Nelelll. pokoje z utrzy· .. * * * * * * * * * * * * * * * * '" '" * '" '" '" '" '" '" '" * '" * '" * '" '" *' * * *' '" * * '" '" * * '" '" * * * * * * * maniem od l) k~ron . 2220-3 . " 

~ 
MAGSrao 

bulion w kostkach 
daje aatyobmiut - 1& zwy· 
eza.lHll polallem WI'ZIlCll wollla -

filiżankę gotowego najlepszego bulionu. 
Z 1 kostki duża filiżanka za 4 kop. 

IlAGBJe" bJlUDD w koatkaoh oddaje 
.aJ8wlełnleJUe Qłlagl przy popra
włe Imaku wll}kazeJ tllo8ol potraw. 

Do adyol. .. Ikładaoll koJoalttlnyo. • 
dellkat"'w, wIkłallaob a,tlozftloh I t. .. 

Przy kuple nalety zwraoa6 Qwag, na .. z., 

MA881 
l na: 

Smaczne I zdrot1Je Pieczywo 
poleca piekarnia 

R. TRENKLERA, ul. Cegielniana 

A. O. Teschichi SB 
Skład węula 

Łódź, Widzewska M.62. 
Telefonu .M 240. 2284d2 

, 
* '" , , 1710-1 , , 
11======================11. , , 

I 

,Chleb ....... lIÓb moskiewski wyrabiany przez spec y 1- • Największy wybórl • listów faehowy~h. OS1atość i hygie-na wypioku gwarantowHa. 
Filie: Plotr~o,.."kt\ 116 i Orla 8. 1568'10092 

W*H e @@i'.&fmjłl 

Szkoła Prywatna W. SZULCA ~ 
hwpot Ni 14.. 

LekcJe wakacyjne rozpocznl\ się dnia l-go lipca n. I~. 

Z pocqtfdem lipca szkoła prgenlesionllj gostaie 

Da ul. Piotrkowską N!! 121. 2258 
.,weEwmlll 

Zgomadzen.le .tarsl!:ych majstrów cechu rzeźniczego nIniej azem 
podaj. do wiadomości. że we wtorek dnia 5 lipca r. b. o godzinie 
G-ej po południu w lokalu własnym przy ulicy Milsza Nr. 46, odbę -

dzIe sIę 

KWARTALNE POSIEDZENIE 
o punktualne przybycie na które zaprasza 

2278~, 3-2 StarBZł' 2fgr&madzenia~ 

P k · I Do sprzedania rzy ręcacze urządzenie pokol: stolowego, sy " 
I pialllego i s!l.lonu oraz gazowe 

do selfaktorów I szpinerki do !Iampy i zegt\r gazowy. Ogla,dl!.ć 
ketmllBzYIl maga, się zgloslć do można mię llzy ł - 6 po paJ: na 
przędzalni Haeblera, Dombrowa l uj. Spacerowej J\i 30 mleszk 88. 
ŁÓdi, 2292-3-2 \ 2264-3-2 

LKO _ , 
IYMfiNIOł.fM • Płócienne kostyumy angielskie Rb 1250 &ł. 

~TRZ~D~ SIĘ PODRABIAŃ '" Plaszcze od »urzu Rb' 8'25 • 
3PRUJ)AZ wIłAHOLACH WIH ~ • A '.... 

1217-50-10 '" Bluzki z francuskiego batystu Rb. 2.50 "" 

Kupi, dom 
w śródmieściu. 

Wyczerpujące oferty z podl\nlern 
ceny proszę skladać w Admlnl
stracyl .. Rozwoju" pod "Dom". 

2268-3-3 
e 

Do sprzedania 

o IllUiUBUS 
8ześeloosobowy w bardzo dG
brym stanie, za bardzo nizką 
cenę. W ladomość: Hotel ft Vlc 
torln- w Kaliszu. 2265-2 

DOM 
do sprzedania 

z placom frontowym. ! ogrodem 
VI Często~howle. Bliższych SZCl6' 
gólów udziel! biuro "Promień", 
t.ódź, Piotrkowska 81. 2256-3 

.. Halki alpagowe Rb. 1.30 • 

'" Halki jedwabne Rb. 5.- "" 
, Bluzki tiulowe Rb. 3.75 _ *' Matinki Rb . 1.50 ** 
,. Sukieneczki dla dziewczynek Rb. 2.- "" 

_ Garniturld dla chłopczyków " 

: S~~~;~b~l i R~;;~;- : 
$ Łódź, Piotrkowska. 100. '. . , , . . .......... . 

----------------------------------Redalrtor ollpllwiedzialny St. Łąpiński. W tloczni .. Rozwoju'" Przeja.zd NI 8. Wyd:a.wca. ". 
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